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 گذرانندمی روزگار چگونه فراری طلباصالح خبرنگاران
 

 77 سال تا و شد آغاز تدریج به کشور از طلباصالح عمدتا خبرنگاران خروج سیل ،87 سال حوادث از پس

 انزبفارسی هایرسانه از ایشبکه افراد، این حضور با تا شد مهیا خروج این دوم موج گیریشکل مقدمات

 پایان به اریفر خبرنگاران این اول نسل حاال. شود تشکیل دیگر تن چند و بهنود مسعود سرکردگی به بیگانه

 .اندرسیده ربغ ایرسانه-امنیتی دستگاه برای خود مفید عمر

 حلیلیت و خبری هایشبکه در گذاریوگشت در و کشور از خارج زبانفارسی تلویزیونی هایشبکه مشاهده در

 انواع در دشیگر صورت به که اسامی. است شده تبدیل معمول عادتی به اسامی برخی دیدن بیگانه، به وابسته

 این زا بسیاری. مشغولند نظام و کشور درباره کنیخبرپرا و تخریب کار به و یابندمی حضور هارسانه این

 قمهل برای اکنون و اندبوده کار به مشغول خبر و رسانه فضای در کشور درون در دور چندان نه زمانی اسامی،

 چکی برای» (بود گفته بهنود مسعود به خطاب که نشینخارج طلبسلطنت) همایون داریوش تعبیر به یا نانی

 ار خود ضدمیهنی هایتحلیل و اظهارات غلظت خود خارجی کارفرماهای اشارت به دهند،می[ سیبیبی] که

 .برندمی باالتر

 

 به را 0983 سال در انقالب رهبر نهیب طنین دیگر بار بیگانه، هایشبکه صفحه بر آشنا هایچهره این دیدن

 ختنری به متهم زمان آن در که هاییآن .اندشده «دشمن پایگاه» داخلی مطبوعات برخی فرمودند که آوردمی یاد

 لتم و نظام با ضدیت مسیر در و اندبرداشته چهره از نقاب اکنون بودند، ایران ملت دشمنان آسیاب در آب

 وابسته بسایتو فالن مفسری و شبکه فالن گریتحلیل صندلی حفظ برای و تازندمی بیشتر سرعت با ایران

 هاارزش اعتقادات، فرهنگ، به نسبت خود هایتوهین و هاهتاکی شدت بر روز به روز بیگانه، هایدولت به
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 مانیز که پردازیممی شخصیت چهار معرفی به آیدمی پی از که سطوری در. افزایندمی کشورشان مقامات و

 و بریتانیا و آمریکا هایحکومت برای کار به اکنون و کشیدندمی یدک را طلباصالح نگارروزنامه عنوان

 یهتاک در ،«مصرف تاریخ شدن تمام» خطر احساس با روزها این و مشغولند اسرائیل رژیم به خدمتیخوش

 .اندبرداشته قلم و زبان از حدود و حد وهن، و

 

 فخرآور امیرعباس های«آوریننگ»

 درشپ گویا. است تهران 0931 متولد فخرآور، سیاوش دارد، اصرار خود که گونه آن یا فخرآور، امیرعباس

 ثرتک علت به. دارد پهلوی خاندان با هم نسبتی خودش ادعای به و بود شاهنشاهی هوایی نیروی افسران از

 او با مرتبط شخصی اطالعات تواننمی چندان کرده، هم سر خود درباره شخص این که اباطیلی و هادروغ

 دبو شده پذیرفته ارومیه دانشگاه پزشکی رشته در 89 - 87 هایسال در که است مدعی او مثال. کرد تأیید را

 (.است محض کذب شناختندمی را او که کسانی از بسیاری شهادت به که امری)

 هوایی نیروی کارکنان فرزندان کردنجمع با و آموزیدانش دوران از را سیاسی فعالیت که گویدمی او خود

. است خواندهمی نظام علیه افشاگرانه االتمق هاجمع این در و کرده، آغاز هاآن با مرتبط مسکونی مجتمع در

 به توانست اصالحات دوره ابتدای در عبدی، عباس به خود کردننزدیک با او که است این ماجرا حقیقت اما

 پا و دست خویش برای «مردم از بهتر بداند کسی چه» نام به ستونی و یابد راه مشارکت حزب ارگان روزنامه

 حزب اننزدیک از را خود زمان، آن دانشجویی فعاالن بقیه به «سیاوش» نام با او هک شد باعث سابقه همین. کند

 اتهام به ،0983 سال در که است مدعی او. نماید معرفی ایزنجیره هایروزنامه نگارانروزنامه از و مشارکت

 کمیته و شد کوممح زندان سال 9 به ارومیه انقالب دادگاه توسط فقیه والیت ضد بر نویسیمقاله و سخنرانی

 یمدع خود برای مبارزاتی سازیرزومه ادامه در او. کرد تعلیق را او ارومیه پزشکی علوم دانشگاه انضباطی

 شده محکوم زندان سال 7 به مرتضوی قاضی توسط ،0983 سال در که است نگارانیروزنامه از یکی که است

 ارژنگ» و «تهرانی جاوید روزبه»  ،«محمدی اکبر» ،«محمدی منوچهر» چون هاییچهره با اوین زندان در و بود

 .است بوده بند هم ،ٰ 0987 تیر 07 فتنه عوامل از همه «داوودی
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 فخرآور امیرعباس و باطبی احمد

 به که ینحو به. است اسالمی جمهوری منفور اپوزیسیون میان در افراد منفورترین از یکی فخرآور امیرعباس

 انتقاد وردم بارها آمریکا، کاراننومحافظه حلقه تندروترین از طرفداری و «لبانهط سلطنت» شدت به افکار دلیل

 .است گرفته قرار اپوزیسیون اعضای شدید
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 .کرد نزدیک آمریکا کاراننومحافظه تندروترین به را خود سیاسی، و مالی هایکمک جلب برای فخرآور

 گروه ره پادویی به تن بیگانگان، پول از استفاده و دخو برای شهرت کردن پا و دست برای که داده نشان او

 مورد افراد از او. کنندمی اتخاذ کشورش علیه را مواضع تریندشمنانه و تندترین که دهدمی ایمجموعه و

 تشکیالت توأمان، طور به هاپهلوی و هاآمریکایی زدن تیغ برای و است پهلوی ربع شاهزاده اعتماد

 در قالبان از پیش کنفدراسیون مجموعه از تقلید به) «ایران دانشجویان کنفدراسیون» نام به ایالهویهمجهول

 جویای جوان دختران عمدتا هم آن مجازی، هاینام از ایمجموعه جز عمال که است انداخته راه به( آمریکا

 .نیست اند،افتاده فخرآور دام در که آمریکا ویزای

 

 یگانگان،ب برای خودنمایی و نظام علیه سیاسی مبارزه انگیزه به که متوهمی اندانشجوی از یکی ،«اردالن امیر»

 درباره صراحت به ای،ماهواره هایشبکه از یکی در بود، افتاده محمدرضا، برادرش، و فخرآور دام در مدتی

 حرف یانجو دختران از بود، جعلی کنفدراسیون این دبیر مدتی خود که او. کرد افشاگری فخرآور تشکیالت

 و سادگی با و شد، آورده او کنفدراسیون در اسمشان سیاوش، با ازدواج و آمریکا ویزای قول با که زندمی
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 حتی رآورفخ که کندمی این از صحبت اردالن. رفتندمی دبی یا ترکیه به جرثومه این با مالقات برای حماقت

 سوءاستفاده هاآن از هاوعده همان با و ردکمی هماهنگی دبی در جداگانه طور به دختر 8 با همزمان گاهی

 .کردمی

 خود پیش از بیش کردنمطرح نتیجه در و ضدایرانی، هایفعالیت در شدنجذب بیشتر چه هر برای فخرآور

 هیونیستص یک را خود افتخار با و کرد سفر اسراییل به حتی ها،صهیونیست و آمریکا کنگره و دولت برای

 حزب ررهب و اشغالگر رژیم اسبق وزیرخارجه لیونی، تسیپی چون هاییشخصیت با او سفر این در) نامید

 (.داشت دیدار کنست در هاتنوعا
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 واندخ اسرائیلی و صهیونیست یک را خود افتخار با فخرآور. اشغالی هایسرزمین در لیونی و فخرآور دیدار

 از هک است «پرل ریچارد» نام به فردی رد،ک آمریکا در جاگیرشدنش به زیادی کمک که او دوستان از یکی

 ر،فخرآو خود اعتراف به. مشهور هااسراییلی برای داللی به و آمریکاست خواهجمهوری هایچهره منفورترین

 ویزای هفته یک مدت ظرف بود، کشور این دفاع وزیر معاون پسر، بوش جرج زمان در که پرل ریچارد

 !برسد آمریکا سنای برای اششدهتعیین نرانیسخ به او تا کرد جور را او آمریکای

 

 پرل ریچارد و فخرآور

 میاسال جمهوری علیه اقدامات تشدید خواهان و است کرده سخنرانی آمریکا سنای در بار سه دو او حال به تا

 که است متعددی جلسات دهد،می نشان را فخرآور فروشیوطن عمق که شواهدی از یکی. است شده ایران
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 به اعضای معدود از او. است کرده شرکت ایران ملت منافع علیه طلبجنگ و تندرو خواهانجمهوری با او

 اعضای و جمهور رییس علیه( حزب یک قوی حمایت با که) است اسالمی جمهوری اپوزیسیون اصطالح

 به را رکشو این جمهور رییس حتی و گیردمی تندی مواضع متحده، ایاالت در دولت یک کار سر بر کابینه

 روابط ونکمیسی در ایران، با توافق بررسی جلسه در او که این جالب. کندمی متهم عرضگیبی و بودن ترسو

 کارانسوپرمحافظه گذاریسرمایه عمق از نشان این) است داشته حضور کری، جان حضور در سنا، خارجی

 (.است الحالمعلوم و فاسد عنصر این روی آمریکایی

 

 ضدانقالب روایت به «آورننگ سیاوش»
 

 صدای گاه که گیردمی موضع کشورش ملی منافع و هاارزش علیه وقیحانه قدر آن فخرآور امیرعباس

 رش،دیگ اجتماعی هایشبکه و بوک فیس حساب در. است درآورده هم را نشینجخار عناصر ترینضدانقالب

 منتشر خودش جنس از الحالمعلوم دخترانی با مسکرات جام بردن باال حال در را خود هایعکس مرتبا او

 .بگذارد نمایش به را خود باطن عمق که ندارد این از ابایی و کندمی

 

 ود،شمی برجسته اسالمی جمهوری مخالفان توسط دلیلی هر به که را ایچهره هر عادت، طبق او که این جالب

 «یبهشت ستار» مرحوم ها،چهره این از یکی. زندمی او با محرمانه نزدیک ارتباط از دم و کرده منتسب خود به

 را خود ردک سعی سراییداستان با فخرآور آن، متعاقب ایرسانه هایجنجال و فوتش، از بعد بالفاصله که بود
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 یبهشت مرحوم که صورتی در. دهد نشان خود جعلی تشکیالت از عضوی را او و او، سیاسی راهنمای و مرشد

 شیفرووطن و خائن بود که چه هر و نوشت،می وبالگش در انتقادی مطالبی گاهی که بود ساده کارگر یک

 دیپلی از بخشی تنها او مصادره جهت در فخرآور زننده اقدام و نداشت کاری و سر او با و نبود فخرآور چون

 رعباسمیا» را او نوشت، وبالگش در خود فوت از پیش اندکی که مطلبی در بهشتی. دهدمی نشان را او وجودی

 .کندمی عوض رنگ مرتبا دورویی با که کرد خطاب «آور ننگ

( خود به ورفخرآ لقب) «ایران گستاخ پسر» اصطالح به این علیه افشاگری به دست که کسانی اولین از یکی

 رایمج دلیل به زمانی که بود ایران نویسندگان منحله کانون عضو و مارکسیست وکیل زرافشان، ناصر زد،

 به که یاسی،س دالیل به نه فخرآور که کرد افشا بار اولین برای زرافشان. بود بند هم فخرآور با اوین رد امنیتی

 رد موبایل گوشی حتی و کردهمی زندگی راحتی نهایت در هم زندان در و بوده زندان در اخالقی پرونده دلیل

 .است داشته اختیار

 

 زرافشان ناصر

 یصنف انجمن» به موسوم انجمن بازرس سال سه مدت به که «کوثر گآهن نیک» نام به دیگری ضدانقالب

 سال سه آن مدت در که نوشت و برد سؤال زیر اورا بودن نگارروزنامه اساس از بود «ایران نگاران روزنامه

 مونیستیک دانشجوی ،«توانچه عابد. »است برنخورده نگارروزنامه عنوان به فخرآور از اینوشته به بار یک حتی

 خرآورف که شودمی مدعی او پیرامون افشاگری در بود، فخرآور همبند اوین زندان در امنیتی جرایم دلیل به که

 دکنمی خطاب متوهمی جوان را او توانچه. بود شده زندانی ارومیه دانشگاه دختر دانشجوی 3 شکایت دلیل به

 به و داشته را( جمهوری ریاست زمان در بوش معاون) «چِینی دیک» دختر با ازدواج سودای زندان در که

 .است شده دانشجویی جنبش رهبر به تبدیل آمریکا، صدای تلویزیون تبلیغات لطف
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 توانچه عابد

 ودخ توهمات در دانشجویی جنبش رهبری سر بر گویا که) «باطبی احمد» و فخرآور میان دشمنی ماجرای اما

 در) خودشان توسط دو، این زندگی درباره آوریشرم بسیار نکات که شد باعث( دارند شدیدی رقابت

 .شود آشکار( دوجانبه هایافشاگری

 

 و بردمی سؤال زیر بوده، پزشکی دانشجوی او که را فخرآور ادعای این ها،افشاگری این از بخشی در باطبی

 او که این درباره را فخرآور مضحک ادعای باطبی،. خواندمی عمل اتاق تکنیسین کاردانی دانشجوی تنها را او

 بر مبنی ورفخرآ بزرگ الف با باطبی. بردمی سؤال زیر بوده ارومیه پزشکی علوم دانشگاه اسالمی انجمن دبیر

 از نقل اب و گیردمی سخره به بود، کرده صادر را او)!!( قتل حکم ارومیه دانشگاه در فقیه ولی نماینده که این

 را اماجر کل بود، دانشجویان بر فشار درباره ادعاها یگیریپ مسؤول ششم مجلس در که جوحقیقت فاطمه

 دمفس این که چه آن هر سوابق، و شواهد به بنا اصوال. کندمی معرفی فخرآور بیمار ذهن ساخته داستانی
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 عدب محمدرضا، او برادر وقتی مثال، برای. شود ثابت خالفش که آن مگر است دروغ کند،می تعریف اخالقی

 رانای به قانونی پاسپورت با و آزادانه! مبارزه ادامه برای جا، آن در خوشگذرانی و پاریس در اقامت مدتی از

 را برادرش ایران اطالعات وزارت که شودمی مدعی است، قضیه گند درآمدن شاهد که فخرآور گردد،بازمی

 رهدربا افشاگری و خلیدا هایرسانه در محمدرضا پشیمانی ابراز از بعد که ادعایی. است دزدیده پاریس از

 .شد اپوزیسیون هایرسانه تمسخر و خنده موجب مدتی سیما، 71:91 برنامه در اپوزیسیون فساد

 

 است هشد مفتضح اپوزیسیون، اصطالح به خود میان در هاستمدت که( آورننگ سیاوش) فخرآور امیرعباس

 و لیسیکاسه کار به واشنگتن در اکنون گذراند،می روزگار پهلوی ربع شاهزاده دستگاه و دم در تنها و

 هایشعیاشی و هاگردیهرزه از هاییعکس چندی از هر. است مشغول آمریکایی کاراننومحافظه مجیزگویی

 و اوباما به فحاشی با حتی) زندمی دری هر به او! بسوزاند اپوزیسیون در را رقبایش دل شاید تا کندمی منتشر

 این که ولیپ با و کند شیرین اسراییلی و آمریکایی هایصهیونیست برای را ودخ بیشتر چه هر تا( کری جان

 چندی از هر او همچنین. دهد ادامه شیطان سایه در آورشننگ و بارنکبت زندگی به زند،می جیب به چنین

 نبدی تا دهدمی ارایه اندشده طلبسرنگونی اکنون که طلبیاصالح های چهره درباره جالبی هایافشاگری

 .دهد جلوه آمریکایی دولتمردان چشم در ایران مردم علیه مبارزه چهره تک را خود طریق
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 افراطی طلبیاصالح عاقبت: نژاد علی مسیح

 

 ایخانواده در بابل، کالی قمی روستای در 0933 زاده ،« قمی نژادعلی معصومه» اصلی نام با نژاد، علی مسیح

 آغاز( 0987) همبستگی روزنامه از و اصالحات دوره در را خود خبری کار او .است نظام به وفادار و مذهبی

 امین مجلس از جنجالی هایگزارش نوشتن با ،«ایلنا» خبرگزاری پارلمانی خبرنگار کسوت در بعد او. کرد

