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 معاصرجعل تاریخ  اپوزیسیون و

 محمد سهیمی

 مقدمه

، نقد یرانای ا برنامه هستهدر طول چند ماه گذشته نگارنده چندین مقاله در مورد مسائل مختلف، از قبیل 

های  با دولت بلوچو  کردهای  از گروه  ، و تاریخچه روابط برخیچند تن از فعاالن سیاسیمواضع سیاسی 

 .دلیل آن ساده است. ها مرجع و منبع معتبر بودند تمامی این مقاالت دارای ده. منتشر کرده است  خارجی

. منتشر کرده است چندین کتابو   علمیمقاالت  تعداد بسیار زیادینگارنده یک شخص آکادمیک است، و 

، اگر قرار بر انتشار آنها در مجالت معتبر علمی باشد، باید دارای مراجع معتبر باشند،  مقاالت علمی

اسناد موثق یک بخش مهم از  وجودبه همین دلیل، . قرار نخواهند گرفت نشریهان وگرنه مورد قبول داور

خود در زمان تحصیل برای درجه   که نگارنده از استادان علمی هستند دانشگاهیآموزش  مقاله تحقیقی و

 .همین گونه نوشتن را نگارنده در مقاالت سیاسی خود نیز بکار میبرد .آموخت دکتری خود

  هر مقاله. های معتبر سیاسی هم بسیار افزایش یافته است با گسترش اینترنت تعداد وبسایتاز طرف دیگر 

ی که به هر وبسایت معتبر سیاسی فرستاده شود، باید دارای منابع و مراجع معتبر باشند، وگرنه مورد ا

نتشر کرده م ۴۹۹۱ها مقاله سیاسی بزبان انگلیسی از سال  نگارنده خود صد. قبول قرار نخواهد گرفت

اصل  آنها هر یک ازو برای  ]بود ۴۹۹۹اگر چه نخستین مقاله سیاسی انگلیسی نگارنده در سال [است 

 در اینجارا  ۰۲۴۲از مقاالت تا ماه مارس سال   لیست برخی[ معتبر داشتن را رعایت کرده استمراجع 

 .]ببینید

با انتشار مقاالت فارسی زبان خود در چند ماه گذشته نگارنده، در کمال شگفتی، یک نکته را   ولی 

حتی اگر مستندترین مقاله هم منتشر شود، . از خوانندگان مستند نوشتن مهم نیست  از نظر برخی: آموخت

دسته از هموطنان  از پیش تعیین شده اینجزم های ایدئولوژیک و منافع شخصی و گروهی بر خالف   ولی

اساس و شرم آور، و دروغ گویی چیز دیگری نخواهد   نگارنده بجز فحاشی، اتهامات بی" پاداش"باشد، 

ترین تحلیل، اگر مورد پسند  مستند. ترین مراجع، اگر مورد پسند شخص نباشد، قابل قبول نیست معتبر. بود

نباشد، بالفاصله نگارنده را تبدیل به هوادار آن  خواننده نباشد و دارای چند شعار بر ضّد نظام والیت فقیه

 .نظام خواهد کرد

کند، و بعد پاسخ  مطرح می را سئواالتی نگارنده. موضوع این مقاله بحث در مورد همین موضوع است

  .خودرا نیز در معرض دید خوانندگان قرار میدهد

درا بر روی تمامی اشتباهات، و در آن است که باید چشم خو  آیا مخالفت با رژیم والیت فقیه به معنی

 ؟است  ی جعل کنیم که وجود نداشتهو تاریخ بسیاری موارد جنایات، اپوزیسیون ببندیم

ایران را، بطور موقت هم که   آن است که باید منافع و مصالح ملی  آیا مخالفت با رژیم والیت فقیه به معنی

ای در چهار چوب قرار  ود در مورد برنامه هستهشده فراموش کنیم؟ بعنوان مثال، اگر از حقوق کشور خ

 بنا بر این المللی دفاع کنیم، همصدا با آن رژیم شده ایم، و بنا بر این بهتر است که سکوت کنیم؟ های بین داد

http://melimazhabi.com/?maghalat=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D9%91
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167439.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172844.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/169691.php
http://chems.usc.edu/faculty_staff/sahimi.htm
http://www.amazon.com/Muhammad-Sahimi/e/B001H6IW10
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/03/muhammad-sahimi.html
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به  خامنه ایآقای ؟ اگر و ادعا کرد، اپوزیسیون باید بالفاصله آنرا رد کند  هرچه جمهوری اسالمی گفت

؟ اگر جمهوری رد کند باید رشد علمی را  اپوزیسیوندفاع کرد،  کشور رشد علمیتالش برای از   دلیلی هر

، بر زمین نشاندهپیشرفته ترین هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را به طریقی اعالم کرد که اسالمی 

و شست ن بدون سرنشین بر زمین پیمایاپس چگونه هواست؟ که دروغ اپوزیسیون باید بالفاصله اعالم کند 

جهان اعالم میکنند که علم در ایران   سانتریفیوژ تولید و نصب شد؟ چگونه مجالت معتبر علمیهزار  91

 داشته است؟   در بیست سال گذشته پیشرفت مهمی

را   آیا برای توجیه حقانیت مخالفت خود با رژیم والیت فقیه الزم است که تمامی مخالفین با هر هدفی

که بنحوی در نظام کشور   جلوه داده، و در عوض هر کسی" کرات، و انسان واالفرشته، دگر اندیش، دم"

اگر اینطور است، آیا حاضریم این  و غیره اعالم کنیم؟" قاتل، خائن، وطن فروش،" یا می کند را کار کرده

مهدی کروبی، محمد  و آقایان موسوی میر حسینآیا مهندس  دهیم؟را به رژیم شاه هم تعمیم " اصل"

منتظری،  حسینعلیآیت هللا و بهزاد نبوی،قدیانی، علی مطهری،  ابوالفضلخاتمی، مصطفی تاج زاده، 

خامنه ای و دار و دسته اش هیچ تفاوتی آقای عبدالکریم و بسیاری دیگر قاتل و سرکوبگرند و با دکتر

 ندارند؟

در گذشته داریم، همان دلیل یا توجیه نباید در مورد های اشتباه خود  برای کار  یا توجیهی  آیا اگر دلیلی

نوشته بود که  از آقایان  ای در نقد یکی در مقالهمخالفین ما هم قابل قبول باشند؟ به عنوان مثال، نگارنده 

های سیاسی خود لیبرال و ضّد جمهوری اسالمی  ز روز اول فعالیتایشان چنان رفتار میکنند که گویی ا

زمانیکه ایشان طرفدار سر سخت  -من در آن زمان "پاسخ ایشان؟ . اند، در حالیکه اینطور نیست بوده

 - ...و با انقالب فرهنگی دور دانشگاه شیراز سیم های خادار کشیدند و جمهوری اسالمی در ایران بودند

اشکال این جاست که این جناب شب و روز   البته این توجیه قابل قبول است، ولی." ای بودم تجربه  جوان بی

رژیم در گذشته در ایران را میزند که از " رانت"اساس استفاده از   کند و به آنها اتهام بی به آنهایی حمله می

تجربگی برای ایشان دلیل موجهی است، چرا   یخود ایشان هم جوانتر هستند، و بنا بر این اگر جوانی و ب

، صرف نظر از این موضوع که اصوالً  تواند باشد برای آنها که مورد حمله این جناب قرار میگیرند نمی

به سود خود نمی توان استفاده کرد، و یا " بی تجربگی"و " جوانی" عذر یا از ؟اساس است  اتهام ایشان بی

 .هم قابل قبول است توسط مخالفین ان از استفاده

ای باشد موجب هورا، دست زدن، و هلهله  هر کس با هر انگیزهتوسط چرا اسالم ستیزی و چپ ستیزی 

انتقاد از لیبرالیسم و ظلم اسرائیل به مردم فلسطین بالفاصله و همراه با انواع اتهامات   کشیدن میشود، ولی

-در مورد خاور میانه و شمال افریقا آمریکا آمریکا و غرب  رد میشود؟ چرا انتقاد از سیاست خارجی

های  دفاع از سیاست آمریکا و متحدان آن در مورد ایران، از تحریم  ستیزی است، ولی-ستیزی و غرب

 ستیزی نیست؟-- وحشتناک کمر شکن و غیر قانونی اقتصادی گرفته تا تهدید دائم به جنگ ایران

می کند که باید با دولت  اعالم و بیانیه جمعی صادر کردهاین چه اپوزیسیون مدافع حقوق بشری است که 

های اقتصادی  ترین تحریم کشور را تهدید به حمله نظامی کرده و بر ضّد مردم آن سختکه  ،های خارجی

با دولت آمریکا شروع شده و به همسویی با دولت اسرائیل " ییهمسو"این  شد؟" همسو"،  میکنندرا اعمال 

که اکثر گروه داده شد در مقاله های قبلی نشان . استرسیده عربستان سعودی مرتجع   دیکتاتوری مذهبیو 

صدام حسین در یک  رژیم با مجاهدینو  ،های اپوزیسیون در دهه اول انقالب با صدام حسین همسو شدند

 .جبهه علیه نظامیان کشور خود جنگیدند

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/08/164738.php
http://www.qlineorientalist.com/IranRises/antiwarantinuclear/
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ایرانیان نیستند،   چرا مراجع و منابعی که مورد قبول کارشناسان و متخصصین هستند، مورد قبول برخی

 فقط به این دلیل که نوشته یا سخن مستند این مراجع مورد پسند این بخش از ایرانیان نیست؟

ی مخالفیم، به جای آنکه مخالفت خودرا مستند و مستدل بیان کنیم، و یا حتی ا چرا به محض اینکه با مقاله

فورا فحاشی کرده، و نویسنده را متهم به هر چیز بد " من این مقاله را قبول ندارم،"محترمانه فقط بگوییم 

 کنیم؟ زیر آسمان آبی می

در . را دوباره تکرار کرده ایمبزرگ   برای اینگونه سواالت باید پاسخ یافت، وگرنه یک اشتباه تاریخی

هم گفته شد که فقط باید از رژیم شاه انتقاد کرد، و هر گونه انتقاد و یا حتی کنجکاوی  ۴۵۳۹زمان انقالب 

 .نتیجه آن شد که امروز میبینیم. مواجه میشد" ضّد انقالب"در مورد بقیه با واکنش شدید و بر چسب 

 جعلی تاریخ

به   یک نگاه اجمالی. از آغاز به قدرت رسیدن خود، رژیم والیت فقیه مشغول جعل تاریخ ایران بوده است

، بعنوان مثال، نشان میدهد که گویی تاریخ ایران از زمان هجوم اعراب به  های تاریخ دبیرستانی کتاب