 .کرد پا و دست خود برای

 

 کار او. شد اخراج هفتم مجلس از قوانین، به احترامیبی و مجلس اداری اسناد افشای جرم به نهایت در او

 روزنامه آخرین نهایت در و داد ادامه «میهن هم» و «اتفاقیه وقایع» ،«بهار» ،«شرق» هایروزنامه با را خود خبری

 .بود کروبی مهدی ملی اعتماد حزب ارگان ملی، اعتماد کرد، کار آن با که داخلی
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 الاستقب در کشورمان مردم رفتار آن در که نگاشت «هادلفین آواز» عنوان با ایمقاله که بود روزنامه همین در

 آوردن دست به برای دهندهآموزش مربی با هادلفین رفتار به را( نژاد اجمدی محمود) وقت جمهور رییس از

 هدیم که رفت باال قدری به ایران جمهور رییس و مردم به مقاله این توهین سر بر جنجال. کرد تشبیه غذا

 مطبوعات هایهوراکشیدن که این جالب. شد عذرخواهی به مجبور ملی اعتماد حزب و روزنامه مدیر کروبی

 وعشر پارلمانی خبرنگار عنوان به فعالیت زمان همان از او، انداختن تور به هدف با نژاد، علی برای خارجی

 .شد

 می 77) «ایران کارمحافظه جلسم پهلوی در خاری» عنوان با ایمقاله در بریتانیا، «تایمز فایننشال» روزنامه

 ربیغ مطبوعات در چنینی این مقاله دو یکی چاپ. زد کلید را او کردن بوق در اصطالح به و تشویق( 7113

 با تریگستاخانه هایمصاحبه ها،غربی چشم در خود نمایاندن بیشتر چه هر برای نژادعلی که بود کافی

. بکشد هفتم مجلس درونی مکاتبات و اسناد افشای به کارش نهایت در و دهد صورت مجلس نمایندگان

 می 8) «نژاد احمدی برابر در مسیح» چون مقاالتی در غربی مطبوعات توسط نژادعلی از سازیپرتره روند

 تشویق ورشکش منافع به نسبت بیشتر چه هر گیری زاویه به را او تا یافت ادامه( آمریکا تایمز نامههفته ،7117

 مه طلباصالح نگارانروزنامه از دیگر بسیاری مورد در که نژادعلی درباره تنها نه متأسفانه که امری. کند

 .داد جواب

 کنند،می ایجاد نگارانروزنامه از دسته این برای خارجی هایرسانه هایچینیمقدمه اینگونه که توهمی ترینمهم

 تریجنجالی هایگزارش و کنند اتخاذ امنظ علیه تندتری مواضع کشور داخل در قدر چه هر که است این

 شغل درهای ایران از خروج محض به و یابندمی غربی هایرسانه نزد در ارزشمندتر جایگاهی بنویسند،

 گذاریسرمایه که این از غافل هاست،آن روی به گشوده توجه قابل مزایای و حقوق و شهرت خوب،

 تحصیل ادامه بهانه به ،0970 سال در او. دارد خود پی در گزاف بازپرداختی خبری، چهره یک روی هاخارجی
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 گران شهر تحصیل برای نداشت، وطن داخل در حسابی و درست تحصیالت که نژادعلی. شد لندن راهی

 .کرد انتخاب را «بروکز آکسفورد» داشنگاه و لندن قیمت

 

 

 فروهر کامبیز معشوقش و نژادعلی

 از که این و داشت وجود بهنود-مهاجرانی تیم با او ارتباط درباره هاییصحبت( 7100-7117)دوران همان در

 بهانه به دهم انتخابات از بعد که «ه - م» هایکمک از هم شواهدی البته. شودمی مالی حمایت هاآن جانب

 ودوج ننشیلندن سبز نگارانروزنامه شبکه به بود، رفته جاآن به آکسفورد واحد آزاد دانشگاه به سرکشی

 .داشت
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 و سر پر و علنی طور به بود، آمده ایران به که او ،77 خرداد در جمهوری ریاست دهم انتخابات آستانه در

 انتخاباتی هایراهپیمایی در دوران آن در او هایعکس و کرد آغاز را موسوی میرحسین نفع به فعالیت صدا

 رین الفع از یکی او فتنه، ایام در و ایران از او بارهدو رفتن از بعد. است موجود اینترنت در موسوی طرفداران

 که نژادیعل. بود اجتماعی هایشبکه طریق از خیابانی، حضور به کروبی و موسوی طرفداران کنندگانتهییج

-روشس-گنجی) لندن در سبز جنبش فکر اتاق حمایت با دید، مهیا خود دوباره کردن مطرح برای را فرصت

 قربانیان خانواده او گفته به که کسانی با مصاحبه با( مهاجرانی-امیری نوشابه-اسدی گهوشن– بهنود-کدیور

 نقش توانست بودند، داده دست از هاراهپیمایی در را عزیزانشان او ادعای به و بودند اسالمی جمهوری ظلم

 .کند ایفاء ایام آن در سازیکشته پروژه و سبز فتنه طرفداران احساسی تحریک در مهمی

 قانون به خوردهشکست نامزدهای تمکین عدم از حاصل هایناآرامی و هاآشوب دچار کشور که ماهی چند در

 هایآشوب مجروح فالن و هادرگیری شهید فالن کشف با توانست تا نژادعلی بود، اطرافیانشان خیانت و

 دشمنان دنمان دل به آرزو و نهفت بساط شدنجمع با. کرد تازیترک اپوزیسیون مطبوعات عرصه در گران،فتنه

 از دیگر برگه یک ندارد، خریداری دیگر او احساسی هایگیریمعرکه و گردانیصحنه دید که نژادعلی نظام،
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 و مدتمیان هاینقشه با تطبیق در کامال اندازد،می راه به نژادعلی که تبلیغاتی هایپروژه. کرد رو آستین

 با که ،«انزن یواشکی های آزادی کمپین. »بریتانیاست ویژه به غربی، عاتیاطال و امنیتی پستوهای درازمدت

 نظام اندشمن اصلی هایپروژه از یکی برندهپیش شد، علم نژادعلی کار کسادی و سبز جنبش کردن فروکش

 .است ارزشی استحاله و فرهنگی مسخ جهت در

 و زنان از( بوکفیس صاحب و املمدیرع زاکربرگ مارک شخص حمایت با) بوکی فیس صفحه این در او

 و خیابان و کوچه) عمومی هایعرصه در را خود حجاببی هایعکس که خواهدمی کشور داخل دختران

 بحق اسالمی، جمهوری قوانین به کجیدهن ضمن طریق، این به تا بگذارند اشتراک به دیگران با...( و پارک

 و زنان از تعدادی کمپین، این اندازیراه اول هایماه در همتاسفان. بشکنند جامعه سطح در هم را حجابیبی

 چارد( کشور فرهنگ متولی هایدستگاه هایکاریکم و فرهنگی هایضعف دلیل به) االسف مع که دخترانی

 ودخ حجاببی و باحجاب شخصی هایعکس و دادند پاسخ او دعوت به هستند، هویتی بحران و زدگیغرب

 .گذاشتند دنژاعلی اختیار در را

 

 یک که این از خوشحال غربی، هایرسانه که بود جا این و کرد دریافت الیک هزار 111 نزدیک تا او صفحه

 دهش رو روبه اقبال با حدی تا اسالمی، جمهوری نظام و ایران مردم باورهای علیه ضدارزشی تبلیغاتی کار

 مصاحبه ضمن هم لندن گاردین روزنامه تیح. کردند صفحه این( Promote) ترویج و تبلیغ به شروع است،

 وقتی مورد این در غربی های سرویس پرده پشت گردانی صحنه. پرداخت صفحه این معرفی به نژاد علی با

 ای عهمجمو) «دموکراسی و بشر حقوق برای ژنو مجمع» نام به تشکیالتی امسال، فوریه در که شد آشکارتر

 اتیتبلیغ سازیجریان و غرب مخالف هایحکومت دادن قرار رفشا تحت برای غربی پوششی مؤسسه 70 از
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 نژادعلی هب را خود «زنان حقوق» سال جایزه بوکیفیس صفحه این اندازیراه دلیل به صرفا ،(کشورها این علیه

 .کرد اهداء

 نژادعلی عاشقانه روابط افشای به یواشکی هایآزادی کمپین شدن تبدیل

 برای وا سیاسی هایانگیزه و نژادعلی دست شدن رو و کمپین، این اندازی راه از یهاول ماه چند گذشت با البته

 رفندهاییت نگرفتن جواب و( غرب برای آن مصرف تاریخ شدن تمام البته) ایران مردم اعتقادات و نظام کوبیدن

 هب صفحه ینا طرفدارن تعداد دست، این از اباطیلی و «مردان یواشکی هایآزادی» بخش کردن اضافه چون

 سیوناپوزی هایچهره از بسیاری تدریج به. رفت محاق به آن داخلی مخاطبان بین در کمکم و کرد افت شدت

 رفتنگ جایزه و خود کردنمطرح برای زنان، حجاببی هایعکس از نژادعلی سوءاستفاده بابت زنان، ویژه به و

 را اجرام کرکره کمکم نژادعلی که شد موجب عتراضاتا باالگرفتن و مخاطبان افت. پرداختند او از انتقاد به

 .بگردد دیگر تبلیغاتی شوی یک کردن علم دنبال به و بکشد پایین

 مالی نافعم افزایش و سو، یک از بیشتر چه هر گستاخی و دری پرده میان مستقیمی نسبت رسد می نظر به

 وکشفر از بعد نژادعلی مسیح. دارد وجود ربیغ امنیتی-اطالعاتی هایسرویس سوی از نظر مورد نگارروزنامه

 جریانات و یشخص حریم اسرار افشای به دست ماندن، توجه تحت برای کذاییش، کمپین به نسبت اقبال کردن

 فروهر، یزکامب نام به فردی ،«بلومبرگ» شبکه خبرنگار با تازگی به که او. است کرده خود زندگی خصوصی

 سایلم و شخصی احساسات کردن بازگو قبح دارد قصد خود خیال به است، ردهک ازدواج رابطه، مدتها از پس

 سبک به نانز آزادی پیشتاز نوعی به و بشکند ایران حیای بر مبتنی و سنتی( بحمداهلل) جامعه در را عاشقانه

 یشخص صفحات در خواندمی «کال قمی عقاب» را نژادعلی که همسرش و او هایعاشقانه انتشار. شود غربی

 سرش پشت هایپل همه کردنخراب برای تالش و نژادعلی زدن آخر سیم به از نشان اجتماعی، هایشبکه

 .دارد
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 ستد از بعد گویی. اوست خود مذهبی خانواده نژاد،علی هایدریپرده نوع این قربانیان اولین از یکی اتفاقا

 رپد زادگاهش، روستای در معشوقش، با شروابط درباره او هایپست و حجاببی هایعکس شدن دست به

 دخترش با را ارتباطش کال و شده شدید روحی تألمات دچار است مذهبی شدت به و محترم مردی که او

 .است کرده قطع
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 «نژادعلی» نام به دردسری و امنیتی محکومان

 طلباصالح نگارانوزنامهر میان در ایران داخل مسایل درباره نویسیسیاه سبک پیشتازان از یکی نژادعلی

 سایلیم ترینساده و بسازد کوه کاه از کندمی سعی هایش،نوشته به احساسی هایتاب و پیچ دادن با او. است

 .بیاندازد ایران حکومت گردن به است، معمول و طبیعی امری او اقامت محل انگلستان همان در آن وقوع که

 با بارها داند،می ایران در امنیتی مسایل زندانیان بستگان با فتنگر مصاحبه و یافتن در را خود تخصص که او

 وجبم اصطالح به و کرده مواجه مشکل با را نظر مورد افراد پرونده به رسیدگی روند خود، هایطلبیفرصت

 طور به ای آیدمی مرخصی به مدتی، از بعد امنیتی، زندانی یک وقتی مثال. است شده آنان اوضاع ترشدنوخیم

 یا ادیآز فرصت از استفاده و خانواده به رسیدگی برای فرصتی او به که این جای به شود،می آزاد مشروط

 مصاحبه تا شودمی تحریک نژاد،علی هاآن رأس در و نشین،خارج نگارانروزنامه توسط شود، داده مرخصی

. وردآ فراهم را خود به فرصت دادن از قضایی مقامات پشیمانی موجبات نامربوط هایگیریموضع با و کند

 راه با ات گذاشته، بیرون زندان از پای زندانی کدام دریابد تا کشدمی بو روباه یک مانند به نژادعلی واقع به

 هب وادار را نظر مورد فرد او، درباره سوزناک مقاالت و هایتحلیل دادن بعد و جنجالی، مصاحبه یک انداختن

 .کند نظام علیه گیریموضع

 مسؤوالن با تماس داغ، هایمصاحبه ارائه اصطالح به و خود کردنمطرح برای او هایشیوه از دیگر یکی

 برنگاریخ با که این تصور با مسؤوالن بعضا شیوه، این کاربرد اوایل در. بود کشور درون در اسالمی جمهوری

 توسط آن انتشار که زدندمی هاییحرف مواجهند، کشور درون ایرسانه خانواده به وابسته و کشور داخل از

 به تنسب کشور مقامات شدن آگاه و شیوه این رفتن لو با کم کم. شدمی هاییسوءاستفاده موجب نژاد،علی

 او تقاضای جواب در بارها و است شده ترکوتاه و کوتاه حربه این از او دست ،«نژادعلی» نام به فردی ماهیت

 .اندکرده تنصیح حتی و شماتت اجنبی دامن به بردن پناه بابت را او ورکش داخل هایشخصیت مصاحبه، برای
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 غرب بت برابر در خودباختگی: سیگارچی آرش

 

 به. کرد آغاز محلی ورزشی نشریات در خبرنگاری با را خود کار رشت، در 0938 متولد سیگارچی، آرش

 در دانشجویی دوران در سیگارچی. دش آغاز «گام» ورزشی مجله از خبرنگاریش جدی کار خودش، گفته

 ایروزنامه سردبیر و برگشت گیالن به 0983 سال در. کردمی تهیه گزارش طلباصالح هایروزنامه برای تهران

 .شد «امروز گیالن» نام به

 

 مهوزنار در چاپ قابلیت که مطالبی خودش قول به که کرد اندازیراه را «التهاب پنجره» نام به وبالگی همزمان

 ضدانقالب زبانفارسی هایرسانه ادعاهای تکرار به وبالگ این در او. کردمی منتشر آن در نداشت، را

 .پرداختمی اسالمی جمهوری علیه نشینخارج
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 به او. بود 79 سال در «نویسان وبالگ» به موسوم ایپرونده کرد، مطرح بار اولین را سیگارچی نام که چه آن

 دادگاه در البته که شد محکوم زندان سال 01 به ملی امنیت علیه اقدام جرم به دیگر، سنویوبالگ چند همراه

 و گریهوچی با خود، نگارروزنامه دوستان از شماری کمک با او. یافت کاهش سال 9 به تجدیدنظر

 را آمریکا به خود پناهندگی مقدمات اسالمی، جمهوری زندان در شدنشکنجه درباره دروغین هایخبرسازی

 به الابت دلیل به که شد معلوم بعدتر!. دوختند را او دهان زندان در که شد مطرح شایعه این حتی. کرد فراهم

 .شد آزاد زندان از هم علت همین به و گرفت، قرار جراحی مورد او دهان سرطان
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 آمریکا در اقامت قیمت به خانواده یک فروپاشی

 هاالس هاآن. است متحده ایاالت ویژه به و غرب ذهنیشان بت که است نگارانیروزنامه عیان نمونه سیگارچی،

 زبان فارسی هایرسانه در جایی و راه که این برای و کردند مشق آمریکا، خود، آمال قبله به رسیدن راه در

 ،خزنده طور به سالی چند برسند، غرب در زندگی وصال به نهایت در و کند باز برایشان کشور از خارج

 وقتی. دادندمی پوشش داخلی مطبوعات در غیرمستقیم یا مستقیم را غربی هایرسانه مخرب و منفی یغاتتبل

 مزد که ندبود راضی دل ته در واقع به شدند، دستگیر کشور امنیتی نیروهای توسط او همفکران و سیگارچی

 رد محکمی پای جای شده، دایجا برایشان که زندانی سابقه با و اند،گرفته را خود چینیمقدمه سال چند

 .اندکرده پید هاآب سوی آن هایرسانه

 

 است بهنود مسعود هدایت با خبرنگار جذب شبکه صیدهای از دیگر یکی هم سیگارچی آرش

 یگارچیس آرش رفتن با. هستند آمریکایی فرهنگ به سرسپردگی و زدگیذوق این مصداق سیگارچی خانواده

 ه،ک این جالب. شدند آمریکا راهی هم آرمان و افشار هاینام به او دیگر برادر دو تدریج به متحده، ایاالت به

 شمادر و او از هاییعکس ایران، در مادرش بودن فشار تحت درباره سیگارچی آرش هایسراییداستان از بعد

 .گشت آشکار پیش از بیش او هایپردازیدروغ و شد منتشر آمریکا در
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 اناست قدیمی نوازندگان از ظاهرا  که ها،آن سالخورده و بیمار پدر آمریکا، به خانواده این اعضای همه کوچ با

 دوری زا شدت به عمر، اواخر در او. رفت دنیا از تا ماند رشت در دلشکستگی و تنهایی نهایت در بود، گیالن

 هم از را خانواده هایشبازیسیاست با که داشت گالیه آرش از و بود غمگین همسرش شدن جدا و فرزندان

 که ختپردا نماییمظلوم و سراییداستان به سیگارچی آرش باز او، فوت از بعد که این جالب. است پاشیده

 قدری به اسالمی جمهوری اطالعات وزارت یعنی) نداد ترکیه در پدرش با را او دیدار اجازه اطالعات وزارت

 از جدای. (بگیرد دیگر کشوری در را فرزندش با تهدلشکس آزاربی پیرمرد یک دیدار جلوی که است بیکار

 .نداشت را ترکیه به سفر امکان سن کهولت و بیماری دلیل به او مرحوم پدر اصوال که این

 

 

 کارفرمای نوانع به) غربی هایدولت برای شدن عزیزتر و بیشتر هنجارشکنی مستقیم نسبت فرمول همان به بنا

 رانای مردم به نسبت سیگارچی هایشکنیحرمت و هاتوهین گذردمی که چه هر ،(نگارانروزنامه از دسته این

 هایتمناسب به بوک فیس در وقیحانه هایپست انتشار با اخیرا او. شودمی بیشتر ایران مردم اعتقادات و

 اثر الحطاص به یک از تصویری او مثال. است درآورده هاشبکه این در را خود کنندگاندنبال داد حتی مختلف،

 .دهدمی نشان مسجد محراب در برهنه را غواصی که کرد، منتشر بوک فیس در غواص شهدای درباره هنری

 وا خجالت از مطلب همان پای در و درآورد را او دوستان از بسیاری صدای آمیزتوهین تصویر این انتشار

 .درآمدند
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 ترینانگیزانهیج که شد مدعی مستهجن، سایت یک از شده برداشته تصویری ارانتش با او دیگر، گاف یک در یا

 آمیزهینتو و آورشوک او اینترنتی کنندگاندنبال برای قدر آن مساله این! دید توانمی جا این در را «هاسلفی»

 ستپ ارسال از مستی حالت در که خواستند او از هم بعضی. دادند خبر او اکانت شدن هک از بعضی که بود

 .کند خودداری اجتماعی هایشبکه در

 این ایپ به را اشخانواده شده حاضر و بوده غرب آمالش قبله که کسی از مطالبی چنین انتشار حقیقت در اما

 نظام و ردمم به خود خیال به که این برای تنها سیگارچی حقیقت، در. نیست و نبود بعید کند، قربانی بت

 مطلب این یادآوری شاید. کندمی عیان را خویش واقعی خود از هاییگوشه تنها کند، کجی دهن کشورش

 پوشش در خارجی، زبان فارسی هایشبکه خبرنگاران ترینلفعا از یکی سیگارچی که نباشد فایده از خالی

 دریق هب باره این در او هایگزارش بسامد. است بازانهمجنس! حقوق از دفاع و بازیهمجنس با مرتبط اخبار

 از بخشی جنسی مطالب اصوال و بازیهمجنس که شودمی احساس این دچار مخاطب الجرم که باالست

 .رودمی لو گونه این و ندارد مستوری تاب که اوست فکری وسواس

 

 مدت کشور، از شده خارج نگارانروزنامه بیشتر معمول طبق ،73 سال در ایران از رفتن از بعد که سیگارچی

 جذب هبالفاصل بود، مشغول کارآموزی به روزآنالین در «امیری-اسدی-باستانی-بهنود» مکتب در ار سال یک

 در شدت به او ،77 فتنه ایام در. گرفت را محبوب به رسیدن راه در زحمت هاسال مزد و شد «آمریکا صدای»

 روی به دانقالبض شبکه ینا هایتلفن گذاشتن باز با و بود مشغول خیابانی حضور به گرانفتنه تحریک زمینه

 .کردیم پیگیری را براندازی برای آمریکا دولت خط تجمعات، لحظه به لحظه پوشش بهانه به گران،فتنه
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 فروشیقلم و طلبیفرصت تخصص فوق: واحدی مجتبی

 

 ردهک تحصیل شریف دانشگاه شیمی مهندسی رشته در او. است تهران نارمک در 0919 متولد واحدی، مجتبی

 کروبی که زمانی یعنی کرد، آغاز 0900 سال از زود، خیلی را کروبی مهدی با کار خودش گفته به. است

 اعالی نمونه به هم طلباناصالح خود بین در واحدی، مجتبی. داشت عهده به را شهید بنیاد مسؤولیت

 مطبوعات یتازیکه اوج دوران در حتی که این کما. هست و بوده مشهور سواریموج و طلبیفرصت

 شناخته نگارروزنامه یک عنوان به گاه اوهیچ خاتمی، محمد سید جمهوری ریاست اول دوره در طلباصالح

 الس در تنها و شدمی محسوب( او نوچه اصطالحا) کروبی مهدی مشاوران و اطرافیان از یکی تنها او. شدنمی

 زرو یک بدون یزد، آفتاب روزنامه اندازیراه با ششم، مجلس انتخابات برگزاری مقدمات با همزمان ،0983

 که این از بگذریم. شد روزنامه این سردبیر او، به کروبی خانواده اعتماد واسطه به خبر، و روزنامه کار سابقه

 و بودن سابقهبی همین. شدنمی محسوب طلباناصالح سرآمد هایروزنامه جزو گاه هیچ یزد آفتاب روزنامه

 اداره ار روزنامه آن تحریریه دیکتاتوری با یزد، آفتاب در حضور دوران در که شد اعثب خبر کار در او خامی

 ایادبانهیب برخوردهای ترقدیمی نگارانروزنامه با روزنامه، به خود تجربهبی بستگان کردن وارد بر عالوه و کند

 .دهد صورت

 هایرانت از استفاده امکان وبی،کر مهدی ایرسانه مشاور و دفتر رییس کسوت در که زمانی تا واحدی

 با هیهمرا قبل از حتی او)  نیاورد کاغذ بر نظام درباره انتقاد ایکلمه گاههیچ داشت، را سیاسی و اقتصادی

 (.رسید هم دارایی وزارت معاونت به 0908 سال در کروبی
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 توسط هما تلویزیون اندازی راه و جمهوری ریاست 0971 انتخابات آستانه به او تصویری حضور شروع

 پیش از یشب کشور از خارج زبانفارسی هایرسانه در او بیشتر و بیشتر حضور که بود آن از بعد. بود کروبی

 و 71 تانتخابا در کروبی مهدی شکست با که رسید نتیجه این به توانمی حضور، این روند بررسی در. شد

 کیی عنوان به شدن منتفع برای را خود آرزوهای که واحدی سیاست، رسمی عرصه از او تدریجی رفتن کنار

 یک عنوان به خود انداختن جا برای چینیمقدمه به شروع دید،می آب بر نقش او مشاوران تریننزدیک از

 دقیقا. یابدب بیگانه هایرسانه در پایی جای واسطه بدین تا کرد غربی هایدولت برای نظام، منتقد نگارروزنامه

 بیمجت که شاهدیم، هم دهم جمهوری ریاست انتخابات از بعد را بیگانگان سوی به او یدنغلت شیب همین

 نامزدهای سوی از تقلب ادعای با بود، شده خارج کشور از انتخابات برگزاری به مانده روز دو که واحدی

 نآنت کروبی، ارشد مشاور عنوان به خود کردن مطرح با و دید، مساعد شدت به را فرصت خورده، شکست

 .کرد قبضه را ضدانقالب هایتلویزیون
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 خیلی که داشت عجله خود کردن مطرح برای موقعیت این از استفاده در چنان واحدی که جاست این جالب

 یمدت از بعد کروبی که بود شور چنان واحدی دستپخت آش. آورد روی نظام اصل بردن سؤال زیر به زود

 اعالم رغم علی واحدی مجتبی اما. ندارد کشور از خارج در سخنگویی که کرد اعالم ایاطالعیه طی کوتاه،

 ربیغ هایدولت هم انصافا و نبود سبز جنبش اصطالح به هدایت اسب از شدن پیاده به حاضر موضوع، این

 به مریکاآ صدای و سیبیبی در ثابت سیاسی مفسر عنوان به جایگاهی و پرداختند زود خیلی را او دستمزد

 .نماند بهرهبی مالی تنعمات از هم کشور از خارج در و برسد دلش مراد به او تا ددادن او

 

 هایچهره درباره که هستیم ایمسأله همان شاهد هم کشور از خارج در واحدی مجتبی رفتاری الگوی در

-العاتیاط هایسرویس برای او مصرف تاریخ اتمام زمان شدن نزدیک با یعنی است، داده رخ او به شبیه دیگر
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 است، کرده خراب را سرش پشت هایپل خود، نظام و ضدمردم هایگیریموضع با که او غربی، ایرسانه

 را تریرادیکال و تندتر مواضع گیری،عبرت و تنبّه جای به نشدن، اوت اصطالحا و عرصه در ماندن برای

 .است کرده اتخاذ کشورش هایارزش و مردم و نظام علیه

 جایگاه هایشتحلیل در که بود وطن از گریخته طلب اصالح هایچهره اولین از یکی هک واحدی مجتبی

 را حکومت در دین اصوال و اسالمی جمهوری که رسیده جایی به کارش امروزه رفت، نشانه را نظام رهبری

 کار. رددگمی تروقیحانه و ترهتاک روز هر انقالب رهبری به نسبت لحنش البته و بردمی سؤال زیر اساس از

 رفدارانش،ط و لندنی تشیع و انگلیسی مرجعیت عملکرد از دفاع با خود، وبالگ در اخیرا که رسیده جایی به او

. کند مطرح اسالمی جمهوری علوی تشیع برابر در را هاآن نظر مورد تشیع الگوی تا کرده سعی خود خیال به

 مأموریتی چه اصل در هاواحدی و واحدی که شودمی مشخص و زند،می بیرون خروس دم که جاست این

 هچ مذهبی مشکوک جریانات سر پشت حامیان نداند، امروز که کیست. اندکرده تعریف خود برای کجا از و

 .دارند قرار کشور کدام در و هستند کسانی

 نهگوهیچ تحت و بود یزد آفتاب سردبیر کرد،می ترک را کشور که روزی همان در حتی که واحدی مجتبی

 را او ریبسیا حتی و ،(آمدنمی حساب به ایمالحظه قابل وزنه اصوال چون) نبود اطالعاتی یا قضایی تعقیب

 در گویی هک گرفت نظام با ضدیت و مخالفت ژست چنان انتخابات فردای از دانستند،نمی سیاسی فعال یک

 و مبارزه صرف را بود مشغول وادهخان آن اقتصادی امور به سرکشی به کروبی کنار در او که هاییسال همه

 لویزیونت مونتاژ کارخانه یک اداره اقتصادی امور این از یکی تنها) بود کرده اسالمی جمهوری علیه گیریموضع

 لنق به که واحدی.(. کردمی اداره را آن برادرش همراه به او که بود تهران شرق در کروبی خانواده به متعلق

 سیدهر جایی به اکنون کارش پیمود،می افراط راه حتی تشرع به تظاهر در یزد بآفتا در سابقش همکاران از

 دونب را اشبالغه و بزرگسال دختر عکس اخیرا و ندارد، قبول هم را حجاب قبیل از اسالمی مسلم احکام که

 .است گذاشته اشتراک به اجتماعی هایشبکه در حجاب
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 اکنون ود،ب رسیده خوبی رفاه و تنعم و شغل به کروبی مهدی شیخ به نزدیکی واسطه به کشور، درون در که او

 ای رسانه و هشبک هیچ حضوردر به رد دست بیگانگان، از بیشتر عایدات کسب برای که است رسیده جایی به

 ملی کنگره» چون هاییطرح دهنده ارائه تنه یک حتی و زندنمی( دین ضد وحتی انقالب ضد قدر چه هر)

 .است شده «اپوزیسیون اتحاد» و «اپوزیسیون

 

 

 سائلم از او غیرواقعی و سطحی هایتحلیل و افتاده سختی به خود روزگار گذراندن برای که واحدی مجتبی

 چند گیآوار از ناشی - او عصبانیت و شده آمیخته نظام اساس و اصل به نسبت بغض با که داخلی سیاسی

 رژیم و ودسع آل به وابسته هایرسانه معاندترین با حاال است، افکنده سایه هایشتحلیل بر - غربت در ساله

 .کندیم همکاری میریزند، زمین بر را سنی و شیعه خون و کنندمی انگیزیفتنه منطقه در که صهیونیستی
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 العربیه عبری-عربی شبکه برای واحدی مجتبی - نامهفحش - مقاالت
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 هشبک سوی از شده جذب و فراری طلباناصالح و افراطی طلبیاصالح سرنوشت از یبعد هایگزارش در

 ......گفت خواهیم بیشتر بهنود
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 زدند رقم خود برای سرنوشتی چه اصالحات تندروهای
 

 زبانفارسی رسانه چند به و گریخته کشور از گوناگون هایبهانه به که اصالحات جبهه خبرنگاران جز به

 دام رد افتادن با که گروه این به منتسب سیاسی هایشخصیت نیستند کم شوند،می ملحق شدهشناخته

 .پیوندندمی ضدانقالب گاهاردو به امنیتی، هایسرویس

 ملهج یک نگاشت، حاتمی علی مرحوم مادر فیلم بر که نقدی در آوینی، مرتضی سید قلم اهل شهید زمانی

 پخته یسانگل سفارت در که آشی آن دانمنمی: »بود تلخ بسیار خود بطن در البته که گفت درخشان طنزآلود

 .«دارهاروزه اال کرد، خورآش را همه که بود معجونی چه بودند

 و است ودهب انگیزوسوسه که کندمی اشاره گذشته آب از هایلقمه شیرینی و چربی به درستی به آوینی سید

 به طلباناصالح از ایپاره حکایت حال. را آنان پاهای آن متعاقب و لرزانده ما مملکت در را بسیاری هایدل

 نکرد مزه کامشان به اسالمی جمهوری در وزارت و وکالت نان حتی که است دیروز پیشرو و مدرن اصطالح

 دش منتشر لیکس ویکی در سندی آمد، خبرها در که گونههمان اخیرا. دادند ترجیح را هابعضی آش دیگ و

 رایب سعودی سفارت از مهاجرانی، جناب یعنی امروز، نشینلندن و سابق وزیر یک دعای التماس از خبر که

 گرچه عودی،س عربستان از پول گرفتن که این آورتاسف نکته. دادمی فرزندش دکترای تحصیل هزینه تقبل

 طلباناصالح همان یا کشور داخل معاندان و مخالفان میان در نبود، غریب امری نظام خارجی اپوزیسیون در

 هایعرصه از بسیاری در که مهاجرانی عطاءاهلل رسدمی نظر به. نداشت سابقه چندان ساختارشکن،

 بگیریمواجب از شکنیقبح تا خواسته و بماند عقب نخواسته هم زمینه این در است، بوده پیشرو ارشکنیساخت

 .بزند سند خود اسم به هم را سعودآل از
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 یشپ در را بیراهه که دیروز ساختارشکنان از شماری ارتزاق شیوه به اندازیممی نگاهی رو پیش گزارش در

 نظام نهبد از خود دور، نسبتا هایسال در که کسانی هم آن ها،انسان لغزیدن از ام که توضیح این با. اندگرفته

 همه برای و شویمنمی خوشحال داشتند، موجه و مذهبی بسیار هایچهره بعضا و شدندمی محسوب

 رتعب و انذار باب از تنها رو پیش سطور. کنیممی بیراهه از بازگشت آرزوی لغزیدگان و خوردگانفریب

 .شودمی یمتقد

 

 نویافته وطن در راضی و خوشحال مهاجرانی ؛ عطاءاهلل

 و داردن وجود معتبری منبع و سند چندان انقالب، پیروزی از قبل مهاجرانی اهلل عطاء مبارزاتی سابقه درباره

 مبارزاتی سابقه که ساله 70 ،73 جوانی عنوان به او. است نداده مورد این در توضیحی تاکنون هم او خود

 ،0937 سال در مهاجرانی. گرفت قرار خطیر مسؤولیتی مصدر در زود خیلی نداشت، پهلوی دوران در چندانی

. تیاف راه مجلس به شیراز نماینده عنوان به انقالب، از بعد اسالمی شورای مجلس انتخابات دور اولین در

 خابانت( سرشار محمدرضا ملهج از) شناختندمی خوبی به را دوران آن در شیراز فضای که کسانی از بعضی

 کشور به عراقی معاودین از که) زنگنه صباح و مهاجرانی هاینام به را ناشناخته شدت به و جوان چهره دو

 تاریخ تهرش اراکی دانشجوی وگرنه. دانندمی مرتبط ایشان از دستغیب اهلل آیت مرحوم پررنگ حمایت به( بود

 در وا اقبال ستاره اما. نداشت جایگاه این به رسیدن برای ندانیچ شانس خود خودی به شیراز، دانشگاه در