ه یاد دکتر محمد مصدق گویی زند. ۴۵۱۰خرداد  ۴۳ایران آغاز شده است، و یا تاریخ معاصر ایران از 

های  تروریستنوری به سطح یک انقالبی دوران مشروطیت ارتقا یافته، هللا فضلشیخ . ایران نبود  رهبر ملی

اند، و یا ضّد  ناپدید شده  و دیگران یا از تاریخ به کلی میشوند  فدأییان اسالم بعنوان قهرمانان آزادی معرفی

نکته مهم اینستکه اپوزیسیون   ولی. قیه غیر از این انتظاری نباید داشتالبته از رژیم والیت ف. انقالب بودند

اگر مرتجعین تاریخ ایران را در . خارج از کشور قرار است، یا قرار بود، با رژیم تفاوت داشته باشد

تهران جعل میکنند، وظیفه اپوزیسیون اینستکه تاریخ را آنطور که اتفاق افتاده برای مردم، بخصوص نسل 

آیا چنین کاری شده است، و یا اصوالً آن بخش از اپوزیسیون که تمامی   ولی. ن توضیح داده و بنویسدجوا

 .معتقد است؟ نگارنده چنین تصوری ندارد  را در اختیار دارد به چنین اصلی  های ارتباطی رسانه

یت فقیه هستند که رژیم وال  مخالف واقعی  بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور معتقد است که فقط کسانی

های  فقط  ایدئولوژی ها و نظام در حالیکه،حاکمیت را سیاه مطلق و اپوزیسیون را سفید مطلق معرفی کنند

معتقدان به چنین تفکری اوال تالش میکنند .بینند ها و دنیا را بصورت سیاه و سفید مطلق می توتالیتر انسان

، و ثانیا ریشه فکری آنها با آن جعل کننددارند اتفاق افتاده باشد ، آرزو که تاریخ را دوباره و آن چنان که 

در . بخوبی توصیف میشود ۰۲۲۴سپتامبر  ۴۴جمله معروف پرزیدنت جرج بوش پس از حمله تروریستی 

که یک ادعای " ،ا با ما هستید، و یا با تروریست های"آن زمان آقای بوش به جهان اسالم اعالم کردند که، 

ها میلیون نفر در سطح جهان بر ضّد تصمیم آقای بوش و نخست  ده. اساس، سطحی، و جنگ طلبانه بود  بی

ها  چون مخالف جنگ بودند همدست تروریست  وزیر بریتانیا آقای تونی بلیر دست به تظاهرات زدند، ولی

  بودند؟ چطور ممکن است؟

یک حقیقت ساده، که طیف  چنین تفکری را رد کرده و را داشته باشد که ای شهامت این نویسندهال اگر ح

وسیعی از رنگها بین سیاه و سفید وجود دارند، را مطرح کند، بالفاصله متهم میشود که از رژیم در ایران 

یک نکته . کند تاده را توجیه میکند، و یا جنایتی که در گذشته اتفاق اف حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم می

های  همان هایی هستند که طرفدار تحریم  مهم این استکه اکثریت قریب به اتفاق این بخش از اپوزیسیون

ستیز -کمر شکن اقتصادی، مداخله به اصطالح بشر دوستانه، و حتی جنگ و تجزیه ایران هستند، یا اسالم

  .هستند، و یا هر دو

http://www.youtube.com/watch?v=cpPABLW6F_A
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اسناد موجود خود سازمان مجاهدین و رهبر آن مسعود رجوی، از . کند روشن می یک مثال ساده مساله را

هزار تن از نظامیان ایران را در تجاوز صدام  ۹۹حدود  نشان میدهند که مجاهدینهای او،   جمله سخنرانی

، به غیر از ۴۵۹۲در سال مجاهدین حسین به ایران کشته اند، به گفته رجوی در سال اول فاز نظامی 

بعد  هایسال  حاال ترورهای. یم را هم کشته اندهزار تن از طرفداران رژ ۰رهبران جمهوری اسالمی، 

در طول همان مدت رژیم حد اکثر حدود  .ید تا به رقم وحشتناکی برسیدسازمان را هم به این ارقام اضافه کن

. نام ندیده است ۴۰،۲۲۲را اعدام کرد، اگر چه نگارنده لیستی از نام قربانیان با بیشتر از حدود  ۴۰،۲۲۲

اند، که البته یک جنایت بر ضّد بشریت  کشته شده ۴۵۹۹های سال  در اعدام ۱۳۲۲از این تعداد حدود 

 .به این ارقام مجاهدین اشاره کند، هوادار رژیم والیت فقیه است؟  ل اگر کسیحا.بود

اگر کشتن این تعداد از نیروهای جمهوری اسالمی دروغ بوده، سازمان مجاهدین خلق باید رسما اعالم کند 

ولی در . را به قتل رسانده است  بلکه فقط تعداد کمی ، ها هزار نفر را کشته است، دهکه دروغ گفته است که 

سازمانی که مسعودی رجوی را چون خداوند می پرستند، اذعان به دروغ گفتن رهبری به معنای نابودی 

بازرگان،  مهدی اگر افرادی خود را پیرو شخصیت های بزرگی چون مهندس. سازمان خطاناپذیر است

د و ادعاهای رجوی و قلمداد می کنن... هدی صابر ، و شهیدعلی شریعتی،  دکترسحابی،  هللا عزت مهندس

و  جاسوسیسازمان را دروغ یا غلو می پندارند، باید صادقانه و به طور علنی این امر را بازگو کرده و 

اگر از اینکار امتناع  .خیانت های سازمان مجاهدین خلق در جنگ عراق علیه ایران را هم محکوم کنند

  کند، ولی برای کسب اعتبار وصل می  مذهبی-- ملی را به بزرگان کنند فقط رانت خوار هستند، رانتی که آنها

 .اند را نیز محکوم کنند حاضر نیستند جنایتی که مسلّماً آن بزرگان محکوم کرده

بر طبق اسناد معتبر یادآوری کند، که بعنوان مثال، سازمان پیکار در همان سال اول بعد از   اگر کسی

، مثل خود نگارنده، به  طرفدار رژیم است؟ یا اگر کسی بود،  انقالب طرفدار براه انداختن جنگ داخلی

هستند،   حقایق تاریخی  حوادث بعد از انقالب، از گنبد گرفته تا مهاباد و کردستان اشاره کند، که همگی

  است؟  هوادار رژیم است؟ این چگونه فرهنگی

شوروی با کا گ  مهاجرت بهپس از خروج از ایران و  یک سازمان سیاسی اعتراف کردند که اعضایاگر 

ب همکاری داشته و اسنادی هم این واقعیت را تأیید کرد، آیا مورخ و محقق باید چشم بر این حقیقت ببندد 

ه، خانه دایی اتابک فتح هللا زاد]" خانه دایی یوسف"کتاب  چون بیانش به نفع جمهوری اسالمی است؟

 صفحات، ۴۵۰۴ اکثریت به شوروی، نشر قطره، تهران، فداییان، وقایعی تکان دهنده از مهاجرت یوسف

میتوانند   خوانندگان گرامی. است یک نمونه است که به روابط سازمان با کا گ ب پرداخته [۵۱۹و ۵۱۳

  خود کتاب را مطالعه کرده و در باره آن قضاوت کنند، بخصوص نامه آقای فرخ نگهدار در باره معرفی

  .سازمانرابط توسلی بعنوان   آقای علی

سال پیش در ایران منتشر  ۴۴کتاب ایشان . آقای فتح هللا زاده خود از اعضای سازمان فدأیان اکثریت بودند

حال اگر . به غیر از کتاب ایشان کتاب و مقاالت دیگری هم در باره این موضوع منتشر شده است. شد

 ۵۳تا همه خوانندگان از آنچه که در  کنندامثال نگارنده به آنچه که این کتاب مورد بحث قرار داده اشاره 

 چرا؟تای حمایت از رژیم والیت فقیه انجام داده است؟ سال گذشته اتفاق افتاده پند بگیرند، کاری در راس

صحبت کنیم، از رژیم والیت فقیه حمایت کرده ایم،   تاریخ را جعل کنیم، چرا که اگر راجع به تاریخ واقعی

این ادعا درست   و یا جنایت هأیکه در ایران بدست رژیم اتفاق افتاده را توجیه کرده ایم؟ با چه منطقی

 است؟

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170162.php
http://www.goodreads.com/book/show/2142413._
http://www.goodreads.com/book/show/2142413._
http://www.goodreads.com/book/show/2142413._
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دو سال بعد از انقالب،   به انتقاد از مواضع و عملیات فدأییان در یکی  در یک مقاله قبلیگارنده زمانیکه ن

جمهوری اسالمی،   قرائت رسمی  های اپوزیسیون و نه آنهم با استناد به اسناد خود فدأییان و دیگر گروه

را  نگارنده پاسخ ایشان. خواند" تهوع آور"ای مقاله نگارنده را  پرداخت، آقای نگهدار با این چنین سابقه

 ؟ در دهه اول بعد از انقالب آقای نگهدارکارنامه است، یا " تهوع آور"انتقاد مستند او   داد، ولی

جا مرور حال اجازه دهید دو نمونه برجسته از جعل تاریخ توسط دو چهره شناخته شده اپوزیسیون را در این

  .کنیم

  جعل تاریخ برای تطهیر غرب

و اگر  بودند چریک های فدایی خلق اقلیت از هواداران انقالبکه در ابتدای کاظم علمداری  دکترآقای 

، یا ساواکی بود و یا نوکر امپریالیسم کوچکترین انتقادی داشت و ژوزف استالینبه شوروی سابق  کسی

و طرفدار نئوکان ها شده که هر انتقادی از سیاست خارجی آمریکا افراطی آمریکا، اینک آن چنان راست 

به همراه  ایشان. دارند از این نوع است" اعتقاد"که ایشان به آن " دموکراسی. "مینامد" آمریکاستیزی"را 

در حال البته . ستایش کرد را و دخالت پیمان ناتو و آمریکا در لیبی بسیاری  به پرزیدنت اوباما نامه نوشت

پس از آن هم به فاصله  .بر زبان نمیاورد  ای در مورد اوضاع لیبی کوچکترین کلمه حاضر آقای علمداری

اعالم ای  مصاحبه در بعد هم و صدای آمریکا گفت که نوبت حمله به سوریه است، کوتاهی در تلویزیون
ایشان . که مردم ایران باید برای شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ هزینه بدهند تا آزاد شوند کردند