 معاون و بازرگانی کمیسیون رییس و یافت راه رییسه هیئت به جوانی، وجود با او و بود تابنده هم مجلس

 جمهور رییس معاونت و وزیر نخست معاونت چون مهمی هایمسؤولیت 01 دهه در او. شد خارجه کمیسیون

 بسیار شهرت به را او خاتمی محمد اول دولت در دولت سخنگویی و ارشاد وزارت اما. داشت عهده به هم را

. گذریممی مکررات تکرار از خودداری دلیل به او، وزارت دوران ماجراهای و حکایات از. رساند باالیی

 9 منزلی هوثیق با زندان از شدن آزاد و یوسفی، مهسا خانم شکایت ماجرای شدن مطرح از بعد مهاجرانی

 .رفت لندن به و برچید مهاجرت رخت میلیاردی،
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 بگذار شرق، در و ایران در زندگی سال پنجاه. شدم خارج ایران از سالگی پنجاه آغاز در که بود روزها همین»

. کنیمی طمأنینه و آرامش احساس جا آن در که است سرزمینی همان وطن! بگذرد غرب در عمرت دوم نیمه

 رحلهم یک دیگر من برای لندن دیدم. کندمی تحمل را تو که سرزمینی همان السالم علیه علی ماما تعبیر به

 و تساهل و هاملیت تنوع با دارم، دوست را لندن دیدم.... کردن زندگی برای است سرزمینی. نیست گذار

 .«تسامحش

 شد، منتشر هارسانه در 30 سال ماه مرداد در «دارم دوست را لندن چرا» عنوان با که مهاجرانی اظهارات این

 روزدی طرفداران و همفکران از بسیاری حتی. داشت همراه به برایش را هاکنایه و هاطعنه و انتقادات از موجی

 ینا تاثیرگذارترین از یکی اما. نگذاشتند نصیببی را او هم نبوی ابراهیم و کوثر آهنگ نیک جمله از او

 آقای» عنوان با مطلبی در او. کرد وارد مهاجرانی مطلب به عبدی عباس ان،طلب اصالح میان از را انتقادات

 از بخشی در وطن، از مهاجرانی برداشت بردن سؤال زیر ضمن «رفت و گذاشت شودنمی را وطن! مهاجرانی

 :دهدمی قرار خطاب را مهاجرانی چنین این خود مطلب

 چه دیگر کند، دنیا ینگه در زندگی و آسایش صرف را سرمایه این دلیلی هر به هرکس که باشد قرار اگر»

 و ندبود آنجا در که کسانی است؟ شده آباد کسانی چه دست به لندن کند؟ آباد را کشور که ماندمی کسی

 ستد به نیز و آوردند لندن به را خود شده کسب گوناگون هایسرمایه و رفتند آنجا از خارج به که کسانی

 که یستن اعتراضی هالندنی کار بر. بردند لندن به و برداشتند خویش کشورهای از ار هاسرمایه این که کسانی

 پر که را عمرشان اول سال 31 که توانندنمی دیگران ولی کنند،می جذب را دیگران سرمایه که کنندمی خوب

 هب را خود یمعنو و مادی اندوخته سپس و کنند صرف کشورشان در هاستکاریندانم احتماالً و هیجانات از

 .«بگذرانند آسایش و راحتی در را بعدی سال 31 تا ببرند دیگری کشور
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 برای اکنون دلیل همین به. است داشته سعودی دولتمردان با خوبی رابطه خود وزارت دوران از مهاجرانی

 .نویسدمی مطلب لندن، چاپ االوسط الشرق جهان، در سعودی حکومت هایتریبون تریناصلی از یکی

 در هاسعودی و مهاجرانی پیوند شدن محکم در را زادهنوری رضا علی معروف، ضدانقالب دست گاهان،آ

 زدیکن بسیار همکار و شریک و ضدانقالب هایشبکه از یکی مدیر همایون، شهرام اینکه کما. بینندمی کار

 نه اشاراتی با ،«آینده هایرانیمهاج و مهاجرانی به نامه» عنوان با اینامه در گذشته، هایسال در زادهنوری

 : دهدمی هشدار خویش فروشی ارزان و خوردن گول به نسبت را مهاجرانی زاده،نوری به پنهان چندان

 

 هایهزمزم که همانروز شدید، عربستان به عزیمت همسفر که همانروز. متأسفم. افتادید دام در مهاجرانی، آقای»

 .افتادید دام در کردید، شرکت عربی! فستیوال در و شد کارساز گوشتان زیر همسفر،

 اینها از شبی دیگران. فرزندتان تحصیل برای گرفتید عربستان از پوند هزار 03! ارزان انقدر کردمنمی تصور اما

 .«کردید فروشی ارزان چقدر دیدید. دالر میلیون سه. گرفتند

 

 بود هاسعودی با مهاجرانی ارتباط اصلی واسطه زادهنوری
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 حومه در 0373 از که فرهنگی اصطالح به جشنواره این در. است «الجنادریه» جشنواره اشاره، مورد فستیوال

. ودش گذاشته خارجی برگزیده مهمانان نمایش به سعودی خاندان میراث تا بناست شود،می برگزار ریاض

 منتشر رتصاوی و اسناد اساس رب. است سعودی پادشاه آن ویژه مهمان و عربستان ملی گارد جشن، برگزارکننده

 جشن این در( هاسعودی کار کهنه عامل) زادهنوری علیرضا اتفاق به مهاجرانی عطاءاهلل ،0931 سال در شده،

 خبر سال همان در مصلحی، حیدر االسالم حجت. شد مندبهره سعودی پادشاه نعمات خوان از و کرد شرکت

 میلیون 07 قول از که دادیم خبر سعودی مقامات به که تگف و داد جشن آن در مهمان دو این حضور از

 فوذن که است عربستان عوامل ترینقدیمی از یکی زادهنوری خود البته. آگاهیم نفر دو این به هاآن دالری

 .دارد االوسط الشرق روزنامه در هم باالیی

 

 رانای برضد تبلیغ برای هاسعودی زا دالری میلیون هایقول الجنادریه، فستیوال در زادهنوری و مهاجرانی

 . گرفتند

 گویگفت برای عبداهلل ملک مرکز» نام به ایمؤسسه سعودی، مقبور پادشاه عبداهلل، سوی از ،7107 سال در

 امیح دولت که این نفس. شد اندازیراه وین در واتیکان، و اتریش و اسپانیا هایدولت همکاری با «ادیان میان

 خاطر نبساطا اسباب کفایت قدر به شود، ادیان گفتگوی حامی تاریخ، تمام تکفیری هایگروه جنایتکارترین

 مهاجرانی اهلل عطاء جناب( دنیا مهم مذهب 3 از)  تشکیالت این مدیره هیئت عضو 3 از یکی حال این با است،

 رژیم هک این حتما. شد داده تشخیص شیعه حقه مذهب نمایندگی شایسته سعودی حکومت سوی از که است

 نظریه مبدع ارافتخ مایه بسیار است، کرده تایید شیعیان نماینده عنوان به را ایشان صالحیت سعودی کششیعه
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 مستقر و سعودی دولت به متعلق «المجله» هفتگی نشریه برای مهاجرانی عالوه به! هست هم تسامح و تساهل

 .زندمی قلم هم لندن در

 اطاق به موسوم نفره پنج شورای ارگان) جرس وبسایت کمک، ریافتد برای مهاجرانی دستاویزهای از یکی

 بسایتو این به بریتانیا دولت هایکمک از هاگزارش برخی جرس، فعالیت دوران در. بود( سبز جنبش فکر

 مهاجرانی ویژه به سایت، این مدیران به بند، در آقازاده( ه-م) هایکمک از هم اخباری البته. داشت حکایت

 از هم شواهدی و داشت حضور لندن در وبسایت این فعالیت دوران اوج در هم( ه-م) که چرا. شتدا وجود

 اششده افشا مکالمه همان در او که بگذریم. بود شده افشا زمان همان در مجموعه این به او مالی هایکمک

 تعطیلی با لبتها. کندمی صحبت تبلیغاتی-خبری سازیجریان در خود مهم نقش از افتخار با کوثر، آهنگ نیک با

 برای یگرید محمل دنبال به باید او به وابسته نویسندگان شبکه و مهاجرانی که رسدمی نظر به جرس، سایت

 خود درصد 31 از بیش برای حتی آن در مرفه زندگی و دنیاست شهر ترینگران لندن. باشند مالی منابع جذب

 که هاییآن و دوستان لندن در اقامت مالی چاله پس. ستا ناممکن گاه و مشکل شدت به کاری هالندنی

 .شودنمی پر سادگی این به برسند، آرامش به خود نویافته وطن در سالگی 31 از بعد خواهندمی

 

 گستاخی پاداش جو ؛ حقیقت فاطمه
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 تردف میهسه سه از یکی واسطه به معلم، تربیت دانشگاه از مشاوره دکترای ،0918 متولد جو، حقیقت فاطمه

 ارائه به جو حقیقت. شد اسالمی شورای مجلس وارد 0983 سال در مشارکت لیست در وحدت تحکیم

 آیه با وا ها،نطق این پرسروصداترین از یکی در. بود معروف ساختارشکن و جنجالی دستور از پیش هاینطق

 در ادب، از دور بعضا سخنانی در هادام در و کرد آغاز را خود سخنان ،(راجعون الیه انا و هلل انا) استرجاع

 یکشحق و ظلم طلبی،خشونت به را نظام نهادهای و ارکان داد،می قرار پرسش مورد را انقالب رهبر که حالی

 کرد، صادر ار او بازداشت حکم قضاییه قوه که رسید جایی به جوحقیقت گستاخی و پرواییبی کار. کرد متهم

 .شد گرفته لقمانیان حسین و دادفر محمد و او حکم اجرای جلوی رهبری معظم مقام تدبیر با اما

 

 هاالحیتص رد به اعتراض در مستعفیان اولین از و ششم مجلس نمایندگان تحصن بانیان از یکی جوحقیقت

 طلبحاصال نماینده علیخانی، اهلل قدرت خشم که بود هنجارشکنانه و تند قدر آن او استعفای نطق لحن. بود

 نمایندگان ایرس مداخله با البته که رفت تریبون سمت به فیزیکی برخورد قصد به او و برانگیخت ار قزوین

 هیئت ویس از استعفایش که بود کسی اولین او حال، هر به. رساند پایان به را خود نطق او و شد خیر به ختم

 .شد پذیرفته ششم مجلس رییسه
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 است، افتهی بیشتری عمق ایشان ظاهر تغییر با همگام جوحقیقت فاطمه سکوالریزاسیون روند رسد،می نظر به

 اصالحات، زمان در خود متعدد هایسخنرانی در( دینی نواندیشان از تأسی به) زمانی که او که نحوی به

 بر را پاکی آب عاقبت کرد،می هااین امثال و دموکراسی و اسالم سازگاری و اسالم از مدرن تفسیر از صحبت

 :گفت چنین 7113 نوامبر در فانی عنایت با مصاحبه در و ریخت حامیانش و خود دست

 در بدتر نوع سمسکوالری اشنتیجه و داشته سرنوشتی چه کلیسا که بینیممی کنیم، نگاه بشری تجربه به اگر»

 یدین حکومت سال 91 تجربه دیگر طرف از. شودمی تحمل بهتر دین آمریکا در اگرچه. است آمریکا و اروپا

 مردم هایآزادی و کنیم حفظ را دین خواهیممی اگر که رسانده بندیجمع این به را من مسأله این. داریم را

 .«باشیم داشته غیردینی حکومت یک که است بهتر کنیم، رعایت را

 برابر در و گرفت دست به میکروفون آمریکا، بوستون 0977 سال در سبز جنبش اصطالح به تجمع در یا

 .کرد معرفی مشترک هدف، در هاآن با را خود مجاهدین، دارانهوا تجمع

 

 ابقهس داشتن بدون بالفاصله، و کرد ترک را کشور تحصیل ادامه برای ،7118 درسال جو حقیقت حال، هر به

 او انگلیسی همصاحب از کم دست) انگلیسی زبان با متوسط آشنایی حتی و آکادمیک، تدریس و معتبر پژوهشی

 نشگاهدا پنج از یکی «تی آی ام» دانشگاه در پژوهشگر عنوان به( رسدمی نظر به چنین خارجی یهاشبکه با

 «عمومی سیاستگذاری و زنان برنامه» 7110-7118 سال تحقیقاتی بورسیه او. شد کار به مشغول جهان برتر

 را «خاورمیانه اتمطالع جایزه» ،7113 سال در جو حقیقت. آورد دست به را هاروارد دانشگاه کندی مدرسه

 از(. سیما 71:91 برنامه به اشجوابیه در جایزه گرفتن تکذیب رغم علی) کرد دریافت کانتیکت دانشگاه از

 موضوع با آن در را گفتارهادرس از ایمجموعه و رفت هاروارد دانشگاه به پژوهشگر عنوان به 7113 سال
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 ازاند چشم در زنان رهبری» برنامه مدیر عنوان به او هم اکنون هم. کرد برگزار دموکراسی و بشر حقوق زنان،

 جوحقیقت ،7101 سال در. است مشغول بوستون ماساچوست دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدرسه در «جهانی

 میزآغیرخشونت آموزش مؤسسه، این هدف. کرد اندازیراه را «دموکراسی برای آمیزغیرخشونت طرح» موسسه

. (رنگی انقالب یا نرم براندازی همان) است شده معرفی توسعه حال در هایکشور در دموکراسی به حصول

 در !است شده عنوان اعضا، عضویت حق آن اصلی مالی منبع که کندمی معرفی مستقل را خود مؤسسه این

 .کندمی استقبال غیردولتی و دولتی هایسازمان همه کمک از مؤسسه این که شده تصریح حال عین

 

 سر پشت هایپل تخریب استاد گنجی؛

 گهبر در زمانی که بود انقالبی حرارت و پرشور جوان آباد، نازی شده بزرگ و قزوین 0997 متولد گنجی، اکبر

 :ودب نوشته است، مخالف کدام با و موافق انقالب هایدادگاه اقدامات کدام با که این درباره سپاه گزینش

 که ستا انقالب ضد با نکردن مکتبی برخورد نیست، که آن و است مفسدین اعدام ماست، تأیید مورد که آن»

 .«کنندمی خواهدمی دلشان کاری هر آزادی، مطلق کمال در ضدانقالب هایگروه و ساواکی هزاران

 

 حقیقاتت مرکز در همزمان و شد پاسداران سپاه( عقیدتی بعدا) ایدئولوژی بخش وارد انقالبی شور همین با او

 در او گری افراط و «پونز اکبر» به او شهرت ماجرای. پرداخت فعالیت به قم در سپاه ایدئولوژیک-سیاسی

 برای) داردن بیشتر توضیح به نیازی و است خاص و عام شهره که هم بدحجاب یا غیرمحجبه بانوان با برخورد

 از که ردف ینهم(. "امروز روشنفکر دیروز، قمپوز اکبر: گنجی" مشرق ویژه گزارش: ببنید او بیشتر شناخت

 این به. کرد اپید مخملباف شبیه عاقبتی و سرنوشت الجرم بود، متقدم مخملباف محسن شبیه بسیاری جهات
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 جهاتی، از هالبت. درآورد نئولیبرال سکوالریزم از سر ناپذیر،انعطاف و خشک مذهبی چپ الیه منتهی از که معنی

 کرد، ابخر غربی، اندیشمندان و فلسفه برابر در خود جوزدگی و زدگیذوق در گنجی، اکبر که هاییپل میزان

 ودنماییخ عشق و جوزدگی در که) مخملباف افتضاحات همه وجود با که چرا. نیست مخلمباف با مقایسه قابل

 و سرگشاده هاینامه اصطالح به در انقالب معظم رهبر جایگاه به توهین در( است گنجی شانه به شانه

 و هاصهیونیست برای سفارشی سازیفیلم و اشغالی هایسرزمین به سفر و اند،مع هایشبکه هایبرنامه

 شیعه و اسالم اعتقادی مبانی به مستقیما که نداشت، را آن مطالعه و سواد یا نداد، جرأت خود به یا او ها،بهایی

 .بپردازد

 هایتدول به وابسته یبشر حقوق-مطبوعاتی هایشبکه گذاریسرمایه روند که رسدمی نظر به حال، هر به

 و «احاشب تاریکخانه» همچون جنجالی هایکتاب انتشار با او که شد شروع زمانی همان از گنجی، روی بیگانه

 خرداد دوم پرشمار هایروزنامه در محبوبیت اوج از ،«دین از فاشیستی قرائت» و «سرخپوش عالیجناب»

 .0987 یا 0333:بود شده برخوردار

 «همت هلمن» جایزه که دارد خود بر را 0333 سال تاریخ کرد دریافت هاغربی از گنجی هک ایجایزه اولین

 ایران داخل مطبوعات در پررنگش حضور دوران همان از گنجی روی گذاری سرمایه این دیگر بیان به. بود

 مطالعات انجمن» یا مسا. کرد دریافت را «مسا آکادمیک آزادی» جایزه او ،7113 سال در مثال، برای. شد آغاز