های نیلگون  البته در جنوب کالیفرنیا نزدیک آب.اعالم کردند" مدافع حقوق مردم ایران"تحریم کنندگان را 
رایط وحشتناک اقتصادی، که یک دلیل کردن و برای مردم در ایران برای تحمل ش  اقیانوس آرام زندگی

ایشان حذف آقای . های اقتصادی غرب است، فتوای سکوالر صادر کردن کار آسانی است مهم آن تحریم

مداخله "شد، را نوعی   منتهی" دموکراسی"حسنی مبارک از ساختار قدرت در مصر، که به نظر ایشان به 

 .صر و بازگشت نظامیان به قدرت مطلق حمایت کردنداز کودتای م  آمریکا نامیدند، ولی" بشر دوستانه

 :با جعل تاریخ می نویسد ایشان، ظاهرا برای توجیه چرخش در مواضع خود،ترین ابداع فکری، در تازه

همه زاده ی ذهن ما مردمان جهان ... استعمارنو و مناسبات سرمایه داری جهانی، امپریالیسم، استعمار، "

در فرهنگ جوامع ما " سوسیالیسم واقعاً موجود"پیرامونیست یا این مفاهیم را صرفاً طرفداران اردوگاه 

   ".رواج داده اند

نه )با فرهنگ و تاریخ آمریکا آشنا باشد، می داند که لیبرال های آمریکا اندکی فقط حتیاگر فردی 

صدها کتاب و مقاله درباره مناسبات سرمایه داری جهانی، امپریالیسم، استعمار، استعمار (  ها مارکسیست

توسط  این جعل تاریخ. نوشته اند و اینها زاده ذهن ایرانی ها، جهان سومی ها و چپ ها نبوده است...نو و

 . آقای علمداری به سود امپریالیسم و استعمار است

. ا. اس.شجاع توسط ان که شنودهای افشا شده توسط آقای ادوارد اسنودن علمداریآقای  چون البته از کسی

جهان را با تشبیه به بازرسی بدنی در فرودگاه ها به اصطالح توجیه می کند، این جعلیات بعید  از همه

گترین ربز"اخیرا افشا گری آقای اسنودن شجاع را  نیو یورک تایمزدر حالیکه حتی روزنامه  .نیست

  .و جهان نامید" کشور خود خدمت به 

فدرالیست . در جنگ استقالل آمریکا، آمریکائیان و پدران بنیانگذار آمریکا، با استعمار بریتانیا می جنگیدند

اگر استعماری در کار نبود، یا استعمار بد نبود، . ها استعمار انگلیس را تقبیح کرده و با آن می جنگیدند

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170949.php
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2010/october/24/article/-b206af80a6.html
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2010/october/24/article/-b206af80a6.html
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2010/october/24/article/-b206af80a6.html
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2010/october/24/article/-b206af80a6.html
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2010/october/24/article/-b206af80a6.html
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57475
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57475
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57475
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57475
http://www.nytimes.com/2014/01/02/opinion/edward-snowden-whistle-blower.html?hp&rref=opinion&_r=1&
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 ن، جهان سومی ها و چپ ها زاده بودند؟آمریکائیان با چه می جنگیدند؟ با امر موهومی که ذهن ایرانیا

ها انسان شد،  یونهای استقالل الجزائر و ویتنام، و دخالت آمریکا در ویتنام که منجر به کشته شدن میل جنگ

ها بودند؟ سیزده کودتای آمریکا در  ها، و چپ  ها، جهان سومی  و زاده ذهن ایرانی موضوعاتی موهوم

تا کنون، که توسط آقای استیون کینزر روز نامه نگار برجسته  ۴۰۹۲های  های مختلف از سال کشور

امثال آقای علمداری هم قادر نیستند از جنایات استعمار،  ؟ حتیهستند  اند تخیلی شرح داده شدهآمریکا، 

 .جنگ تجاوزکارانه صریحاً دفاع کنند، و در نتیجه به جای آن به جعل تاریخ میپردازند امپریالیسم و

، ۴۰۹۰جون  ۴۳در آمریکا که در  اتحادیه ضّد امپریالیسم باره به آقای علمداری پیشنهاد میشود تا در

مبارزه با جنگ آمریکا با اسپانیا برای ضمیمه کردن فیلیپین به آمریکا توسط جرج بوتول تشکیل شده برای 

-شرمنده نکنند، مواضع ضدّ   به ایشان توصیه میشود که برای اینکه خودرا خیلی .بود، مطالعه کنند

، نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ویلیام جنینگز برایانامپریالیستی 

بد نخواهد بود  .را، که دلیل آن جنگ امپریالیستی آمریکا برای تصّرف فیلیپین بود، رامطالعه کنند ۴۹۲۲

، معاون پرزیدنت آقای هنری واالساگر ایشان قدری وقت صرف کنند و مواضع ضّد امپریالیسم اقتصادی 

را مطالعه کنند، مواضعی که مورد حمایت اتحادیه  ۴۹۱۳تا  ۴۹۱۴های  فرانکلین روزولت بین سال

دند با یک نقشه و توطئه مفّصل کارگری بود، و سرمایه داران آمریکا را به وحشت انداخت، که مجبور ش

، و به جای ایشان آقای هری ترومن را منصوب گذاشتهآقای واالس را از معاونت آقای روزولت کنار 

بسیاری از تاریخ دانان معتقد هستند که اگر اینکار نشده بود و آقای واالس جانشین پرزیدنت روزولت . کنند

به آقای علمداری قویاً توصیه میشود که  .بود کل دیگری میبه ش  شده بود، تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی

  آقای علمداری به خود زحمت داده و نگاهی. را مطالعه کنند" ،خطر فاشیسم آمریکا"قای واالس،  نوشته آ

ها و مطبوعات مترقی و ضّد جنگ آمریکا و اروپا بیندازند تا برای خود ببیبند که چند بار الفاظ  به وبسایت

اینها همه از همین  .توسط آنها بکار برده میشود" های امپریالیستی آمریکا جنگ"و " امپراطوری آمریکا"

  ..ها، جهان سومی ها، و چپ گرایان  زاده ذهن ما ایرانی  نیز میباشند، نه  واقعیآمریکا بودند و هستند و 

واقعا شگرف . این مفاهیم زاده ذهن ما مردم جهان پیرامونی است کند ادعا میآقای علمداری  با جعل تاریخ 

است که شکل مدرن آن " نظام جهانی"آمریکایی، نظریه پرداز استاد برجسته  ،امانوئل والرشتاین .است

. این نظام از مرکز و پیرامون تشکیل شده است. اقتصاد سرمایه داری مدرن متکی بر سلطه اقتصادی است

پیرامون از مناطقی تشکیل شده که . منطقه جغرافیایی مرکز غالب است و بقیه نظام را استثمار می کند

 .رکز فراهم می آورد و به شدت مورد استثمار آن استمواد خام را برای م

زاده ذهن مردم جهان پیرامونی " پیرامون"و " مرکز"، "نظام جهانی"نکته اول این است که مفاهیمی چون 

نکته دوم این . نیست، ساخته جامعه شناس آمریکایی متولد نیویورک و تحصیل کرده دانشگاه کلمبیا است

. معنای آن را نمی داند  ولیوالرشتاین استفاده می کند " جهان پیرامونی"مفهوم است که آقای علمداری از 

 .قبول این نظریه، به معنای باطل بودن کل نظرات آقای علمداری است

ی ادعا کردند که بیژن جزنی،  ایشان در مقاله. آقای علمداری حتی به آموزگاران سابق خود هم رحم نمیکند

های اوین در  در تپّه ناجوانمردانه توسط ساواک و رژیم محمد رضا شاهکه  ۴۵۱۲برجسته دهه   انقالبی

این یک جعل تاریخ بسیار . شاه حمایت میکرد ارضی به قتل رسید، از به اصطالح اصالحات ۴۵۳۱

، و بنا بر این لزومی به پاسخ مقاله خود بدان پاسخ داده استشگفت انگیز است که دکتر داریوش وثوقی در 

 .در اینجا ندارد

 ۰۲۴۲اوت سال  ۴۰در روز . آقای علمداری در بسیاری از موارد دیگر هم به جعل تاریخ پرداخته است

به جعل  ای در روز نامه واشنگتن پست در مقالههستند،   ، که عضو شورای روابط خارجیآقای ری تکیه

http://www.amazon.com/Overthrow-Americas-Century-Regime-Change/dp/0805082409
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Anti-Imperialist_League
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Jennings_Bryan
http://truth-out.org/opinion/item/14297-henry-wallace-americas-forgotten-visionary
http://newdeal.feri.org/wallace/haw23.htm
http://www.iwallerstein.com/
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=54
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=223
http://www.cfr.org/experts/saudi-arabia-society-and-culture-state-sponsors-of-terrorism/ray-takeyh/b9599
http://www.cfr.org/experts/saudi-arabia-society-and-culture-state-sponsors-of-terrorism/ray-takeyh/b9599
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/17/AR2010081704944.html
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ایشان ادعا کردند که کودتا . پرداختند ۴۵۵۰مرداد  ۰۰تاریخ در مورد کودتای سازمان سیا در ایران در 

در مورد آقای تکیه چنین کاری شگفت آور نیست، چون ایشان ثابت . ها بوده و نقش سیا ناچیز کار آخوند

اسناد  ۰۲۴۵در ماه اوت سال بود که سیا   ادعای ایشان در حالی. بی بیش نیستنداند که فرصت طل کرده

 وزیر خارجه وقت آمریکا در آلبرایتهم خانم مدلین منتشر کرد، و همچنین  خود در کودتا راعملیات 

از اینکه آمریکا  ۰۲۲۹جون سال  در در سخنرانی خود در قاهرهو هم پرزیدنت اوباما  ۰۲۲۲مارس سال 

که تمام  سیا ادعا کرده بود ۴۹۹۹در سال  .راز تأّسف کردندداشت اب ۴۵۵۰را در کودتای   نقش اصلی

ناگهان منتشر  قدری از اسنادخانم آلبرایت   بس از سخنرانی  نابود شده است، ولی ۴۵۵۰اسناد عملیات 

 .شدند

کمتر از دو هفته بعد از مقاله آقای تکیه، آقای علمداری در یک برنامه در تلویزیون اندیشه ادعای آقای 

در مجله  ۰۲۴۵با انتشار دوباره همان مقاله در ماه جون آقای تکیه . تکیه را تکرار کرده، و بدان افزودند

اند، کما اینکه آقای علمداری نیز  ویکلی استاندارد، ارگان نئوکان ها، به جعل تاریخ ایران همچنان ادامه داده

ادامه میدهند، که آخرین بار آن در برنامه تلویزیونی پرگار  همان کار را میکنند و جعل تاریخ ایران را