 شورهایک از که است دانشجویانی و اساتید جذب ابزار و ها،صهیونیست به وابسته مؤسسه یک ،«خاورمیانه

 در .هستند صهیونیست یهودی همگی انجمن این ارشد مدیران. شوندمی آمریکا هایدانشگاه وارد آسیا غرب

 دریافت تاکنون( 7110)0973  سال اوایل رد ایران از خروج زمان از گنجی که ایجایزه 71 حدود مجموع

 ودب بنا ابتدا از که است گنجی چون هاییمهره از حمایت برای غرب دقیق ریزیبرنامه از نشان است، کرده

 .دکنن ایجاد اسالمی جمهوری نظام و انقالب به نسبت ایران جوان جامعه در را اعتقادی شیفت یک مقدمات
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 ای ایزهج اند،گذاشته گنجی اکبر سفره در هاغربی تاکنون که ایلقمه ترینچرب هالبت و جایزه، ترین مهم اما

 از و نوبل جایزه برنده آمریکایی یهودیِ اقتصاددان ،«فریدمن میلتون. »است معروف اقتصاددان یک نام به

 (نوبل از بعد) مالی جوایز ترینبزرگ از یکی روی نامش که کرد موافقت 7110 سال در نئولیبرالیزم، پدران

 اچرت مارگارت و آمریکا در ریگان رونالد زمانی و نماند اقتصاد حوزه به محدود فریدمن نظریات. بگیرد قرار

 یستمس یک سازیحاکم پروژه هایک، فون فریدریش استادش و فریدمن هایاندیشه از تأسی با بریتانیا، در

 ایاالت یهژمون نظری مقومات از یکی واقع به. زدند کلید را نظامی نیروی پشتوانه با نئولیبرال، داریسرمایه

 منی جایزه حال، هر به. است بوده هایک و فریدمن اندیشه شرق، بلوک فروپاشی از پس جهان، بر متحده

 برای او» که چرا گرفت تعلق گنجی اکبر به ،7101 سال در «پیشرو آزادی برای فریدمن میلتون» دالری میلیون

 سال 0 مذهبی، حکومت مخالفان ترور در ایران حکومت نقش افشای و سکوالر کراسیدمو یک از حمایت

 .«گذراند زندان در را

 روی زا را این) نداشت انگلیسی زبان با آشنایی چندان ایران، از خروج زمان در که گنجی اکبر این، بر عالوه

 به ،(فهمید توانمی ایران از جشخرو اوایل در غربی هایرسانه با بیشمارش گفتگوهای در مترجم انتخاب

 آی ستای میدل گلوب، بوستون گاردین، افرز،فارن چون معظمی نشریات و هاروزنامه نویسمقاله و گرتحلیل

 سیاسی الفمخ ترینبرجسته» لقب او به ها،رسانه این همه در او نامهمعرفی در. شد تبدیل پست هافتینگتون و

 اطالق او به گنجی خروج اول هایسال در کاست و کمبی که عنوان این و است، شده داده «ایران حکومت

 بتهال که طرحی. داشت گنجی محوریت با سازیجریان برای غربی حمایتی شبکه تالش از نشان شد،می

 و فیلسوف 71 حدود با مالقات سبز، دستبند با گوگوش کنار در عکس چند جز و بود شکست به محکوم

 نام به یمضحک مجموعه تشکیل البته و بودند، بت برایش ایران در گنجی حضور زمان در که غربی اندیشمند

 .نداشت دنبال به دیگری سیاسی دستاورد «سبز جنبش فکر اتاق»
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 غذا اعتصاب نمایش در پهلوی دربار رقاصه و خواننده همراه به گنجی اکبر

 به گان،بیگان برای رقصیخوش و دشمن سیابآ به آب ریختن بابت که است کسانی از یکی گنجی گرچه

 از یهاینشانه او اخیر دوسال یکی مکتوبات و هاگیری موضع در اما است، شده منتفع خوبی به مادی لحاظ

 اب همسو ظاهرا هایگیریموضع جمله آن از که شودمی دیده مستقل اندیشمند ژست گرفتن برای او تالش

 از راخی هایسال در که اپوزیسیون اصطالح به هایچهره از بسیاری مثل هم گنجی گویی. است ایران مواضع

 مرکز از شدن خارج و بیگانگان، هوراهای و هاتشویق هلهله فروخوابیدن از بعد اند،شده خارج مملکت

 را خود سوابق بر کشی ماله قصد خویش خیال به و فرافتاده ندامت و پشیمانی برزخ در شدت به توجهات،

 وارد بود، دچار آن به شخصیتی لحاظ به که هاییجوزدگی و زدگیذوق در که زمان آن گنجی یکن،ل. دارد

 مردمش و کشور با را پیوندها و هاپل همه که دانستمی باید شد، مردم مذهب و دین مسلمات با مقابله وادی

 :کرد قرائت گونه این را معروف المثل ضرب آن توانمی هاوقت بعضی. است کرده منفجر خود دست به

 !است مرده بگیری، آب از وقت هر را ماهی
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 افشاری علی

 ینا اسالمی انجمن قدیمی اعضای از تکنیک، پلی دانشگاه صنایع مهندسی دانشجوی قزوین، 0937 متولد

 تئوریسین واقع به و سیاسی واحد مسؤول او. بود وحدت تحکیم دفتر مرکزی شورای عضو و دانشگاه

 دفتر مقر در را خاتمی محمد دانشجویی ستاد ،0983 سال در. آمدمی حساب به وحدت یمتحک تشکیالت

 وزارت و هادانشگاه سطح در باالیی نفوذ به خاتمی، حامیان ترینفعال از یکی عنوان به و داد تشکیل تحکیم

 ت،اصالحا دوره دانشگاهی سیاسی فعاالن و دانشجویان اظهارات به بنا. یافت دست اصالحات دوره در علوم

 و ردندکمی بازی را دانشگاه در اصالحات فشار گروه نقش واقع به افشاری علی رهبری به هاتحکیمی حلقه

 .فتگرمی انجام آنان تایید و نظر با دانشجویی هایبرنامه از بسیاری همچنین و هانصب و عزل از بسیاری

 هایاستخو که بودند داده شکل را تحکیم مدرن جناح نام به طیفی عطری، اکبر دیرینش یار همراه به افشاری

 ینا سر زیر اصالحات اول دولت در ویژه به ساختارشکنانه، هایطرح از بسیاری. داشت حکومت از افراطی

 آمدن کار روی از پیش حتی او(. 71 جمهوری ریاست انتخابات آستانه در خاتمی از عبور جمله از) بود طیف

 را ودخ ضدامنیتی سوابق سروش، دکتر از دعوت با دانشگاه در تنش ایجاد برای تالش دلیل به اصالحات،

 نشان را خود اصلی ماهیت 87 تیر 07 و دانشگاه کوی ماجرای جریان در افشاری نهایت در. بود کرده آغاز

. شد ارماج آن سردمدار تحکیم، دفتر سوی از بیانیه صدور با آشوب، دهندگانسازمان از یکی عنوان به و داد

 دوم یمهن در افشاری. نشد دستگیر قضیه این بابت دولت، درون در قدرتمندش حامیان دلیل به حال، این با

 .کرد فعالیت ششم مجلس برای تحکیم دفتر انتخاباتی ستاد مسؤول عنوان به ،87 سال

 

 (تصویر راست سمت نفر) عطری اکبر و( تصویر وسط) افشاری علی
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 از بعد. ذراندگ بازداشت در را کوتاه مدتی بازگشت از بعد که بود نیز برلین کنفرانس رد کنندگانشرکت از او

 و. داد ادامه تحکیم مختلف جلسات در را نظام علیه خود آمیزتوهین و تند هایسخنرانی بازداشت، از آزادی

 او الح این با. شدمی آزاد مجددا و بازداشت ضدامنیتی هایسخنرانی و تجمعات تشکیل دلیل به مقاطعی در

 مه و کند دفاع امیرکبیر در خود لیسانس فوق نامهپایان از توانست هم ،0979 سال در زندان از آزادی از بعد

 رحط و داد ادامه خود ضدنظام تحریکات به باز آن، از بعد. درآید تحکیم مرکزی شورای عضویت به دوباره

 خود، زندان حکم گذراندن از پس نهایت در. کرد مطرح کار زمهرانگی و سازگارا محسن همراه به را رفراندوم

 اقامتی از پس او. کرد ترک را کشور و شد آزاد زندان از وثیقه با 0971 سال در نظام، علیه متعدد جرایم بابت

 شگاهدان دکتری مقطع در معطلی بدون و کرد پرواز متحده، ایاالت خود، آمال قبله سمت به ایرلند، در کوتاه

 !شد پذیرفته واشینگتن جرج

 دریافت« NED - دی ای ان» مؤسسه از را «دموکراسی برای فاسل-ریگان» هزینه کمک ،7118 سال در او

 ای ان» صندوق. است سال یک برای دالر 31111 هزینه کمک این مبلغ حداقل که است ذکر به الزم. کرد

 جنگ تشدید جهت در ،0371 دهه در صندوق این. شودمی تأمین و اداره آمریکا کنگره توسط مستقیما «دی

 نرم اندازیبر جهت در هابودجه اولین از و شد تشکیل ریگان دستور به شوروی، اتحاد علیه تبلیغاتی-روانی

 .شودمی محسوب

 

 کارشناس عنوان به او استخدام افشاری، علی به غرب اطالعاتی هایسرویس هایدستخوش از دیگر یکی

 در شد، بدیلت خبر تفسیر و افق هایبرنامه ثابت کارشناس به او. بود آمریکا صدای سیفار شبکه وقت تمام

 گزارش در که، این توجه قابل. داشت فارسی سیبیبی در متناوبی حضور کارشناس عنوان به که حال عین

 منجی،باس کاوه که شد معلوم شبکه، این عملکرد درباره «متحده ایاالت کنگره تحقیقات کمیته» 7107 سال
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 فشاریا همسر مادر حضور در پررنگی نقش است، افشاری خانوادگی دوست که آمریکا صدای سابق خبرنگار

 اشتهد شبکه این مختلف هایبخش در( افشاری همسر) هانیه و عطیه دخترانش و مهاجر داوودی فریبا یعنی

 اوپن» وبسایت نویسندگان زوج ،«روزآنالین» ضدانقالب وبسایت در ثابت ستون بر عالوه افشاری. است

 افرادی و شودمی حمایت راکفلر برادران و فورد صهیونیستی-ماسونی بنیادهای توسط که است «دموکراسی

 ترنتیاین روزنامه نویس مقاله او. کندمی مالی پشتیبانی آن از هم و نویسندمی آن برای هم سوروس جرج چون

 .هست هم «المانیتور» آمریکایی

 

 به هم او دامادش تحریک و تشویق به که - افشاری همسر مادر - مهاجر داوودی فریبا تحول سیر

 شد دچار مشابه بیش و کم سرنوشتی

 هایتحلیل ارائه و اطالعاتی هایتخلیه از پس هسفرانش، و همفکران سایر همانند هم افشاری مصرف تاریخ

 همین ارتزاق برای که هاییسایت به چندم دست خبرنگار یک همانند و رسید پایان به ضدایرانی، و ضدنظام

 .شد فرستاده است، شده گرفته نظر در فراری سیاسیون و خبرنگاران از گروه
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 !ایرانی جمهوری ریاست توهم سازگارا؛ محسن

 تحصیل ادامه برای که بود، آریامهر دانشگاه مکانیک دانشجوی تهران، در متمکن ایخانواده در ،0991 متولد

 جذب آزادی نهضت طریق از آمریکا در خودش، گفته طبق. شد خارج ایران از فیزیک، رشته در آمریکا، در

 ترجمه ارک در صدر بنی و زادهقطب کنار در و رفت لوشاتو نوفل به انقالب پیروزی آستانه در او. شد انقالب

 مبارزات در ایپردامنه چندان سابقه طلبان، اصالح از بسیاری مانند نیز او. کرد همکاری امام هایصحبت

 مایتح با پیروزی، از بعد لیکن( نداد انقالب بابت ایهزینه اصطالح به) نداشت پهلوی رژیم با انقالبی

 شاورم وزیر اجتماعی-سیاسی معاون رجایی، شهید دولت در او. کرد طی را ترقی هایپله نبوی بهزاد شخص

 حمایت و شواهد کمبود دلیل به که شد دستگیر بار دو وزیری نخست انفجار پرونده جریان در. شد( نبوی)

 .شد آزاد پرنفوذ، دوستان

 

 سنگین صنایع وقت وزیر نبوی بهزاد کنار در( چپ سمت از دوم نفر) سازگارا محسن

 ازمانس» رییس کسوت در هم را مدتی. شد او معاون و رفت سنگین صنایع وزارت به نبوی همراه به سازگارا

 چندگانه هایگروه از یکی تأسیس در که کمرنگی نقش واسطه به او. گذراند «ایران صنایع وسازین و گسترش

 کرد ادعا ها،غربی برای خود دادن جلوه پراهمیت برای کشور، از خروج از بعد داشت، 0937 سال در سپاه

 ستاسی عینی شاهدان و فن اهل تمسخر مورد بارها که ادعایی! است بوده پاسداران سپاه فرمانده اولین که
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 صبمنا از نشد، تعبیر بودجه و برنامه سازمان بر ریاستش خواب که این از بعد ،07 سال در. گرفت قرار سپاه

 نتریمعظم از شماری مدیره هیئت عضو او. شد خصوصی بخش در فعالیت وارد و گرفت فاصله دولتی

 بخش در گذاریسرمایه با مالی، تمکن افزایش بر عالوه هاگزارش به بنا و است بوده ایران صنعتی هایشرکت

 .شد ثروتمند ساختمان،

 

 و حداقلی دین قرائت به و کرد رجوع بیشتر خود اصل به سازگارا گذشت، انقالب عمر از که قدر چه هر

 ریاست 0971 سال انتخابات جریان در او. شد ترنزدیک هامذهبی-ملی و آزادی نهضت سکوالر حکومت

 هم امر این. شد رد نگهبان شورای سوی از او صالحیت طبیعتا اما کرد، نام ثبت کاندیداتوری ایبر جمهوری،

( وهمت) رویا هم و بگیرد قرار اسالمی جمهوری از او انتقادات ثابت سیبل در نگهبان شورای که شد باعث

 ومتحک گیریشکل» رفراندوم طراح سازگارا. بگیرد بر در را وجودش تمام جمهوری ریاست خلعت پوشیدن

 کار، نگیزمهرا افشاری، علی زرافشان، ناصر مومنی، عبداهلل با) بود «بشر حقوق اعالمیه مبنای بر دموکراتیک

 در ملی امنیت علیه اقدام و اغتشاش به تحریک جرم به) زندان از آزادی از پس او(. ملکی محمد عطری، اکبر

 در را متحده ایاالت مراد، قبله راه دوستانش، از سیاریب مثل( 0977 خرداد در دانشگاه کوی حوادث جریان

 .گذراند زندان در را خود محکومیت سال 8 از ماه 9 فقط او البته. گرفت پیش
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 به پژوهشگر عنوان به نداشت، مشخصی آکادمیک سابقه که حالی در آمریکا، به ورود از بعد بالفاصله او

 توضیح به الزم. گذراند جا آن در را ماهه 0 ایدوره و فتر «نزدیک خاور سیاست برای واشنگتن مؤسسه»

 انیهودی سلطه تحت که است آمریکایی هایاندیشکده ترینراستی دست از یکی مؤسسه، این که است

 کوهن، الیوت لیبرمن، جوزف برمن، هوارد) دارد قرار صهیونیسم حامی خواهانجمهوری و صهیونیست

 .(هستند پرنفوذ اندیشکده این مدیره هیئت عضو هایچهره جمله از کریستوفر وارن رایس، کاندولیزا

 او. شودمی مندبهره آن هایهزینه کمک از و کرده حفظ مؤسسه این با را خود رابطه امروز به تا سازگارا

 انعنو به و رفت ییل دانشگاه «ایناحیه و المللیبین مطالعات مرکز» به واشنگتن، مؤسسه دوره از بعد همچنین

(. ایران در اصالحات پژوهشی تز با و خاورمیانه مطالعات در مشاور عنوان با) شد مشغول جا آن در محقق

 ایالت رد داالس «یونیورسیتی متدیست ساودرن» دانشگاه در «بوش. دبلیو جرج موسسه» به او ،7107 سال در

 آمریکا، در مهم یهودی هایازمانس مدیران جمع در سخنرانی در سازگارا که است ذکر به الزم. رفت تگزاس

 ایران در رژیم تغییر روی که ای،هسته برنامه روی نه را خود تالش که خواست هاآن از ،7107 ژوئن در

 ستفادها هم هاروارد دانشگاه حقوق دانشکده در تحقیقاتی فلوشیپ از همزمان سازگارا، عالوه به. کنند متمرکز

 مدنی نافرمانی تزهای دادن و گردانیمعرکه با کرد سعی مدتی ،77 سال تانتخابا از بعد سازگارا،. کردمی