کوتاه بعد از ادعای اولیه جناب علمداری، نگارنده در همان برنامه پاسخ ایشان را با مدارک   مدتی. بود

 .را ببینید اینجاو  اینجا، اینجااند؛  بسیاری داد، کما اینکه دیگران هم داده

های خود در دانشکده فنی دانشگاه تهران در  از هم دانشکده  امثال آقای علمداری نگارنده را به یاد برخی

خود را   بودند، عقاید مذهبی  از فعاالن سیاسی دانشکده که مذهبی  در آن زمان برخی. میاندازند ۴۹۹۲دهه 

خصوص بعد از کودتای درون سازمان کنار گذاشته و به کمونیسم و مارکسیسم روی میاوردند، که اینکار ب

ها برای آنکه ایمان خود به مکتب جدید را  این نو مارکسیست. قدری متداول شده بود ۴۹۹۳مجاهدین در 

رسد  به نظر می. ثابت کنند، از انهأیکه همیشه مارکسیست بودند بسیار شدیدتر ضّد اسالم و مسلمانان بودند

خود پشیمان هستند، برای اثبات ارادت خود به غرب از  لینیستیاستاکه آقای علمداری هم که از گذشته 

البته این . هیچگونه جعل تاریخی ابائی ندارند و تنها هدف ایشان آب تطهیر بر آمریکا و غرب ریختن است

" مکتب"بودند، و بعد به  قبال ترتسکیستهای اولیه  بیشتر نئوکان .باشد ها می وجه مشترک تمامی نئوکان

 .جدید روی آوردند

در   در حالیکه آقای علمداری مشغول جعل تاریخ برای ریختن آب تطهیر بر آمریکا است، گزارش مهمی

که آمریکا و  نگارنده گفته شد  در یک مقاله قبلی. روز نامه نیو یورک تایمز نظر نگارنده را جلب کرد

اسرائیل همیشه بدنبال تجزیه سودان بودند، و سر انجام با جدا شدن سودان جنوبی از شمال به هدف خود 

روز نامه نیو یورک تایمز  ۰۲۴۱ژانویه  ۱در . از هموطنان به این عقیده بنده انتقاد کردند  بعضی. رسیدند

سودان جنوبی یک مخلوًق آمریکا است که از سودان با یک رفراندوم : "صفحه اول خود چنین نوشتدر 

ها دالر کمک آمریکا تغذیه  ساختار شکننده آن با میلیارد. که توسط آمریکا رهبری و هدایت شده بود جدا شد

که مقصود جنگی " کند، شونت بار این دستاورد بزرگ آمریکا را تهدید مییک جنگ سیاه و خ  ولی. شد

نگارنده تصور نمیکند که این احتیاج به توضیح بیشتری  .است که چندی پیش در سودان جنوبی به راه افتاد

 .داشته باشد

 ۱۰۰۱سپتامبر  ۱۱حمله تروریستی  جعل تاریخ

مستقیما ها پیش به آمریکا آمدند و  ایشان سال.سازگارا استای دیگر از جعل تاریخ کار آقای محسن  نمونه

ایپک،   این انستیتو در واقع بازوی تحقیقاتی. رفتند( وینپ)واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک  به انستیتو

شهرت عمده این انستیتو ّضد ایران بودن . برای اسرائیل در آمریکا استمهمترین سازمان البی   یعنی

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23762970
http://www.fas.org/news/iran/2000/000317.htm
http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/1997/05/29/us/cia-destroyed-files-on-1953-iran-coup.html
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/
http://www.weeklystandard.com/articles/myth-american-coup_733935.html
http://www.mohammadmossadegh.com/news/ray-takeyh/
http://www.lobelog.com/takeyhs-history-lesson-mossadegh-and-1953/
http://muftah.org/the-talented-mr-ray-takeyh-u-s-policy-toward-iran/
http://www.foreignaffairs.com/articles/51220/john-b-judis/trotskyism-to-anachronism-the-neoconservative-revolution
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php
http://www.nytimes.com/2014/01/04/us/politics/us-is-facing-hard-choices-in-south-sudan.html?_r=0
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/sazegara-mohsen
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/sazegara-mohsen
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/sazegara-mohsen
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/sazegara-mohsen
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  آقای کالسن همان شخصی  .حضور دارند است، که در آن ّضد ایرانیان مشهوری از قبیل پتریک کالسن

، مثال یک زیر عمد در خلیج فارس بوجود آید" حادثه"که یک پیشنهاد کردند  ۰۲۴۰هستند که در سال 

کنش نشان داده و بهانه الزم را برای حمله نظامی به ایران در دریایی سپاه پاسداران غرق شود تا سپاه وا

یر اینکار در سال نظ. از این پیشنهاد بشدت انتقاد کرد در یک مقالهاختیار آمریکا قرار دهد، که نگارنده 

حادثه خلیج تنکن اصال ها آشکار شد که  ، که البته بعداتفاق افتاددر مورد خلیج تنکن در ویتنام  ۴۹۹۱

و فقط برای گرفتن اجازه از کنگره آمریکا برای حمله در سطح وسیع به ویتنام  شتندا  وجود خارجی

 . ساخته و پرداخته شده بود

اینستیتوت داشتند و با  انترپرایزهای بسیار زیادی با آمریکن  رفت و آمد  بعد از وینپ، آقای سازگارا مدتی

ترین  از سرسخت  ، یکیکند روبین، که در آن انستیتو کار می. نزدیک داشت روبین روابطآقای مایکل 

از هجوم به عراق   در تحریک مردم برای پشتیبانی  ت که نقش مهمیهواداران اسرائیل در آمریکا اس

های  تحریم  روبین همیشه حامی. مشاور پنتاگون در امور عراق بود  مدتیداشت، و بعد از اشغال عراق 

و ببینید که چگونه جاشوا موروشیک،  اینجا را نگاه کنید .استکمر شکن و حتی حمله به ایران بوده 

 .چگونه در مورد آقای سازگارا صحبت کرد" ،ایران را بمباران کنید"نئوکانی که فریاد کشید 

، بعد اتمام دوران ریاست هم در انستیتو ریاست جمهوری آقای بوش  مدتیبعد از آن آقای سازگارا 

آقای ریس ارلیک، روزنامه نگار مترقّی . ایشان بسیار طرفدار آقای بوش هم بود. جمهوری او، بسر بردند

خاور میانه در  نظرات رهبران: صحبت با تروریست هاای برای کتاب خود،  سازگارا مصاحبهآقای با 

 : آقای سازگارا به آقای ارلیک گفت. مورد سیاست، خشونت، و امپراتوری، داشت

بعنوان یک . های خود جورج بوش از آزادی و تالش برای دموکراسی در ایران دفاع کرد در سخنرانی"

 ."تنها او، بلکه مواضع مشابه هر دولت  نه. ، من موافق مواضع او بودم انیایر

سال بعد از هجوم به افغانستان نتایج حمایت آقای  ۴۰به عراق و   سال بعد از هجوم غیر قانونی ۴۴البته 

ها هزار کشته،  ویرانی، صد: اند که مورد تحسین آقای سازگارا کامال آشکار شده" دموکراسی"بوش از 

 .ثبات  ، و یک خاور میانه کامال بی ها آواره ها هزار کودک یتیم، میلیون ده

های مسلمان در آمریکا بسیار داغ  ها و کشور گروه سپتامبر بازار شکایت از ۴۴بعد از حمله تروریستی 

یکی . ها را تشویق میکردند های باد آورده بودند، اینگونه شکایت وکالی آمریکایی هم که بدنبال ثروت. شد

اشتباه تایپی نیست،  -میلیارد دالر خسارت بود  ۴۲۲از آنها شکایت مضحک چند نفر از ایران و دریافت 

ها پرونده به دادگاه  بعد از سال. سپتامبر بود ۴۴راکه به عقیده آنها ایران مسئول حمله چ -صد میلیارد دالر 

آقای سازگارا خود مدعی است که به . رفت، و البته ایران مطابق سیاست خود در دادگاه حضور نداشت

ن در ایشان در باره نقش سپاه پاسدارا برای شهادت به دادگاه دعوت شدند، و" متخصص ایران"عنوان 

ظاهر شد و به  تلویزیون آمریکا ایشان پس از شهادت ، قهرمانانه در. دادند "شهادت"سپتامبر  99جنایت 

 :گفت ایشان چنین. شرح داستان جعلی خودپرداخت

های سیگار  موضوع حساسی هست و اینستکه گروهی از وکالی بسیار فعال که چند سال پیش کمپانی"

سال  ۰۲ایالت آمریکا در  ۵۲ها دالر که به  های آمریکا به میلیارد سازی را محکوم کردند در دادگاه

سپتامبر شدند،  ۴۴های قربانیان  نفر از خانواده ۹دی وکیل المی ۰۲۲۰بپردازند، این گروه وکال از سال 

ای را در نزد قاضی جورج دبلیو  سال به اتمام رسیده، پرونده ۹تحقیقات کردند و اخیرا تحقیقاتشان بعد از 

های فدرال آمریکا در نیو یورک، ارائه کردند، قاضی به اصطالح استماع  های دادگا از قاضی  دانیل، یکی

http://jonathanturley.org/2012/09/27/false-flag-leading-analyst-at-pro-israeli-think-tank-publicly-discusses-how-u-s-can-be-forced-into-war-with-iran/
http://original.antiwar.com/muhammad-sahimi/2012/10/29/israel-lobby-calls-for-an-iranian-pearl-harbor/
http://www.historylearningsite.co.uk/gulf_tonkin_1964.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HODxnUrFX6k
http://www.youtube.com/watch?v=HODxnUrFX6k
http://www.youtube.com/watch?v=HODxnUrFX6k
http://www.aei.org/events/2009/01/30/the-imam-returned-thirty-years-of-revolution-in-iran-event/
http://www.thenation.com/blog/mind-boggling-stupidity-michael-rubin
http://www.rightweb.irc-online.org/profile/Rubin_Michael
http://blogs.law.harvard.edu/mesh/2009/06/the-next-founders-voices-of-democracy-in-the-middle-east/
http://articles.latimes.com/2006/nov/19/opinion/op-muravchik19
http://georgewbushinstitute.files.wordpress.com/2010/02/mohsen-sazegara-bush-institute-release.pdf
http://www.goodreads.com/book/show/8008133-conversations-with-terrorists
http://www.youtube.com/watch?v=2J023O3oq1k
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تشخیص داده، و به موجب این   از شود، مدارک را کافیمقدماتی پرونده را کرده و اجازه داده که پرونده ب

پرونده، چیزی که من را واقعا گیج کرده آقای چالنگی، این استکه رژیم ایران و مشخصا سپاه پاسداران 

سپتامبر هم ارتباط  ۴۴با گروه القاعده ارتباط داشته و بعد از واقعه  ۹۲های دهه  انقالب اسالمی از نیمه

یک متخصص ایران محسوب میشم که طبیعتاً بعنوان یک متخصص قاضی میخواد از من داشته، من البته 

واقعا بیگم مدارکی که هست من اصال تصور نمیکردم، شخصاً خودم را میگم، که سپاه با   سوال بکنه، ولی

 های فقط تاسیسات، تجهیزات، پول، و امکانات برابر این مدارک عرضه کرده، بلکه همکاری  القاعده نه

شود کرد، باید طبیعتاً قوه قضائیه در آمریکا مستقل است، و  من البته قضاوت االن نمی. گسترده ای داشته

هفته بعد که رسما دادگاه را شروع کنه، نهایتاً حکم خواهد داد و قضاوت خواهد کرد،   قاضی از دو هفته سه

س آمریکا که بعد از این حادثه تشکیل چیزی که عجیبه آقای چالنگی، اینه که در گزارش کمیسیون مجل  ولی

این کتاب اسم از یک  ۰۱۲-۰۱۴، در صفحه  شده و بشکل یک جلد کتاب در آمده، منتشر شده عمومی

سپتامبر به اون  ۴۴نفر عاملین  ۴۰اسم اون کشور ذکر نمیشه، که هشت نفر از   کشور ثالث میاد، ولی

اگر این حکم قاضی بر اساس این اسناد این باشه که . هداشتند و ذکر نمیش  ارتباطاتی  کشور سفر کردند،

در آمریکا هم بپا خواهد افتاد برای اینکه   اون کشور ثالث ایرانه، آنوقت باید بپذیریم که جنجال بزرگی

دولت آقای بوش هم زیر سوال خواهد رفت، چرا که احتماال در اون مقطع دستگاه امنیتی آمریکا هم 

بدلیل اینکه احتماال نمیخواستند درگیر   اه درگیره، و حکومت و رژیم ایران، ولیدانستند که نوعی سپ می

  به هر حال قضاوت را االن شخصاً نمیتونم بکنم، ولی. ای بکنند، ذکر اسم نکردند بشوند با ایران و یا حمله

که اون مملکت مسئولیتی، انگار   تونم بگم، واقعا سپاه به نظر من در کمال بیخردی، بی یک چیزی را می

هیچ صاحبی بجز سپاه نداره، تبدیل به یک هیوالیی شده که بدون احساس مسئولیت ملت و کشور را به 

اندازه و دست به کارهای خطرناکی زده و همین االن هم داره میزنه که انصافاً جای انگشت  مخاطره می

 ".دلواپسی را دار تونم بگم، هر نوع به هر حال می  حیرت به دندان گزیدن و تاسف و چی

های نیو یورک  که آیا پرونده دستکم در سطح رسانه کردندآقای چالنگی از آقای سازگارا سوال   وقتی

 :مطرح شده، آقای سازگارا پاسخ دادند

کردم که ملّت  هنوز، من اجازه گرفتم از وکال و صاحبین پرونده که مطرح بکنم، برای اینکه فکر می  نه"

کنم، اتفاقاً من کالسه را گرفتم،  ایران از همه اولی هستند به اینکه بشنوند، شاید اولین بار دارم مطرح می

 اره کالسه پرونده را هم گرفته ام، مطرح بشه، اتفاقاً من شم  در دادگاه وقتی  مطمئناً پرونده وقتی

02CB00305 از   شماره پرونده ای است که باز خواهد شد،وقتی مطرح بشه طبیعتاً طبیعتاً تبدیل به یکی

تاریخ دقیق اش هنوز معلوم نیست ولی قرار است . های خبری همه دنیا خواهد شد های سرویس اولین خبر

قاضی آماده می شود که پرونده را باز بکند و طرفین را صدا بین دو تا سه هفته آینده فکر می کنم که 

 ."بکند

در سپتامبر  با تلویزیون آمریکا ایشان مصاحبهدرسال از جعل تاریخ آقای سازگارا  متجاوز از چهار

جعل تاریخ . آن شهادت را جدی گرفت  کسی  مطبوعات آمریکا به آن پرداختند، و نه  نه. گذشته است ۰۲۲۹

 :می گویدتلویزیون آمریکا  به ایشان .بود واقعا خطرناکبرای مردم ایران آقای سازگارا 

چیزی که من را واقعا گیج کرده آقای چالنگی، این استکه رژیم ایران و مشخصا سپاه پاسداران انقالب "

 ". سپتامبر هم ارتباط داشته ۴۴با گروه القاعده ارتباط داشته و بعد از واقعه  ۹۲های دهه  اسالمی از نیمه

نه فقط "که سپاه " واقعیت گیج گننده"اسنادی برای اثبات این  باید ایشاننمی داند که  سازگاراآقای  آیا

، "بلکه همکاری های گسترده ای با القاعده داشته"به القاعده داده، " تأسیسات، تجهیزات، پول، و امکانات
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سپتامبر، همانند  99نقش سپاه در جنایت تروریستی " واقعیت گیج کننده"به افکار عمومی ارائه کند؟ این 

استفاده نظامی ایران از انرژی هسته ای بود که آنچنان به مرحله تعیین کننده ای " واقعیت گیج کننده"همان 

که آقای نفر  ۴۰۱با امضای  بیانیه ادعایهمان یعنی  ،رسیده بود که صلح و ثبات جهانی را تهدید می کرد

 .فراهم کند حمله نظامی به ایران را برای توانست بهانه الزم که میسازگارا امضا کردند 

سپتامبر است که مورد توجه قرار گرفته  ۴۴در حمله تروریستی  نقش عربستان صعودیدر واقع این 

کیلومتری غرب  ۹۳های اخیر با حمالت شدید القاعده در عراق و تسخیر شهر فلوجا در  در هفته. است

، که دشمن مشترک  هر دو کشور. منافع ایران و آمریکا به هم نزدیک شده استبغداد توسط تروریست ها، 

  .ک به دولت عراق هستند تا تروریست هارا شکست دهدآنها القاعده است، در حال کم

، طرفدار کردند چرا تاریخ را این گونه آگاهانه تحریف سوال کند کهآقای سازگارا  ازآیا اگر فردی 

 جمهوری اسالمی است؟

 صحیح تاریخ ممکن نیست قرائتحذف خشونت بدون 

ضّد جنگ است و معتقد است که تنها  جو و چرا یادآوری خشونت اپوزیسیون مهم است؟ نگارنده یک صلح

راه مشروع برپایی یک نظام سیاسی دمکراتیک در ایران مبارزه مسالمت آمیز در داخل ایران توسط مردم 

الزمه حذف خشونت انتقاد . ای برای رسیدن به هدف است الزمه اینکار حذف خشونت بعنوان وسیله. است

و هم دولت های خارجی تحت هم اپوزیسیون  ،حاکمیتاز آن و محکوم کردن استفاده از آن توسط هم 

تاریخ و جعلی است، و الزمه اینکار اجتناب از دوباره نویسی عناوین به اصطالح دخالت بشردوستانه 

اگر این اصل مورد قبول واقع شود، یادآوری دقیق و بدون . باشد آن همانطور که اتفاق افتاده می قرائت

خشونت طلبان ایرانی خود را  .حمایت از حاکمیت دیکتاتور نخواهد بوداغراق خشونت اپوزیسیون دیگر 

خود نظریه پردازان  چرا که ،درحالی که جنگ طلبند ،پشت مفهوم دخالت بشردوستانه پنهان می کنند

از جنگ لیبی و سوریه  خشونت طلبان ایرانی .گذاشته اند" جنگ عادالنه"دخالت بشردوستانه نام آن را 

تحت همین عناوین دفاع کردند و برخی از افراد و گروه های نیز رسما خواستار پیاده کردن مدل لیبی در 

 .شدند ایران شدند که در مقاله های قبلی به طور مشروح اسناد آنها ارائه

ت حاکمیت را محکوم ، خشون های جهانی از طرفداران تحریم و همسویی با قدرت  توان، مانند برخی نمی

اصوالً اگر قرار بر این باشد که تکلیف . به خشونت اپوزیسیون لعاب مشروعیت و مردمی داد  کرد، ولی

منتها یادآوری . مردم با حاکمیت از طریق خشن روشن شود، حاکمیت بدون تردید پیروز میدان خواهد بود

، زمانیکه نگارنده دو مقاله در مورد رابطه بعنوان مثال. آید خوش نمی  خشونت اپوزیسیون به مذاق برخی

ها مرجع و منبع معتبر منتشر کرد، آن دسته  ، آنهم با ده با دول خارجی  های کرد ایرانی از گروه  برخی

های مطرح شده نداشتند، فقط به فحاشی و اتهام زدن به نگارنده  کوچک مخالفین چون پاسخی برای بحث

جهان، محقق از مهمترین روزنامه نگاران   از آنها حتی اعتبار یکی  یکی کار به جائی رسید که. پرداختند

اصال نمیدانند که آقای هرش کیست،  جناب فحاشیا این . آقای سیمور هرش، را مورد سوال قرار داد  یعنی

ساعت پس  ۰۱فحاشی، آنهم با عجله در کمتر از . و یا اصوالً برای ایشان پاسخگویی مستدل ممکن نیست

کسی که سال ها در غرب زندگی کرده و  .آمد  از انتشار مقاله دوم، تنها کاری بود که از ایشان بر می

 .سیمون هرش را نمی شناسد، بهتر است به جای فحاشی، سکوت کند

تاریخ از جعل دانسته، و با " دگر اندیش"هدف آن بخش از اپوزیسیون که تمامی مخالفین را  ،نکته مهم

این جماعت بدنبال مطرح کردن و . چشم پوشی میکنند، میباشدهای گروه های مسلح و تروریستی  خشونت

http://www.qlineorientalist.com/IranRises/antiwarantinuclear/
http://www.nytimes.com/2012/03/01/us/graham-and-kerrey-see-possible-saudi-9-11-link.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/01/07/world/middleeast/iran-offers-military-aid-but-not-troops-to-iraq.html?_r=0
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" پاک"و " دگر اندیش"و " سفید"مورد قبول عام قرار دادن این موضوع هستند که چون اپوزیسیون کامال 

به است و حاکمیت سیاه مطلق، و چون زور اپوزیسیون " روشنگری"و گسترش دهنده " درستکار"و 

در نتیجه، . ای نیست بجز براندازی رژیم از طریق حمله نظامی از خارج چربد، چاره  حاکمیت نمی

در اینکه رژیم . نتیجه آنرا مورد پذیرش قرار نداد  را قبول کرد، ولی این جماعت تاریخ جعلتوان  نمی