 ار خود( رنگی هایانقالب تئوریسین شارپ جین هایآموزه اساس بر عمدتا) مدنی هایآکسیون نام تحت

 عاتیاطال عامل) زادهنوری علیرضا با که پیوندهایی با همزمان. دهد نشان سبز اصطالح به جنبش اصلی چهره

 .شد تبدیل بکهش این ثابت گر تحلیل به و رفت آمریکا صدای فارسی شبکه به کرد، پیدا( عربستان کارنهکه

 

 



55 

 

 کردن شفروک با و بود شده تبدیل طنز ایبرنامه به بیشتر مدتی از پس 77 حوادث از پس سازگارا هاینمایش

 ت،نداش بیرون دنیای از خبری دیو،استو همان از بیش ظاهرا که سازگارا خیابانی، اغتشاشات و التهابات

 از را او که کرد مجاب را آمریکا صدای مسؤوالن نهایت در وی. بود مشغول! پیروزی روزشمار به همچنان

 .کنند اخراج شبکه این

 همچنین و مردم تحریک در زادهنوری و سازگارا هایطرح ماندن ناکام و 77 اغتشاشات آتش کردن فروکش با

 رو، پیش اتفاقات و ایران داخلی مسائل از - سازگارا بویژه - آنان هایتحلیل غالب ندرآمد آب از غلط

 زنی او و سپرد خاطرات به را سازگارا همیشه برای خود، سازمانیدرون تحوالت و تغییر در آمریکا صدای

 .رسید پایان به غرب ایرسانه - امنیتی شبکه برای

 

 شیعی لوتر مارتین توهم کدیور؛ محسن

 

 مطالعات مرکز در هاخوئینی موسوی محمد همراهان جزو هاسال که ایساله 30 روحانی کدیور، محسن

 منتظری آقای شاگردان سلک در 01 دهه اواسط از بود، هاشمی آقای دوره جمهوری ریاست استراتژیک

 کدیور زاویه مت،حکو از منتظری مرحوم رفتن کنار با و شد تبدیل منتظری آقای سرسخت مرید به او. درآمد

 برای را خود فکری پروژه و شد کیان حلقه وارد مظالعات، مرکز همان از او. شد بیشتر مرور به نظام با هم

 رسد که جا آن از و است فقیه والیت نظریه سرسخت منتقدان از یکی او. کرد آغاز دین از زداییایدئولوژی

 مک برای فقهی درون توجیهات تا کندمی تالش ارد،د آشنایی اسالمی متون با خوبی به و خوانده حوزوی

 هک ملتی» که گفت صراحت به پیش سال دو یکی او خود. بیاورد فراهم حکومت در دین نقش کردن رنگ

 ،0971 دهه اوایل در کشور از خروج از بعد کدیور. «بخواند را فقیه والیت فاتحه باید خواهد،می دموکراسی

 اندیشه ربراب در او کردن علم برای تالش و منتظری، آقای تبلیغ به بیشتری حتصرا با آمریکا، در اقامت و
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 مهاجرانی اهلل عطاء خواهرش، شوهر به هم او ،77 فتنه زمان در. پرداخت رهبری معظم مقام جایگاه و امام

 .دهند تشکیل را سبز جنبش فکر اتاق تا شد ملحق

 

 خود هک شد اعتقاداتی و کشور نظام، علیه گشاییعقده رایب ایحنجره به هاشخصیت دیگر مانند هم کدیور

 دارد تن بر را آن لباس

 کارنگی بنیاد اخالق گروه پژوهشگر شمالی، کاروالینای و دوک هایدانشگاه در تدریس بر عالوه کدیور

 هایصلسرف از بسیاری که است متحده ایاالت هایاندیشکده تأثیرگذارترین از یکی کارنگی، بنیاد. است

 سرچشمه اندیشکده این از جهان، مختلف مناطق قبال در آن راهبردهای و متحده ایاالت خارجی سیاست

 ردنکخنثی و اسالم جهان در سکوالر اخالق کردن فراگیر اندیشکده، این کالن هایبرنامه از یکی. گیردمی

 اکنونیت تفکرات بر بنا یور،کد محسن. است دین کردن غیرسیاسی کل در و دین گرمبارزه و ستهینده وجه

 .است بنیادی چنین در پژوهش برای مناسب کامال انتخابی نظر به خود،

 همراه همچنین وی. خواند «فاسد» را ایران مردم و کشور نظام، کلیت که رساند جایی به را خود کار وی

 متحری و ایران بر فشار ارخواست ایبیانیه امضای با 0973 سال در ضدانقالب، و فراری عناصر از دیگر جمعی

 رایب تجدیدنظرطلب و طلباصالح روحانی یک جایگاه از کدیور. شدند ایهسته برنامه بهانه به آن اقتصادی

 ات لذا بود؛ اسالمی احکام و دین حوزه در تند مواضع گرفتن به مجبور توجهات، متن در خود داشتن نگه

 هک خواند غیرمعصوم و عادی هاییانسان را آنان السالم، یهمعل معصومین ائمه معصومیت و والیت مقام انکار

 .هستند پرهیزکار مردمان دیگر از بیش تنها
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 شلوار و تک و بگذارد کنار نیز را آن داد ترجیح روحانیت، لباس کامل کردن خرج از پس رفته رفته نیز کدیور

 پایان هب زود خیلی نیز دوره این که. کند قارتزا برنامه آن و شبکه این در جدید ایچهره با مدت و کند تن بر

 .شد سپرده فراموشی تقریبا به و رسید

 

 

 

 دالری میلیون صلح بانوی عبادی ؛ شیرین

 پهلوی، زمان در قضاوت سابقه با تهران، دانشگاه حقوق التحصیل فارغ همدان، 0970 متولد عبادی، شیرین

 و اسم...(  و کاظمی زهرا دانشگاه، کوی نوارسازان،) اصالحات دوران در جنجالی هایپرونده جریان در

 .شد ایران صلح بانوی و نوبل صلح جایزه برنده به تبدیل معمولی وکیل یک از و زد هم به رسمی

 

 هم اسالمی جمهوری مخالف اتفاقا که) سابقش مدافعان و همکاران از بسیاری اذعان به حتی عبادی، شیرین

 بیان رد ضعف حتی و حقوقی استدالل قدرت در ضعف از اتفاقا که است بوده عادی کامال وکیل یک( هستند

 (.شودمی بارکسالت گاه دفاع موقع او جویده جویده و تودماغی بیان شیوه) بردمی رنج
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 استدالل اب و شیوایی به شعبانی، قاسم دکتر اطالعات، وزارت وکیل وقتی کاظمی، زهرا پرونده در مثال، برای

 اسیاحس عبارات تکرار جز چیز هیچ و شد مغلوب عبادی شیرین کرد، دفاع متبوعش ارگان از حقوقی محکم

 خردادی، ومد هایروزنامه تبلیغاتی بمباران البته و آب، سوی آن هایریزیبرنامه با لیکن،. نداشت گفتن برای

 او نام ،7119 سال در هک زمانی شاید. شد ساخته مظلومان حامی و بشر حقوق مدافع وکیل یگانه چهره او از

 تیح شد، مطرح نوبل صلح نامزدهای عنوان به دوم پل ژان پاپ و هاول واتسالو چون هاییشخصیت کنار در

 ینسنگ فشار رغم علی خاتمی، محمد سید وقت، جمهور رییس حتی. کردنمی باور را چیزی چنین هم او خود

 چرا داندمین مهم را صلح نوبل گرفتن که گفت حتصرا به عبادی، از حمایت و گفتن تبریک برای اطرافیان

 .است سیاسی کامال آن انتخاب شیوه که

 لقبی) «ایران صلح بانوی» شبه یک توانست جایزه، دالری هزار دویست و میلیون یک حدود مبلغ حال، هر به

 رد او گرچه. کند متحول مالی لحاظ به را( شد داده او به غربی مطبوعات سوی از یکپارچه صورت به که

 هادن مردم هایسازمان صرف را مبلغ این بیشتر نیست، اندوزی مال آدم که جا آن از که گفت هاییمصاحبه

(NGO )به بنا وقتی اندوز، مال غیر آدم همین که بگذریم. است انداخته راه به ایران در که کرد خواهد 

 به اب( گیرد می تعلق سنگین مالیات آن به دنیا جای همه در که چیزی) شد کالنش جایزه مالیات پرداخت

 وزارت. دکن فرار مالیات پرداخت بار زیر از نوبل، صلح بودن علمی ادعای با کرد تالش وکیل چند کارگیری

. تندانس علمی جایزه مصداق روی هیچ به را صلح نوبل گرفته، انجام استعالم به پاسخ در هم ایران علوم

 شد، یفتوق او تومانی میلیارد یک باالی مالیات ازای در عبادی شیرین مالکا از فقره دو وقتی که است جالب

 رقانونیغی اقدامی را آن کردند تالش! بشر حقوق مافیای به وابسته زبانفارسی هایرسانه و غربی هایرسانه

 .دهند جلوه «صلح بانوی» بر فشار جهت در و
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 بادیع. گشود او روی به را بسیاری درهای مستقیم، لیما منفعت بر عالوه نوبل، جایزه گرفتن حال، هر به

 ایمالحظه قابل وجوه دنیا، نقاط اقصی در پرشمار هایسخنرانی و هاکنفرانس سمینارها، در شرکت بابت

 تیح است، خوبی سخنران اصوال نه و دارد خارجه هایزبان به تسلطی نه عبادی که این جالب) کرد دریافت

 کرد دریافت هم دیگری درشت و ریز جوایز او صلح، نوبل جایزه از جدای این، بر وهعال(. مادری زبان در

 :است شرح این به هاآن از بعضی که

 جایزه ،(7110) افتخار لژیون مدال جایزه، ،(7111) سال وکیل جایزه ،(7111)دموکراسی المللی بین جایزه

 در افتخاری دکترای مدارک اقسام و انواع نوبل، صلح پی در......  و( 7110)آی یوسی ساز صلح شهروند

 همه این که بود این میان، این در مشکوک مساله. گرفت تعلق عبادی شیرین به عالم گوشه چهار از حقوق

 از یشترب که بود ایپرونده چند گرفتن عهده به دلیل به تبلیغاتی، سازیجریان و هیاهو و تشویق و جنجال

 همه البته،. تندداش ژورنالیستی و ایرسانه برد( باشد وکیل گذاشتن مایه لزممست که) فنی و حقوقی پیچیدگی

 شد تندتر ظامن به نسبت عبادی لحن زود خیلی جایزه، دریافت با که یافت وقتی را خود طبیعی توضیح هااین

 سایلم رب پیش از بیش عبادی تمرکز پس، آن از. پرداخت هنجارشکن اظهارات به بیشتری حدت و شدت با و

 وءس مورد توانستمی نحوی به که اتفاقی هرگونه در. گرفت قرار ایران داخل در بشری حقوق اصطالح به

 داخل را خود یعباد شیرین شود، تبدیل نظام علیه تبلیغاتی منفی موج به و بگیرد قرار نظام معاندان استفاده

 و شدمی وارد عبادی اش،خانواده یا نظر مورد متهم موافقت حتی و هماهنگی بدون حتی گاه) ساختمی

 (.بود دردسرساز نیز محکومان و متهمان هایخانواده برای که کردمی وکالت اعالم
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 قوقح از دفاع: گرفت قرار ایران مسایل بزرگنمایی بر عبادی همت تمام تقریبا ایران، از عبادی خروج با

 اعضای حقوق از دفاع ،!(جنسی دگرباشان شانخود اصطالح به یا) بازانهمجنس حقوق از دفاع ها،بهایی

 حصل بانوی از ها،سال این همه در....  و منتظری آقای از دفاع ،(منافقین) خلق مجاهدین تروریستی سازمان

 یانمار،م مسلمانان علیه جنایت غزه، به اسراییل حمله چون بشری حقوق فجایع درباره ایران بشر حقوق مادر و

 دالر هاونمیلی برکت به... ) و غیرنظامیان به آمریکایی پهپادهای حمله داعش، برآوردن رس ها،تکفیری جنایات

 .درنیامد صدایی هیچ( غربی هایسازمان و نوبل اهدایی
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 کند؟می اجرا «دیدبان» در را انگلیس برنامه کدام و کیست بهنود مسعود
 

 یط انداختند راه را جامعه روزنامه باقی، و گنجی پور،جالیی الواعظین،شمس اتفاق به بهنود که زمانی از

 هایرسانه و طلباصالح مطبوعات شاکله بعدها که شدند تربیت نگارانروزنامه از نسلی اصالحات، دوران

 .دادند شکل را کشور خارج زبانفارسی

 

 تونس شناسایی و کشور از خارج به گرا دادن و بیگانه هایرسانه با داخلی ارتباطات افشای روند از ترپیش

 و ارانخبرنگ گفتیم؛ آمریکا و انگلیس به سیاسی فعاالن و ایرسانه هایچهره خروج اول موج و دشمن پنجم

 خروج از پس داشتند، دشمن پایگاه به تعبیر آنان از 83 سال در انقالب رهبر که هاییرسانه اندرکاراندست

 این ینمشهورتر و مؤثرترین از یکی. نهادند بنا را ایتازه قالبضدان هایسایت و هاشبکه هایبنیان کشور، از

 احساس هم داخلی خبرنگاران برخی و خود میان فرزندی و پدر ایرابطه حاال که است بهنود مسعود هاچهره

 خبرنگاران «ورود دروازه» به اکنون بهنود. کندمی خطاب «هابچه» را هاآن اشبرنامه در و کندمی

 عملکرد و سوابق به نگاهی ادامه در. است شده تبدیل بیگانه زبانفارسی هایرسانه شبکه به لبتجدیدنظرط

 .کنیممی بررسی را سیبیبی «دیدبان» برنامه در بهنود مأموریت سپس و داشت خواهیم بهنود

 خواندمی سوادبی را اساتیدش که تنبلی شاگرد

 دبیرستان وارد نوجوانی در. آمد دنیا به تهرانی مادری و لیانز اهل پدری از تهران، در 0973 مرداد 77 در

 تاندبیرس به آنجا از سپس. خواندند درس آن در پهلوی دوران مطرح هایچهره از بسیاری که شد بهرام فیروز

 یگر،د امور به مشغولیت و درس خواندن در تنبلی علت به خودش، گفته به که جایی رفت، البرز معروف

 دبیاتا به مشغولیدل دلیل به دوران، این در که کندمی ادعا او. برساند پایان به آن در را ودخ درس نتوانست

 و رفروزانف چون اساتیدی کالس سر و تهران دانشگاه ادبیات دانشکده به روزها بیشتر شاعری، و شعر و

 دیگر این. است دانستهمی سوادبی و ماندهعقب فسیل مشتی را خود دبیرستان معلمان اصوال و رفتهمی همایی

 دهد، نشان دانشجو یک همچون و خود سن از باالتر را خود ظاهر که این برای بهنود که است معروفی نقل
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 سال چند همین تا که عینکی آویخت؛می گردن به کراوات و زدمی چشم به را مادربزرگش کلفت قاب عینک

 اعتماد هم هنودب هایگفته همین به چندان تواننمی آیدمی دامها در که دالیلی به بنا البته) بود شیشه صرفا اخیر

 تحصیل ترک به تصمیم اصوال 19 سال خودش گفته به که بود حدی به درس از او فرار و هوایی سربه(. کرد

 واندنخ بدون را دیپلمش و کرد شرکت نهایی امتحانات در خانواده و دوستان زیاد فشار با صرفا و گرفت

 قابل راحتی به و ندارد خودش جز شاهدی بهنود، هایروایت بیشتر مانند که روایتی! گرفت رسید هایکتاب

 استاد افتنب ریسمان به را آسمان و سازیداستان در که کسی عنوان به او که این از بگذریم نیست، رد یا تأیید

 گوییتناقض هب چنان سطر چند فاصله به تنها خود جوانی و نوجوانی درباره مفصل نسبتا مصاحبه یک در است،

 .پیچاندمی را مخاطب اصطالح به و میافتد

 نوشته، و همصاحب چندین در بهنود مسعود که است اشاره به الزم بپردازیم، گوییتناقض این به که این از قبل

 اسامیرعب ساله 07 - 01 همراه آیندگان روزنامه برای وزیری نخست خبرهای دادنپوشش دلیل به را خود

 که رسید نتیجه این به توانمی ساده حساب یک با. است دانسته پهلوی دوران ساله 09 وزیر نخست هویدا،

 07 بهنود مسعود آقای ،(19 سال) باشد رسیده صدارت به منصور حسنعلی ترور از بعد هویدا، امیرعباس اگر

 نخست اراخب پوشش برای مهم زنامهرو یک اختصاصی خبرنگار به نگرفته، را خود دیپلم هنوز که ساله 08 یا

 خودش رهدربا بهنود دیگر هایداستان با حتی و آیدنمی در جور منطقی هیچ با که امری! بود شده تبدیل وزیر

 .خواندنمی هم - کنیممی اشاره آن به ادامه در که -
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 که گویدمی دانشگاهی، تحصیالت درباره گرمصاحبه به جواب در ،«قاصدک» نشریه با خود مصاحبه در بهنود