اینکه اختناق سیاسی و  است که هزاران مخالف را قتل عام کرده، و در  والیت فقیه یک دیکتاتوری مذهبی

برای چشم   از نظر امثال نگارنده این حقایق تاریخی دلیلی  ولی. اجتماعی در ایران وجود دارد، شکی نیست

 .نیست ۴۵۹۲پوشی بر خشونت اپوزیسیون در دهه 

 برای خاموشی مخالفین تالش

موضوعات مهم دیگر سکوت حمله به امثال نگارنده که حاضر نیستند در مورد این موضوع و و  فحاشی

گیرد، و آن تالش برای خاموش کردن اینگونه صداها است،  کنند به یک دلیل و فقط یک دلیل صورت می

و امنیتی ایشان،   ای و دستگاه عریض و طویل اطالعاتی خامنه  هللا علی اگر آیت. که البته تالشی عبث است

ند صدای مردم را در داخل ایران خاموش کنند، این به عالوه قوه قضائیه تحت کنترل ایشان، نتوانسته ا

را با فحاشی و اتهام زدن، آنهم در خارج از ایران، خاموش  چگونه میتوانند صدای مخالفین خود جماعت

 .کنند؟

نظیر  القابی از ،باشدفحاشیون ای اگر مخالف مواضع  با هر نظری و سابقه  که هر کسی  رسد به نظر می

ستیز، و -ستیز، غرب-آمریکا "همدست حسین شریعتمداری،" "گوبلز،" "ایدئولوژیک، متفکر مکانیکی،

حتی اگر به وجود چنین . کند، بدون آنکه تعاریف این کلمات مشخص شده باشند ستیز دریافت می-اسرائیل

قصد ستیزه   سرائیل هستند ولیای هم هستند که منتقد آمریکا، غرب، و ا افرادی معتقد باشیم، به هر حال عده

به . گری با آنها را ندارند،  ظاهرا مخالف مواضع این گروه بودن همان و بر چسب را دریافت کردن همان

 . همین دلیل نگارنده تصمیم گرفت به نقد عقاید این گروه بپردازد

  آقای علی مواضعدر نقد   قسمتی  یک مقاله سه حاصل کوشش نگارنده در این حیطه بصورت بعنوان مثال،

از پرنویس ترین   ، یکییا فشار دولت های خارجی علیه ایران توسط ایشان " همسویی"و تجویز  افشاری

در  پاسخی غیر مستقیمآقای افشاری خود  .آمریکا منتشر شددر  از اپوزیسیوناین طیف افراد های  چهره

آنجا  در که مدتهاست به همراه آقای مجید محمدی به پای ثابت آن تبدیل شده و ،سرمقاله سایت خودنویس

ایشان اینگونه انتقاد هارا تالش برای .بود   منتشر کردند که حاوی دو نکته اصلی ،دارند گیریمحضور چش

  ایجاد تک صدائی در اپوزیسیون خارج از کشور ارزیابی کردند، و در عین حال اشتباه در تحلیل را قسمتی

بدنبال ایجاد   چه کسیباید دید   هر چند که نگارنده با قسمت دوم موافق است، ولی. از آزادی بیان دانستند

که  گفتن و اغراق کردنالبته باید فرق قائل شد میان خطا کردن و دروغ های بزرگ  .تک صدائی است

 .کشور را به خطر می اندازد و پیرامونش در همین مقاله توضیح داده ام

اری و افش آقایانهر یک از بیندازیم خواهیم دید که، بعنوان مثال،   های ایرانی به وبسایت  اگر نگاهی

در وبسایت های خودنویس، رادیو زمانه، رادیو فردا، روزآنالین، مقاله  ینای چند محمدی دستکم هفته

  های ایرانی هیچ گروه سیاسی به اندازه این آقایان تالش نمیکند که وبسایت. منتشر میکنند...چراغ آزادی و

، آنهم کامال مستند و  ع آنها انتقاد میشودآقایان به محض اینکه از مواض  را با مقاالت خود اشباح کند، ولی
 . فریاد اتهام برای ایجاد تک صدائی براه میاندازند بر مبنای مقاالت خود آنها،

file:///C:/Users/Akbar/Downloads/news.gooya.com/politics/pdf/SahimiAF09212013.pdf
https://khodnevis.org/article/52815#.UkZSNT-LXz4
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با طرح اتهاماتی چون آمریکاستیز و اسرائیل ستیز نامیدن منتقدان خود می  هستند که اتفاقا این آقایان

همه وبسایت ها و رادیو ها و تلویزیون های  .کوشند تا مانع انتشار نظرات آنان توسط رسانه ها شوند

ا اگر کوچکترین انتقادی به آنه  در اختیار آقایان است تا هر چه که مایلند منتشر کنند، ولیفارسی زبان 

 " "رادیو فردا،" "بی بی سی،"آیا . و در عین حال مظلوم نمایی میکنند شود، بر آشفته میشوند، و فحاشی

رادیو زمانه و رسانه های اسرائیل که نظرات این طیف اپوزیسیون را منتشر می کنند " صدای آمریکا، 

منتشر کنند؟ آیا حاضرند  حاضرند نظراتی مبنی بر ضرورت حمله نظامی به بریتانیا، آمریکا و اسرائیل

مقاله هایی درباره ضرورت تجزیه انگلیس و آمریکا و اسرائیل منتشر کنند؟ آیا یک اسرائیلی می تواند از 

ضرورت حمله نظامی بشردوستانه به اسرائیل، بخاطر ارتکاب جنایاتی که توسط شورای حقوق بشر 

شناخته شده، دفاع کند؟ حتی یک " جنگیجنایات "سازمان ملل و شورای امنیت همان سازمان بعنوان 

 اسرائیلی چنین سخنانی بر زبان رانده است؟ اگر چنین کند، دولت اسرائیل با او چه خواهد کرد؟

سایتی که مدیریت  زمانیکه نگارنده مقاله خود در نقد آرای آقای محمد رضا نیکفر را برای انتشار در وب

حتی تصدیق نکرد که مقاله رادیو زمانه منتشر نشد، بلکه سر دبیر تنها مقاله   آن با ایشان است فرستاد، نه

همان وبسایت   دریافت شده، و یا به نگارنده اطالع نداد که وبسایت حاضر نیست مقاله را منتشر کند، ولی

 دکتراقای . زده بود را منتشر کرد  اساسی  اتهام بیمنتقدان آقای نیکفر نوشته آقای افشاری را که در آن به 

نقدشان بر نظرات آقای نیکفر را برای رادیو زمانه ارسال کرد، اما رادیو زمانه حاضر نیز محمد برقعی 

 بدنبال ایجاد تک صدائی است؟  چه کسی. به انتشار آن نشد

 مخدوش کردن مرزها

خاطر  ها میان همه ایرانیان بجای اینکه بین حامیان دموکراسی در برابر دیکتاتوری باشد، به مرز بندی

تحریم های فلج طرفداران مقاالت و فعالیت های آقایان به مرز بندی بین طرفداران جنگ، تجزیه طلبان، 

یک سو، و صلح طلبان، اپوزیسیون از دولت های خارجی از دریافت پول توسط کننده و توجیه کنندگان 

رد هرگونه وابستگی ایران دوستان مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالفان تحریم های فلج کننده و 

نمی توان جنگ طلبان و تجزیه طلبان . دولت های خارجی تبدیل شده استبه اپوزیسیون جمهوری اسالمی 

به نام سرنگونی جمهوری اسالمی،  گروه اول،. را با مدافعان ایران دموکراتیک در یک جبهه گرد آورد

 ،احترام بهاما گروه دوم، خواهان ایرانی قدرتمند است که دموکراتیک باشد. نابودی ایران را تعقیب می کند

 حمایت ازبا دشمنان ایران و" همسویی"راه دموکراسی و حقوق بشر را هم در وحقوق بشر را رعایت کند 

 .دنمی بین" منطقه پرواز ممنوع"ای اقتصادی و به اصطالح دخالت بشردوستانه و تحریم ه

 کردن ایران با حاکمیت  یکی

ای، و یا هر موضوع مهم دیگری، یک  در کشاکش بین جمهوری اسالمی و غرب بر سر برنامه هسته

این درست است که بدلیل نظام کنونی در . طرف سوم هم وجود دارد، و آن مردم ایران و خود ایران هستند

ایرانیانی که در خارج آیا آن   ولی. که در مورد اینگونه مسائل مهم ابراز نظر کنند نیستندایران مردم قادر 

دارند، باید سکوت کنند، چرا   مهم بین کشور و غرب دانش کافیمسائل میکنند و در مورد   از ایران زندگی

 .اساس است  ها کامال بی اند؟ اینگونه ادعا از جمهوری اسالمی دفاع کرده ،که اگر بنویسند و بگویند

امال قابل قبول و توجیه شده باشد، به تنفر خود از همه تنفر خود از حاکمیت را، که میتواند ک  برخی  ولی

هر کشور، بر   اجازه دهید یادآوری شود که مصالح و منافع ملی. اند ایران تبدیل کرده  منافع و مصالح ملی

بعنوان مثال، دفاع از . طبق تعریف، آنهایی هستند که مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم بر آن کشور هستند
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. ایران است  المللی دفاع از مصالح ملی های بین یت شخته شده کشور در چهار چوب قرار دادحقوق به رسم

 .پر سرو صدا قابل قبول نیست  این اصل ساده برای گروهی کوچک ولی  ولی

چه این برنامه اقتصادی باشد و یا نباشد، ایران در چهار چوب . ای ایران را در نظر بگیرید برنامه هسته

جمهوری اسالمی هم . ، دارای حقوق بسیاری است. تی. پی.ای، ان های هسته ع گسترش سالحقرار داد من

المللی انرژی  از آژانس بین ۴۹۰۲برنامه غنی سازی اورانیوم را نداشت و در دهه   قصد برپایی مخفی

  عنیهای ارشد آن، ی دولت آقای محمد خاتمی و دیپلمات. ای برای اینکار تقاضای کمک کرده بود هسته

آقایان حسن روحانی و محمد جواد ظریف، هم آماده بودند که برنامه را بسیار محدود کرده و در حد یک 

غرب حاضر نبود که کوچکترین حقوق ایران در مورد این موضوع را به   ولی. نگاه دارند  برنامه تحقیقاتی

حال اگر، بعنوان مثال، نگارنده از این . توضیح داد لدر یک مقاله مفصّ رسمیت بشناسد، که نگارنده آنرا 

حقوق دفاع کند، از حقوق ایران دفاع کرده است، یا از رژیم والیت فقیه؟ فرض کنیم که در این مورد 