 کندمی أکیدت بالفاصله و( خود تحصیلی رشته جزئیات به اشاره بدون) رفت ادبیات دانشکده به و داد کنکور

 حسنعلی ترور قضیه کشیدن پیش با بیشتر توضیح بدون و است، نبوده مهم برایش آکادمیک تحصیالت که

 کندمی سعی گزاف ادعایی با سپس. کندمی منحرف رفتنش دانشگاه سال و رشته روی از را بحث کال منصور

 حجتی و سند خود مدعای این برای معمول طبق که آن بی کند، فراهم دانشجویی مبارزات رزومه خود برای

 :کنید توجه او روایت به. بیاورد

 ن،م جملهمن گرفتند، را ایعده یک. شد دانشگاه در هاییحرکت یک کردند، تبعید را خمینی آقای وقتی»

 همین نوشتم، شهر از من که هاییگزارش اولین جزو. بودم دبیرستان من خرداد 03. خرداد 03 از بعد درست

 دبیرستان محصل باالخره سالگی 08 در بهنود آقای نیست معلوم) اطالعات روزنامه برای بود خرداد 03 گزارش

 را( امام) ایشان گرفت تصمیم شاه رژیم...!( .کشور؟ اصلی روزنامه دو از یکی خبرنگار یا بود دانشجو بود،

 پارگی مینه! شد پاره چشمم زیر و زد من به مشتی تیمساری و شهربانی بردند گرفتند را ما بعد. کند تبعید

 ...« و نروم زندان شد باعث

 17 سال در که دارید توجه. گیردنمی مدرکی و کندمی ول جا همین را دانشگاه و درس که است مدعی او

 مدعای اما. است کرده ول هم را دبیرستان باالتر سطر دو گفته به حتی و دارد سال 08 هنوز بهنود ایآق

 :آیدمی ادامه در «سبک صاحب نگارتاریخ» و «نگاریروزنامه پدرخوانده» این تربزرگ

 تهرش یک در که کسانی که گذراند نامهتصویب یک تهران دانشگاه ،(17خرداد 03 از بعد) بعد سال دو یا یک»

 حال هر به)!(... ندارند مدرک به احتیاج تهران، دانشگاه در دادن درس و آمدن برای باشند، داشته تخصص

 مرفت که بود این از بعد درست)!(  دادم درس معلم عنوان به دانشگاه در و کردم استفاده قضیه این از من

 )!(« دادم کنکور
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 او تا ردبگذ سؤال این خیر از گفتمی گرمصاحبه به صداقت کمال رد بهنود آقای که بود بهتر اصوال شاید

 دسرخو توانستمی قانونی چه اساس بر و چگونه تهران دانشگاه اصوال. نشود بافی افسانه به مجبور

 چه در تخصصی چه ساله 07 08 بهنود آقای ثانیا،(. علوم وزارت با هماهنگی بدون) بگذراند؟ نامهتصویب

 داد؟می لیمتع چیزی چه دانشجویان به او و کنندمی معلمی دانشگاه در حال به تا کی از ثالثا، ند؟داشت ایرشته

 03 از بعد سال دو یکی یعنی) دادم کنکور که بود جا همین در گویدمی او که این آورترحیرت تناقض و

 و شمشچ زیر پارگی و گرییانقالب دلیل به که گویدمی باالتر سطر سه دو که کندمی فراموش و( 17 خرداد

 گریروایت و نویسیتاریخ درصد 01 تنها اگر. است کرده رها را دانشگاه و درس مربوطه تیمسار با بحث و جر

 را نیچنی این نویسیتاریخ چه هر فاتحه باید باشد، خودش گوییحالشرح سان به بهنود مسعود تاریخی

 گیبزر این به هاییگاف عامدانه یا سهوا گونه این خود دگیزن شرح درباره که کسی گونه چه اصوال. خواند

 نماید؟ صادر کس همه و چیز همه درباره تاریخی روایت کند اظهارنظر تاریخ درباره تواندمی دهد،می

 دو صاحب و کرد ازدواج کنکور دادن و دیپلم گرفتن با همزمان سالگی، 03 در ظاهرا بهنود آقای الغرض،

 تایاال در گویی دختر این و گذاشت خود دختر بر را او تخلص شاملو، احمد عشق به) دختر یکی فرزند

 روتث شرت تی روی نویسیخوش با و است مد طراح اکنون که نیما،) پسر یک و( است دندانپزشک متحده

 نیز کشور داخل در ایرسانه هایچهره از برخی با پدر رابط البته و است آورده دست به خوبی شهرت و

 (.کندمی همراهی نیز ضدانقالب و بیگانه هایرسانه با و سته
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 ایران داخل خبرنگاران با پدر وصل حلقه و مد و لباس طراح بهنود، نیما

 نمایشگاه یک نیز 0931 سال در و دارد نگارخانه یک نیز تهران در که است مد و لباس طراح بهنود نیما

 پدر بیهش روشی و راه و است پدرش عقاید و افکار تاثیر تحت بسیار نیما. است کرده برگزار نیز را انفرادی

 به مامستقی فردا، رادیو هایبرنامه از یکی در وی است، متفاوت کاریشان حوزه که تفاوت این با تنها دارد،

 .است پدرش به شبیه وی تفکرات که کندمی اشاره مسئله این

 

 فردا یوراد هایبرنامه از یکی در بهنود نیما حضور

 سردبیری تا نویسی زردنامه از

 31 و 11 هایدهه در گویی که) مطبوعات به آن فرستادن و شعر سرودن با همزمان خودش، اذعان به بهنود

. کرد وعشر روشنفکر مجله از را خود مطبوعاتی کار( بود روزگار آن جوانان اکثریت میان متداولی بسیار کار
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 این در او کار. بود پایین سطح شدت به و زرد پسند،عامه مجله یک ش،پرطمطراق اسم برعکس که ایمجله

 و مرضیه همچون روزگار آن پسندعامه سینمای و موسیقی هایچهره درباره شایعات و اخبار انتشار مجله،

 راه به خبری هایبمب ها،چهره درباره سازیشایعه با که کندمی اذعان خود و بود هاآن امثال و ویگن

 از بعد. انداخت هازبان سر بر روشنفکر مجله در بار اول او را «گوگوش» نام که است مدعی او. انداختمی

 جوان ینا سراغ به اتفاق از بود آیندگان روزنامه کادر بستن دنبال به که معروف همایون داریوش دوسال، یکی

 توق مسؤولین یا داد، نشان خود از هاییاستعداد چه بهنود کوتاه، مدت این در که این. آیدمی نویسزردنامه

 ایانپ کیهان و اطالعات انحصار به بود قرار که تأسیس تازه ایروزنامه در کار برای که دیدند او در چیز چه

 هایکهت بعضی دادن قرار هم کنار در با توانمی که است بهنود روایت جاافتاده سطور رفتند، او سراغ به دهد،

 برای جدول طراح عنوان به خودش ادعای به که ساله، 70 بهنود مسعود روی، هر به .کرد پر را آن پازل

 به ماه 0 از بعد و شد پارلمانی خبرنگار همایون داریوش توسط شبه یک شد، دعوت آیندگان به روزنامه

 ترینپرتیراژ روایتی به) کشور اصلی روزنامه 9 از یکی سردبیری به سال یک از بعد و سیاسی سرویس دبیری

 !رسید( انقالب از قبل روزنامه

 پیدا راه هم ایران ملی تلویزیون رادیو به 0911 دهه پایانی هایسال در او آور، حیرت پیشرفت این با همزمان

 از الگوبرداری با «شب راه» برنامه اندازی راه با مهم، چندان نه برنامه دو یکی تهیه و گویندگی از بعد و کرد

 لویزیونت رادیو کلیدی هایچهره از یکی به برنامه، این پیداکردن محبوبیت و فرانسوی، رادیویی برنامه یک

 رشس قدر آن کوتاه، مدتی از بعد که است مدعی خود او. شد تبدیل قطبی، رضا مدیریت به زمان، آن ملی

 در که او. فترمی آیندگان به صبح 3 و خوابیدمی تلویزیون و رادیو ساختمان همان در هاصبح که شد شلوغ

 در خواستمی دلش که ایبرنامه هر ساختن برای امکانات گونه همه است، ساله 70 73 حدودا برهه این

 جهان زرو آن فرهنگی و سیاسی هایشخصیت با اختصاصی هایمصاحبه برای این بر عالوه و داشت اختیار

 .کردمی سفر هم دنیا نقاط اقصی به

 ،(0908-0983) آدینه مجله سردبیر عنوان به هاسال که آلمان، ساکن وزیسیوناپ هایچهره از ،«سرکوهی فرج»

 هک نویسدمی خود «یاس و داس» کتاب در او ایرسانه فعالیت از دوران این درباره بود، بهنود نزدیک همکار

 :کند اجرا ار «شب راه» برنامه تایید، و بازبینی و نوشته بدون توانستمی که بود رادیو گوینده تنها بهنود
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. قدرت تشخیص در داشت قوی ایشامه. بود اعتماد مورد سیاسی مفسر و ساز برنامه نیز دولتی تلویزیون در»

 .«دیدمی هارسانه در خود مدام حضور استلزام را قدرت با سازش

. شد تبدیل او ارشد مشاور به و پیوست زاده مصباح کیهان به 30 یا 33 سال در آیندگان از خروج از بعد او

 ویزپر» حضور با مهم و نادر مطبوعاتی جلسه یک ملی، تلویزیون آرشیو از مانده جا به های فیلم از یکی

 ان،کنندگپرسش اول ردیف در بهنود مسعود آن در که دهدمی نشان را عصار الدین سیف سرهنگ و «ثابتی

 لحاظ این به فیلم این. پرسدمی ساواک امورانم و کارمندان رقم درباره لندن تایمز خبر درباره ثابتی از سؤالی

 یعموم جلسات در ندرت به ثابتی پرویز یعنی ساواک، ایاسطوره و مرموز مرد که است مهم و نادر بسیار

 یناعتمادتر مورد از همه بودند، یافته را او از سؤال اجازه جلسه آن در که خبرنگارانی یقین به و شد،می ظاهر

 .بودند شده دستچین اصطالح به و دستگاه خبرنگاران

 لس تابک شرکت حادثه، دامگه) فرد قانعی عرفان با مصاحبه در بعد هاسال ثابتی، پرویز خود که این جالب

 هب که کندمی معرفی ساواک خبرچین و سوادبی نویسیروزنامه را بهنود صراحت به( 018 صفحه آنجلس،

 الزم .انداختندمی راه به دم و دود جلسات هم با که بود «رعصا الدین سیف» سرهنگ فابریک رفیق اصطالح

 و ساواک در ارتش مامور شاه، زمان در قلعه قزل زندان رییس آخرین عصار، الدین سیف که است توضیح به

 .شد امام حضرت بازداشت مامور 19 سال آبان09 در که بود افسری همان روایتی به
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 کاننزدی حلقه در گرفتن قرار را او پیشرفت دالیل از یکی هنود،ب نزدیک همکار و دوست سرکوهی، فرج

 یعنی زمان، آن تلویزیون و رادیو متنفذ چهره دو هایحمایت البته و هویدا امیرعباس وقت، وزیر نخست

 از ود،خ حامیان این قبال در بهنود مسعود نشناسینمک داستان. داندمی «نیکخواه پرویز» و «جعفریان محمود»

 ورق برگشتن و انقالب پیروزی از بعد بالفاصله او وقتی ویژه به. است شده انگیزمالل دیگر اکنون تکرار فرط

 تناداتاس از یکی و کرد شکایت تلویزیون و رادیو در خفقان ایجاد دلیل به نیکخواه و جعفریان از روزگار،

 !بود بهنود جناب همین شکایت دو این اعدام

 

 شودمی تبدیل دربار و ساواک سران مدمعت به زود خیلی بهنود
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 همراه به که بینیممی هویدا امیرعباس حضور در را بهنود مسعود دوران، آن از مانده جا به دیگر فیلم در

 حزب درباره وزیر نخست با صمیمی گفتگویی در( پهلوی فرح به نزدیک هایچهره از) گنجی منوچهر

 .گویدمی هم لطیفه برایش که کندمی نزدیکی احساس او اب ایاندازه به و است کرده شرکت رستاخیز

 وراند علیه افشاگری در یک، کانال شبکه مدیر و نشین آنجلس لس دوستشاه و ضدانقالب همایون، شهرام

 و هویدا امیرعباس هایحمایت از او پوست و گوشت که شودمی یادآور او به شاه، زمان در بهنود فعالیت

 ادعا هک بهنودی همان یعنی. کندمی متهم معرفتیبی و ناشناسی نمک به را او و است بوده پهلوی محمدرضا

 را وا و رفت فراتر هم این از همایون شهرام. آمد امام و رفت شاه که گفت تلویزیون در بار اولین که کندمی

 .دهدمی خفتی هر به تن گیردمی سیبیبی از که چکی خاطر به که کرد این به متهم

 گوییخاطره و سازیتاریخ فاز به بهنود ودور

 یک را خود سواری، موج در استعدادش و باد، جهت درست تشخیص با کرد سعی انقالب، پیروزی از بعد او

 هب با کرد سعی بود، «مصور تهران» نام به اینامههفته سردبیر 0937 سال در که او. دهد نشان دوآتشه انقالبی

 انقالب از حفاظت مقدم صف در را خود سیاسی، هایگروه برای سازیپرونده و یخبر جریانات انداختن راه

 تنخس و سلطنت خاندان درباره افشاگری مثال به مصور تهران مطالب عمده بخش که این جالب. دهد نشان

 از یکی سال، این در بهنود مذبذب روحیه دادن نشان برای همایون شهرام. داشت اختصاص هویدا وزیر

 اهدای حال در زاده قطب صادق شبیه ورزشکاری آن در که آوردمی بهنود یاد به را آن جلد روی ایهعکس

 و دیورا در او تیم و زاده قطب صادق با رقابت در بهنود زمان آن در گویی. بود پهلوی محمدرضا به یادبودی

 وردم فرد خانواده اعتراض با. دبردار راه سر از را او قیمت هر به داشت قصد و بود انقالب از بعد تلویزیون

 کرده منتشر را آن موضوع این به علم با بهنود و نبوده زاده قطب آن از اصال عکس که شد مشخص نظر،

 قطب با دیداری تا گرفته واسطه را او بهنود بارها قضیه این از بعد که شودمی متذکر او به همایون بعد،. است

 .بیابد او هحلق به راهی تا کند جور برایش زاده

 عکس که بوده او بار اولین شهریور، 00 روز در که شده مدعی خود، از هاسازیاسطوره همین راستای در او

 هب. آورد وجود به کشور در التهابی و شور امر همین و است، کرده پخش ایران تلویزیون از را خمینی امام

! است بوده 38 شهریور 08 تاریخی تظاهرات دگانآورن وجود به از یکی که بگوید دارد قصد او دیگر مفهومی

 اقدام نای خبر که گویدمی خود با بهشتی دکتر شهید مکالمه از نفس، به اعتماد کمال در که این ترمضحک

 او به بهشتی شهید که گویدمی حتی! کردند دعا بهنود برای هم امام و رسانده لوشاتو نوفل به را او متهورانه
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 او و د،کنن خارج مملکت از را او توانندمی حتی و کنند کمکش انقالبیون شود مخفی واهدخمی اگر که گفته

 :بود کرده تکرار هم زمانه رادیو با مصاحبه در را ادعا این او. نکرد قبول ایثار و شجاعت کمال در

 شما( امام) شانای و دادیم گزارش لوشاتو نوفل به ما... کردید شما که کاری حال هر به گفت[ بهشتی شهید]»

 فراهم را شرایط توانمی شوید، مخفی خواهیدمی اگر شما که گفتند من به بهشتی دکتر آقای بعد. کرد دعا را

 .«دارم را امکانش و ممنونم که گفتم من. کرد

 نظارتی، و مزاحمت هیچ بدون شجاعت، کمال در خودش روایت به بهنود، مسعود که شودمی چنین این

 ."فرستدمی هوا روی را مملکت لحظه یک در" و کندمی عوض را انقالب مسیر که زندمی اقدامی به دست

 هایساندیست از نداشت پخش یاجازه و بود شده سانسور قبال که داشتم فیلم چه هر شهریور 00 از»

 من عتمادا به. رفتیم و کردیم درست نوار یک و هم روی گذاشتیم را آنها. ایران مسایل خود تا نیکاراگویه

 تست گفت زد بعد. بود زنده هم برنامه و رفتیم و گذاشتیم طورهمین. کردنمی تست را من هایفیلم کسی

 کنیم نگاه ار کسی تصویر کاری هر از قبل. کشید نفس تواننمی آن بدون که آزادی نام به» گفتم. سینما تله

 ترف لحظه یک در مملکت اصال. دادیم شانن را خمینی آقای عکس بعد.« است نشسته ایران مردم دل در که

 یلهک توی شود پخش خمینی آقای تصویر شاهنشاهی تلویزیون رادیو از کهاین توقع مملکت در. هوا روی

 ...«رفتنمی کسی

 