کند که حقوق قانونی  در آن صورت چه چیزی تضمین می. سکوت کنیم، و یا اصوالً حق را به غرب بدهیم

المللی  قانون روابط بین  المللی پایمال نشود؟ در جنگل بی های بین وب قرار داددیگر کشور ما هم در چهار چ

خود چشم   اند، اگر کشوری در سطح ایران از حقوق قانونی که آمریکا و متحدان آن برای همه برپا کرده

 .پوشی کرد، باز پس گرفتن آنها غیر ممکن خواهد بود

شدت مشغول تبلیغات دروغین برای توجیه هجوم خود به  که آمریکا و انگلیس به  از طرف دیگر زمانی

ای رژیم  بودن برنامه خیالی هسته"  غیر قانونی"های تبلیغاتی آنان  از مهمترین حربه  عراق بودند، یکی

ای برای نگارنده شد که در مورد حقوق  در واقع همین دروغ انگیزه. صدام حسین بود، که کامال دروغ بود

ران به نوشتن مقاله بپردازد، صرف نظر از اینکه نگارنده معتقد است که تولید انرژی در ای ای قانونی هسته

نگارنده ایمان دارد که اگر تالش امثال او و بسیاری دیگر . ای کامال اقتصادی است ایران از طریق هسته

حتمال حمله ای ایران نبود، ا از کارشناسان این موضوع در مورد روشنگری در باره حقوق قانونی هسته

 .بود دولت آقای جرج بوش به ایران بسیار بیشتر می

های امثال نگارنده را ثابت کرد،  صحت نوشته ۰۲۲۹آمریکا در نوامبر   اطالعاتی  برآورد ملیخوشبختانه 

آقای ]دست من "اند ایشان را بخشم آورد، چرا که  نوشته کتاب خاطرات خودآنطور که آقای بوش در که 

توانستم برای مردم حمله نظامی را توجیه  من چطور می. لیات نظامی بستبرای دیپلماسی و عمرا [ بوش

آیا کوشش " ای نظامی ندارد؟ اند که ایران برنامه هسته خود ما گفته  های اطالعاتی کنم، در حالیکه سازمان

 ای ایران و حقوق کشور در برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران با روشنگری در مورد برنامه هسته

ایران است، و یا دفاع از رژیم والیت   ملی و امنیتدفاع از مصالح المللی  های بین هار چوب قرار دادچ

  فقیه؟

 که ایران درنوشت  میدائما  آن بخش از اپوزیسیون که خواهان تک صدائی است البته در سال های بعد

بود ادعا  تهیه شدهآقای افشاری یک بیانیه که توسط . ای خود میباشد حال استفاده نظامی از برنامه هسته

استفاده به مرحله تعیین کننده ای و این که ایران در حال استفاده نظامی از انرژی هسته ای است، کرد 

به دروغ به . نفر آن بیانیه را امضا کردند۴۰۱. رسیده است که صلح و ثبات جهانی را تهدید می کند

را چهره های برجسته اصالح طلب داخل کشور دیده  بیانیه که متن ژورنال گفته شدروزنامه وال استریت 

 . اند و آن را تأیید کرده اند

http://melimazhabi.com/?maghalat=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D9%91
http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/20071203_release.pdf
http://www.amazon.com/Decision-Points-George-W-Bush/dp/0307590631
http://www.consortiumnews.com/2010/112210c.html
http://www.qlineorientalist.com/IranRises/antiwarantinuclear/
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دروغ ها و جعلیات ، طرفداری از جمهوری اسالمی است یا نجات مردم ایران از تجاوز  آیا افشای این

حداقل ایران  اگر حمله نظامی به ایران صورت گرفته بود، ؟نظامی ای که به نابودی ایران منتهی می شود

کشور  پس برخی از مواقع ما با جعل تاریخی مواجه هستیم که به نابودی یک .مانند عراق کنونی می شد

 . منتهی می شود

 فحاشیون " محکمه پسند"در برابر مراجع  مراجع معتبر 

با رژیم صدام حسین، آمریکا، و اسرائیل   های کرد ایرانی از گروه  راجع به ارتباط بعضی  در دو مقاله قبلی

سال  ۰۳از مهمترین رهبران کرد ایران که   از مرحوم غنی بلوریان، یکی در مقاله اول .مفصال بحث شد

دیگر از رهبران همان   دبیر ّکل حزب دمکرات کردستان بودند، و همینطور آقای عبدهللا حسن زاده، یکی

کردند  دو نفر از هموطن کرد انتقاد  یکی. از حزب جدا شد، مفصال نقل قول شد ۰۲۲۹حزب که در سال 

، مصاحبه مقاله دومبنا بر این در . که چرا، بعنوان مثال، از مرحوم دکتر عبدالرحمان قاسملو نقل قول نشد

در باره  ۴۹۰۰ال خود دکتر قاسملو با روز نامه فرانسوی لوموند، و گزارش سفارت آمریکا در بغداد در س

ها مرجع و  بعالوه، از ده .در بغداد گزارش شد  مالقات مرحوم قاسملو با صدام حسین و سفرای خارجی

های  در پایان هم بیانیه. نقل قول شد  ی کرد با دول خارجی از گروها  منبع معتبر در مورد ارتباط برخی

فراز کردستان و استفاده از روش  بر" فضای پرواز ممنوع"خود حزب دمکرات در مورد بر قراری 

 .یادآوری شدایران کردستان برای   پیمان ناتو در لیبی

نبودند، چراکه محکمه این آقایان " محکمه پسند"و   دو نفر فحاش کافی  هیچ یک از این منابع از نظر یکی

یکی از این . استهای فرمایشی جمهوری اسالمی است که نتیجه آن جلو جلو تعیین شده  کامال شبیه دادگاه

ترین و معتبرترین روزنامه نگاران جهان هم حمله  فحاشیون حتی به آقای سیمور هرش، یکی از برجسته

. های کرد با آمریکا چندین مقاله منتشر کرده است کرده بود، چرا که آقای هرش راجع به ارتباطات گروه

نویسد حمله کنیم، که باید فاتحه روزنامه  اگر قرار باشد به هر روز نامه نگاری که بر خالف میل ما می

همان فحاش به آقای ریچارد . ندارد  نگاری را خواند، چرا که تحت چنین شرایطی روز نامه نگاری معنی

از حامیان اسرائیل  و آقای سیلورستین خود کلیمی .حمله کرده بود" ضّد اسرائیلی"سیلورستین بعنوان یک 

های جنگ طلبانه آقای بنیامین نتانیاهو و جناح  بوده و با سیاست  است، منتها ایشان یک صلح دوست واقعی

اگر قرار باشد همه اینها زیر سوال قرار بگیرند، بقول معروف سنگ روی . افراطی اسرائیل مخالف است

 .سنگ بند نخواهد آمد

مجالت،   ، برنده جائزه پولیتزر، دو جائزه ملیمیباشند ۴۹۵۹آقای هرش، که متولّد سال : محض یادآوری

 ۰۲۲۱پنج بار برنده جائزه جرج پولک در روز نامه نگاری، و همچنین برنده جائزه جرج ارول در سال 

بدست ارتش آمریکا را فاش  ۴۹۹۹در ویتنام در سال " الی  می"  بودند که کشتار مخفی  ایشان کسی. هستند

را فاش  ۰۲۲۱ در عراق در سال شکنجه و کشتن مردم عراق در زندان ابو غریبایشان همچنین  .کردند

دلیل . اند که چرا منابع خود را نام نمیبرد از ایشان انتقاد کرده  برخی. اند کتاب تالیف کرده ۴۲ایشان . کردند

را در اختیار آقای هرش قرار دهد،   با اسم چنین اطالعاتی  اگر کسی. آن، از نظر نگارنده، روشن است

  در مالقات طوالنی. به زندان هم ممکن است برود را که از دست خواهد داد که هیچ، شغل و حرفه خود

از ایشان پرسیدم که اطالعات خود   در شهر سانتا مونیکا با ایشان داشت، وقتی ۰۲۲۰که نگارنده در پاییز 

محمد، من "ورد، ایشان پاسخ دادند،  آ های آقای بوش در مورد ایران را از کجا بدست می راجع برنامه

آقای فحاش ." هستم که مخالف جنگ با ایران هستند  های اطالعاتی ن و سازمانصدای آنهایی در پنتاگو

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172844.php
http://www.richardsilverstein.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Hersh
http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai_Massacre
http://www.newyorker.com/printables/fact/040510fa_fact
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های آقای هرش به مذاق ایشان خوش نیامده  چنین شخصیتی را زیر سوال میبرند، فقط برای اینکه گزارش

 .است

 و فحا شیون  میلیون دالری دولت آقای بوش برای کمک به تجزیه طلبان ایرانی ۰۴۴تالش 

میلیون دالر توسط دولت آقای بوش برای  ۱۲۲حاوی بحث مختصری بود در مورد اختصاص   مقاله قبلی

این قسمت مقاله آن بحث را قدری گسترش میدهد، چرا که این . های تجزیه طلب ایران کمک به گروه

اشیون های اسناد و مراجع معتبر در برابر اسناد مورد پسند فح از بهترین نمونه  موضوع خود یکی

  .باشد می

که دولت  روز نامه تلگراف لندن گزارش دادندویلیام لوتر و کالین فریمن از  ۰۲۲۹فوریه سال  ۰۳در 

ثباتی و افزایش فشار بر جمهوری اسالمی استفاده   رای ایجاد بیهای قومی در ایران ب آقای بوش از گروه

های مرزی ایران کار  های مسلّح قومی در نوار این روز نامه گزارش داد که سازمان سیا با گروه. کند می

ها عبارت بودند از آذری ها، کرد ها، عرب اهوازی و بلوچ ها، که  بر طبق این گزارش، این گروه. کند می

 .کند برای اهداف تجزیه طلبی آنها را سیا تامین میبود جه 

در .  سی. بی.برایان راس و ریچارد اسپوسیتو از بخش خبر تلویزیون ا ۰۲۲۹  در بیست و دوم ماه مه

آقای جرج  ، گزارش دادند کهاز چهار شبکه بزرگ سراسری تلویزیون در آمریکا میباشد  آمریکا، که یکی

در ایران   بوش دستوری مخفیانه برای سازمان سیا صادر کرده است که بر طبق آن سازمان عملیاتی مخفی

 .باشد تغییر رژیم می ثباتی در ایران با هدف نهایی  کند که هدف آن ایجاد بی را رهبری می

کند  ، آقای اندرو کبرن، روزنامه نگار چپ گرای معتبر بریتانیا که در واشنگتن کار می۰۲۲۰  مه ۰در 

بر ضّد رژیم ایران است، که حتی " سابقه  بی"  یات مخفیمشغول یک عمل گزارش داد که دولت آقای بوش

های آمریکا  بر طبق گزارش ایشان گروه هائیکه از کمک. شامل ترور مقامات باالی رژیم هم میشود

  خوانندگان گرامی .های کرد، جند هللا، و اعراب اهوازی استفاده میکردند عبارت بودند از مجاهدین، گروه

در باره آقای دانالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا در دوران آقای  کتاب بسیار خوب آقای کبرنمیتوانند 

 .بوش، و نقش ایشان در خلق خاور میانه کنونی را مطالعه کنند تا بهتر با آقای کبرن آشنا شوند

 ۱۲۲که دولت آقای بوش  از روزنامه واشنگتن پست گزارش دادجبی وریک  ۰۲۲۰اّم ماه جون   در سی

. هستند اختصاص داده استمیلیون دالر برای کمک به گروه هائیکه مخالف حکومت روحانیون در ایران 

 .این روز نامه به مقاله آقای هرش که یک هفته بعد منتشر شد نیز اشاره کرد

، و گزارش داد که بودجه عملیات سازمان را تائید کرده  های قبلی گزارشآقای هرش  ۰۲۲۰جوالی  ۹در 

 .میلیون دالر است ۱۲۲سیا 

ساله آمریکا با   کتاب بسیار مهم خود در باره تاریخ سّری جنگ سی ۱۹۹ه حدر صفآقای دیوید کریست 

منتشر شد، گزارش دادند که دولت آقای بوش برنامه هایی را که در باال به آن  ۰۲۴۰که در سال  ایران

بودجه عملیات . میلیون دالر به آن اختصاص داد ۴۲آغاز کرد، و در سال اول  ۰۲۲۳اشاره شد در سال 

بنا بر میلیون دالر افزایش یافت، و این کار تا پایان دولت آقای بوش ادامه یافت، و  ۹۳به  ۰۲۲۹در سال 

نکته مهم درباره آقای  .میلیون دالر به آن عملیات اختصاص داده بود ۰۵۳این دولت آقای بوش دستکم 

کریست این استکه ایشان تاریخ نگار دولت آمریکا و سرهنگ ذخیره تفنگداران دریایی آمریکا هستند که 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543798/US-funds-terror-groups-to-sow-chaos-in-Iran.html
http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2007/05/bush_authorizes/
http://www.counterpunch.org/2008/05/02/secret-bush-quot-finding-quot-widens-war-on-iran/
http://www.counterpunch.org/2008/05/02/secret-bush-quot-finding-quot-widens-war-on-iran/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1416535748/counterpunchmaga
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/29/AR2008062901881_pf.html
http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh
http://www.amazon.com/The-Twilight-War-Americas-Thirty-Year/dp/014312367X
http://www.amazon.com/The-Twilight-War-Americas-Thirty-Year/dp/014312367X
http://www.amazon.com/The-Twilight-War-Americas-Thirty-Year/dp/014312367X


16 
 

نین در هجوم به به بعد، و همچ ۰۲۲۵و  ۴۹۹۴-۴۹۹۲های  در دو جنگ آمریکا با عراق در سال

 .کار میکنند در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیکایشان در حال حاضر .افغانستان شرکت داشتند

به  دولت ایشانکه " کمک مالی"به صراحت از  خودآقای جرج بوش در فصل سیزدهم کتاب خاطرات 

 در مورد  ولیاین نیست که همه پول گرفته اند،  نگارندهادعای . است گفته سخن بودداده اپوزیسیون ایران 

 اعالم میکنندبا کمال افتخار نئوکان ایرانی آقای اکبر عطری و همسرش . روشن است قضیه کامال  برخی

چه کسانی  هیأت علمی این موسسه. که موسسه توانا را با بودجه وزارت خارجه آمریکا تأسیس کرده اند

هستند؟ آقایان محمد رضا نیکفر، محمدی، سازگارا، مهدی جامی، مهدی خلجی، نیما راشدان، احمد رافت، 

بودجه آن از کجا تأمین . در دانشگاه ییل راه اندازی کردندآقای سازگارا بنیاد تاریخ معاصر ایران را ...و 

 شد؟ 

ای با یکدیگر توافق کامل نیز داشتند  سابقه  به طرز بیترین منابع، که  ها توسط معتبر آیا تمامی این گزارش

دروغ بودند؟ آیا بحث راجع به آنها کمک به رژیم در تهران است؟ اگر هست، چرا؟ آیا خود جمهوری 

نداشت؟ آیا اگر امثال نگارنده این گزارش هارا برای روشنگری در   ها آگاهی اسالمی در مورد این گزارش

ها پیش از انتشار  اند، سر کوب هائیکه سال ، در واقع سر کوب رژیم را توجیه کردهاختیار مردم قرار دهند

های معتبر در اختیار مردم  مقاله نگارنده اتفاق افتاده بود؟ فحاشیون خشمگین هستند که چرا اینگونه گزارش

 .های آنان واژگون میشوند " تز"گیرد، چرا که تمامی  قرار می

 کالم پایانی

البته جعل تاریخ موضوع جدیدی . اول انقالب نمی گذارد که به فرایند خشونت پایان داد دههجعل تاریخ  

گیرد میتواند منجر به حمله نظامی به  تاریخی که توسط بخشی از اپوزیسیون صورت می جعل  نیست، ولی

آماده هستند اینان که ظاهرا برای سرنگونی جمهوری اسالمی  .های توصیف ناپذیر شود کشور و ویرانی

 میسازند، چونرا برای رسیدن به هدف، دروغ های بزرگی  ،ای را به مردم و کشور تحمیل کنند هر هزینه

و از هیچ گونه پایگاه اجتماعی در داخل ایران  هیچ راه دیگری برای رسیدن به قدرت نمی شناسند

 .جدا باشد  راه اینان باید از راه اپوزیسیون واقعی .برخوردار نیستند

راه   راه دیگر برای حرکت به سوی یک حکومت دمکراتیک از طریق تالش در داخل کشور، یعنی
برگزیده اصالح طلبان پیشرو و جنبش سبز است که نگارنده بعنوان یک شهروند کوچک از ملت بزرگ 

- ، ملیاست که آقایان موسوی، کروبی، خاتمی، عبدهللا نوری  این همان راهی. کند ایران از آن حمایت می
 .ها، و بسیاری دیگر حمایت و تعقیب میکنند  مذهبی-

خطاب به دانشجویان چنین  آقای مصطفی تاجزاده از زندان اوینزندانی شجاع سیاسی  ۴۵۹۰  دی ۴۹در 

 :نوشت

نفرت پراکن اقتدارگراها بویژه صدا و سیمای  راه صحیح مقابله با ترفندهای اشخاص و تریبون های"

سپاهی به نظر من شعار دادن علیه رهبر نیست بلکه دفاع قاطع دانشگاهیان از حقوق اساسی ملت به ویژه 

آزادی مطبوعات، احزاب، تجمعات، تشکل های مدنی و انتخابات و نیز افشای مبانی و مواضع ضد حقوق 

ک طرف و حمایت هرچه گسترده تر قشرهای مختلف به ویژه بشری طرفداران اسالم پادگانی از ی

به ...دانشجویان از آقایان موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی و پشتیبانی قاطع از دولت از طرف دیگر است

باور من در شرایطی که در تحریم بی سابقه نفتی و بانکی به سر می بریم و دولت امریکا با سوء استفاده 

http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/crist-david-b
http://tavaana.org/fa/content/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
http://tavaana.org/fa/content/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-0
http://www.kaleme.com/1392/10/16/klm-170626/
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ی نژاد و حامیانش بیش از یکصد میلیارد دالر از درآمدهای ما را به گروگان گرفته از ندانم کاری احمد

است و میهن و مردم با مشکالت عدیده اقتصادی مواجهند و در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه 

به علت تمامت خواهی رهبران و دولت مردان شان و نیز مخالفان انحصارطلبشان در آتش خشم و خشونت 

 ".قه ای و سیاسی و عقیدتی می سوزند، ما حق نداریم تجربیات گذشته را نادیده بگیریمفر

 :نوشت چنین آقای دکتر عبدالکریم سروش هم اخیراً 

 جناب حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی"

 تو قدح می گیریمگرچه دوریم به یاد 

 بعـد منـزل نبـود با حسـن روحـانی

از راه دور و از زاویه غربت به شما درود می فرستم و کامیابی تان در تدابیر نیکو و اقدامات نافع از 

من به منزله یک شهروند ایرانی که دلی در گرو حّریت ومعنویت وعزت واستقالل ...خداوند قدیرخواستارم

جفاکاران را بسیار چشیده است، از شما می طلبم که در استخالص این استاد  کشوردارد و طعم جفای

علی )محترم و نظایر وی که صرفاً به جرم اظهارعقاید دینی وسیاسی ستم می کشند و پناهی ندارند 

بکوشید و بر حسنات خود بیفزایید ( خانم رهنورد وآقایان موسوی وکروبی: الخصوص آن ثالثه محصوره

چراغ آزادی را که چراغ . تا به حرمت تمام آزاد شوند و خسارات مادی و معنویشان جبران شودو بخواهید 

به دانشگاهیان و نویسندگان و آزادیخواهان این کشور که از جفای روزگار ...ایزدی است، فروزان دارید

می ورزید و با دانش خسته اند و دل به حمایت دولت شما بسته اند، نیز نشان دهید که با اندیشه ورزان مهر 

بیگناهان را ازین لذت محروم . شما خود طعم بازداشت ولذت آزادی را چشیده اید... ستیزان می ستیزید

 ".مدارید

روحانی را با  آقایبا دولت  در رابطهدکتر سروش آقایان تاج زاده و  خود میتوانند مشی  خوانندگان گرامی

کرده و تصمیم  مقایسه ...و ،یرطع ربکا ،اراگزاس نسحم ،یراشفا یلع دننام یوسمهاپوزیسیون  مشی

 .ایران میباشد  بگیرند که کدامیک مشی میهن دوستانه، صلح جویانه، و به نفع منافع و مصالح ملی

های خاور  اخبار ایران و گزارشو سر دبیر وبسایت  استاد دانشگاه کالیفرنیا ی جنوبیدکتر محمد سهیمی، 

سال گذشته در بسیاری از نشریات و  ۴۳های او در  باشد که مقاله ، تحلیلگر مسائل ایران میمیانه

  .اند منتشر شده های انگلیسی وبسایت

http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=218
http://chems.usc.edu/faculty_staff/sahimi.htm
http://www.imenews.com/
http://www.imenews.com/
http://www.imenews.com/