 تنها و کرد پخش رادیو از شهریور 08 روز در انقالبی برنامه ساعت سه هم، روز آن فردای او ادعا، این به بنا

 رد که بود حالی در این. نداشت کار او با هم کس هیچ و فرستاد آنتن روی را روز آن وقایع بارهدر گزارش

. افتاد اتفاق ژاله میدان کشتار روز همان در و بود، برقرار نظامی حکومت مستقر و سرپا رژیم هنوز شهریورماه



72 

 

 هایگاف حدی به او چون د،کننمی صدق بهنود برای دیگر «شودمی حافظه کم دروغگو» المثل ضرب اصوال

 ادقیق) مهرماه اواسط در امام حضرت. نیست آن توصیف یارای هم را هاالمثل ضرب که دهدمی و داده تاریخی

 نگار، روزنامه جناب ادعای مورد شهریور 00 در اصوال و گرفتند پیش در را لوشاتو نوفل راه 38( مهرماه 09

-شخوی مدعیات طبق باز که رودمی فرو انقالبی قالب در چنان هناگا به او. داشتند تشریف نجف در هنوز

 هایوایتر همه تقریبا که این جالب) پیچدمی نسخه و کندمی تجویز حل راه بهشتی دکتر برای حتی فرما،

 ذشتهدرگ شخصیت و او خود جز شاهدی یا برجسته، هایشخصیت با محاجه حتی و مباحثه و دیدار از بهنود

 (:نیست حیات قید در دیگر او سوم، شاهد وجود صورت در یا ندارند

 قایآ و آیندگان بازار خبرنگار پورحبیب آقای همراه به کرد دعوت را من بهشتی دکتر آقای جمعه صبح»

 حاال بخ گفتم من.... رفتم هم من. شد کشته تیر هفت جریان در و بود دوست بهشتی دکتر با که درخشان

 را وعاتمطب جلوی تواندنمی نیرویی هیچ گفتم. نیائید در اعتصاب از شما تگف. دکتر آقای گوییمی چی

 این از بدهید راهی یک. باهوشید خیلی شما بهنود آقای گفت در دم..... آینددرمی همه صبح شنبه. بگیرد

 فردا پس حاال خواهیدمی گفتم شوخی به. بگویید راهی یک شما گفت راهی؟ چه گفتم. شویم خارج بستبن

 نوانعبه را این من. کنند دعا ما برای و بدهد اعالمیه کند تحریم که این جای به هم( امام) ایشان بیاوریم در ما

( پاریس به) را خبر خالصه..... است ایخردمندانه فکر گفت. بود باهوش خیلی بهشتی دکتر..... گفتم شوخی

 مطبوعات فرمودند اجازه بخوانیم، شکری نماز کی الحمداهلل الحمداهلل، گفت آمد. گرفت را هاگزارش و داد

 .«شود منتشر

 

 حامیان هعلی افشاگری به شروع حتی و داد تشخیص را باد جریان خوبی به انقالب پیروزی جریان در بهنود

 آنان از برخی برای  اعدام حکم صدور موجب وی هایشهادت و هاشکایت که کرد پهلوی رژیم در خود

 .شد
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 ورچشمین همایون، داریوش نوچه انگلیس، سلطنتی شبکه کنونی مزدبگیر بهنود آقای که تاس چنین این و

! کندمی هدایت آن درست جاده در را انقالب بار چندین که بار، یک نه ثابتی، پرویز شده سفارش و قطبی رضا

 در خود نقش از و کندمی تکرار( 0970اسفند9) رادیوزمانه با مصاحبه در را ادعاها همین او که این جالب

 منجر او ادعای به که ایمسأله گوید،می هم تلویزیون از 0938 آبان 09 رویدادهای گزارش فیلم پخش و تهیه

 از جا همان در زمانه رادیو خوانندگان که این جالب! شد شاه رژیم نظامی حکومت کمر شدن شکسته به

 زا اکنون که «خاکزاد ژان» نام به فردی حتی. گیرندمی سخره به را او پالهای و پرت و آیندمی در او خجالت

 آبان 09 فیلم که شودمی یادآور او به داشت، ایران رادیو در مسؤولیتی زمان آن در و فرداست رادیو مسؤولین

 به ار جعفریان محمود دین دیگر بار یک و دهدمی نسبت سازمان اعتصابیون از «صابر مهدی» نام به فردی را

 .کندمی یادآوری بهنود مسعود گردن

 

 رستاخیز حزب مقام قائم و ایران ملی تلویزیون و رادیو سازمان مدیرعامل جعفریان محمود

 به اقدام و زندمی نوآوری به دست خود خیال به «مصور تهران» اداره بر عالوه دوران این در بهنود مسعود

 چاپی هایرسانه برابر در آلترناتیوی دارد قصد او. کندمی« 7 کانال» عنوان با خبری کاست نوارهای انتشار

 مجاهدین، و آزادی نهضت چون غیرمکتبی هایجریان از دفاع جهت کنترل و نظارت از فارغ و کند ایجاد

 .شد متوقف شماره 1 از بعد هانوارکاست این انتشار. بیاندازد راه به تازه تریبونی

 زرد زمینه پس با نویسیتاریخ

 او اختصاصی و بدیع شیوه شد، تقلید و گرفت قرار توجه مورد هم بسیار که بهنود مسعود سینویتاریخ شیوه

. بودند هگرفت هم جواب و بودند آزموده را داستان و تاریخ آمیختن هم در روش دیگر بسیاری او، از پیش. نبود
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 یروان قلم و استعداد و هوش رغم علی که بود «منصوری اهلل ذبیح» مرحوم هاآن ترینسرشناس و ترینمهم

 ابلیتق هیچگونه کارهایش و نبود نگارتاریخ( شدمی کارهایش از که آوری حیرت استقبال البته و) داشت که

 هایمکان و هانام و تخیلی منابع از استفاده افسانه، و داستان و تاریخ آمیختن درهم با منصوری. نداشت استناد

 ندگاننویس نام به را آثار این از بسیاری حتی و کرد خلق جذابی بسیار بعضا تاریخی هایداستان جعلی،

 منصوری هک بود «مصر فرعون طبیب سینوهه؛» ها،آن ترینمعروف. بیابد بیشتری خواننده تا داد نشر خارجی

 و یتشخص این کل که صورتی در داد، ملت خورد به تاریخی رمان جای به و کرد منتشر والتاری میکا نام به

 ارک به نیز مذهبی تاریخ درباره را روش این حتی او. نداشت تاریخی سندیت هیچگونه اصوال او هایماجرا

 مجعول اتمستند و منابع از آن در که نگاشت «شیعه جهان متفکر مغز: صادق جعفر امام» نام به کتابی و گرفت

 .ساخت شرمنت فرانسه تراسبورگاس اسالمی مرکز محققان از جمعی تالیف نام به را آن و کرد استفاده بسیاری

 زمینه، ینا در بسیاری های کتاب و گذاشتند داستانی تاریخ وادی این در پای دیگر بسیاری منصوری از بعد

 از االترب انسجام و سندیت لحاظ از ها کتاب این از بسیاری البته. شد نگاشته پهلوی، خاندان درباره ویژه به

 ستنادا قابل و پخته و درست تاریخی تحقیق نام است مسلم چه آن لیو گیرندمی قرار منصوری هایکتاب

 مسعود. (هستند سبک این هایبهترین از... و عاقلی باقر طلوعی، محمود معتضد، خسرو) نهاد هاآن بر تواننمی

 و تنیس دقیق و درست مستندات دربند چندان هایشکتاب در و است کرده حرکت مسیر همین در هم بهنود

 ایهبازی و ادبی جمالت و مطایبه با هستند، ضعف دچار سندیت لحاظ به و دارد دوست که را هاییتروای

 خبره دانانیختار توسط بارها ،«بختیار تا ضیاء سید از» او کتاب ترینمهم. آوردمی در باورپذیر شکل به زبانی

 عناوین انتخاب با رندانه او. است گشته عیان آن هایکاستی و هاکژی و گرفته قرار محک مورد فن اهل و

 هایداستان او از پیش که چرا دارد دست در را بازار نبض اندازه چه که داد نشان خود، هایکتاب برای زنانه

 . اندکرده ثابت را خود بودن پرمخاطب زنان، محوریت با تاریخی
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 همجل در که نقدی در آمد،می حساب به نوشتن گونه این پیشکسوت که طلوعی، محمود مرحوم خود حتی

 سوال رزی را «بختیار تا ضیاء سید» کتاب بودن استناد قابل رسید، چاپ به( 0981 بهار ،3 شماره) ایرانشناسی

 هک جا آن از بهنود مسعود خود که این از بگذریم. دانست توجه قابل گزارشی کتاب یک تنها را آن و برد

 سؤولیتم خود دیگر تاریخی هایکتاب و کتاب این مقدمه در است، طلبیراحت به شهره البته و زرنگ بسیار

 مسؤولیت ارب زیر از است، تاریخی گرروایت تنها و کندنمی نگاریتاریخ که این ذکر با و کندمی باز گردن از را

 .گریزدمی هایشروایت اعتمادبودن قابل و مستند

 و دبیا آهنگ وقتی او، نثر که این آن و است، اشاره بلقا بهنود آقای نوشتار و نثر نوع درباره هم نکته یک

 ویسین نثر نوع این. است آزاردهنده بسیار بعضا و درآوردیمن پرتکلف نثر نوع یک میکند، پیدا تاریخی

 هب و سجع نوعی ایجاد با دارد قصد او. است زادهجمال محمدعلی نثر از پیش و مدرن ماقبل دوران به مربوط

 رخ به قدمایی ادبیات بر را خود تسلط مثال و بدهد خود کالم به شاعرانه وزن یک قافیه، هم کلمات بردن کار

 هاسال ودخ که است «گلستان ابراهیم» خود، ادبی مراد تأثیر تحت شدت به بهنود زمینه، این در ظاهرا. بکشد

 شرمنت جدیدی چیز که هاستدهه سن، سال صد نزدیک وجود با و است شده تبدیل ادبی دایناسور یک به

 و مصنوعی شدت به نثری هم خود اوج دوران همان در حتی فن، اهل از بسیاری اعتقاد به و است نکرده

 تاندوس از و روشنفکری معروف چهره یک را مورد این در توجه قابل بسیار انتقادات از یکی. داشت منسوخ

 تاریخی و ادبی کار درباره معروف، طراح و نقاش ،«آغداشلو آیدین. »است ساخته وارد او به بهنود قدیمی

 (:0970 دیماه شهروندامروز، نشریه) است گفته چنین بهنود

 

 با بود مترادف نگاریروزنامه من دوره در[ …] کرده جعل خودش برای را تهی و سر بی و مهمل نثر بهنود»

 و زعزی بسیار دوست داده، ادامه کارش به امروز تا که هم اشزنده نمونه. گوییپرت گویی،کلی سوادی،بی



76 

 

 اچر و چون جای نگار،روزنامه یک عنوان به نوشته، تاریخ باره در که چه هر. است بهنود مسعود من نازنین

 ایلهمقا کسی هر که ایران وزیرهاینخست درباره «بختیار تا ضیاء سید از» نام به نوشت کتاب یک. دارد

 ثرن. نویسدمی احساساتی. است نوشتن حال در همچنان. گرفت بهنود از طغل تا پنجاه نوشت، اشدرباره

 لو و مسؤولیتبی که دارد را عادت این همچنان و بود کرده عادت بهنود. ندارد دیگر حاال داشت، … زیبایی

 .«ندارد اشکالی بود غلط هم چیزی اگر و ماندمی روز یک روزنامه کند فکر که این به. بنویسد

 هایابکت زمینه در شده، تبدیل ذاتش از بخشی به هازمینه همه در گوییاغراق گویی که بهنود جناب البته

 کالیفرنیای دانشگاه در ایران تاریخ زمینه در که گفتاریدرس در مثال. دهدمی غریب و عجیب آمار هم خود

 نسخه 911111 ایران در او «خانوم» بکتا که کرد ادعا داد، ارایه «ایران تاریخ در ناپیوستگی» عنوان با جنوبی

 (!اینسخه 01111 چاپ 91 کم دست یعنی)  است داشته فروش

 طلبتراح سوادبی یک را بهنود ای،مصاحبه در هم لندن مقیم ضدانقالب گرایچپ نویسنده ،«آذرمهر پتکین»

 :خواندمی

 

 !گویدمی دروغ خوردن آب مثل بهنود: لندن مقیم ضدانقالب آذرمهر، پتکین

 هااین اصالً من …گویدمی دروغ خوردن آب مثل و است طلبراحت او. نیست هم طلباصالح حتی بهنود»"

 .«نیست نگاریروزنامه که کردن مصاحبه و نوشتن انشاء. کنمنمی حساب نگارروزنامه را

 به را دیگران ورود زهاجا انحصارطلبی، با که داندمی خود هایمنقلی هم از محفلی دارای را بهنود آذرمهر،

 ایشهمنقلی هم و خود مونوپلی حفظ تنها و دهندنمی غرب به وابسته فارسی خبری و ایرسانه هایشبکه

 .است مهم برایش هارسانه این در
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 آوینی توزکینه و درگذشتگان همه شفیق رفیق

 هرفت دست از تازه مهم ایهشخصیت درباره یادنامه نوشتن ها،سال این در بهنود همیشگی عادات از یکی

 این در ت،اس کرده باب نوعی به را متوفی تازه هایشخصیت درباره رمانتیک پردازیداستان شیوه که او. است

 زندگی هایبزنگاه و هاصحنه تمامی در قضا از گویی که رودمی فرو کل دانای قالب در چنان هاروایت گونه

 شود؛می دیده ایچهره طیف همه از هاشخصیت این میان در. است داشته حضور شخصا نظر مورد شخص

 برای. وینیآ سیدمرتضی و بخشی اهلل ذبیح حاج تا تختی پهلوان جهان از بهشتی، شهید تا بازرگان مرحوم از

 هر» عنوان با مطلبی( 78لشکر مظاهر ابن حبیب به معروف) بخشی حاجی درگذشت مناسبت به او نمونه

 «بیحذ آقا» عنوان به را او و نوشته سیبیبی سایت در «بود که چنان بخشی اجیح: شودنمی شمایل کسی

 حتی و ذبیح آقا با خودش مواجهات از هم خاطراتی میان این در. است کرده معرفی سیحون معصومه راننده

 سهراب هن معمول طبق. اندبوده او قدیمی ارادتمندان از بخشی حاجی گویی که کندمی بیان سپهری سهراب با

 .هندد گواهی بهنود مطالب کذب یا صحت بر تا سیحون، معصومه نه و بزرگوار بخشی حاجی نه و است زنده

 :کنید توجه آوینی مرتضی سید درباره او نظر اظهار به یا

 یمرتض. من نه رفت،می دانشکده او که زمانی از. شناسممی بود دانشکده که زمانی از من را آوینی مرتضی»

 تمام. چیزها جور این و مخدر مواد به بود زده دوره یک. داشت حالی یک دوره هر در که بود تندرویی یبچه

 بیرون دانشکده از را جسدش صبح فردا برد،می خوابش دانشکده در شب. بود سوزن جای بازوهایش

 ار موهایش. شد هیپی دوره یک بعد. رفتمی تهش تا کردمی هرکار. بود تندرویی یبچه اصوال. آوردندمی

 جور این زا و بستمی بنددست. پوشیدمی جین. بود شده مآب قرتی. بود شده مدرن. شود بلند بود گذاشته

 کنار را کارها بقیه. عرفانی ادبیات و عرفان به زد 30 سال که بود این آورد که بدشانسی یا شانس اما. کارها

 .«گذاشت

 انکامر که دانستمی زمان همان از نداشت، زیبا هنرهای انشکدهد به دخلی اصال که بهنود مسعود گویی تو

 یدس سیاه زاغ اطالعاتی مخبر یک سان به زمان همان از و شود، قلم اهل شهیدان سید است قرار زمانی آوینی

 نآ موقع) کند رو موقع به تا کرده،می بایگانی او دوسیه در جزییات با را آمارش و زدهمی چوب را مرتضی

 بسیار ونچ بهنود البته(. کند حاشا نتواند و نباشد زنده بحث مورد شخص خود که است وقتی معمول بقط هم

 پر دخو تصویرساز ذهن با را الباقی و گذاردمی حقیقت از ایمایه بر را داستانش پایه معموال است، زرنگ

 است هکردمی فکر چگونه و بوده سان چه انقالب از پیش قلم، اهل سید که دانستندمی همگان که چرا کند،می

 نقالبا از قبل پروفسوری ریش و اینیچه سبیل از شهامت و جسارت کمال در بار اول که بود او خود اصال و
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 و بودیم جاهلیت در ما که بگوید نزدیکانش و دوستان به که نداشت این از هم ابایی و گفت سخن خود

 ماجرای واداشته، آوینی از گرانهتخریب گوییخاطره به را هنودب که چه آن اما. کرد آدم را ما کبیر خمینی

 آدینه لهمج در بهنود «آیندهبی و آسان حکومت: دیکتاتوری» مقاله به سوره مجله در آوینی شهید تند جوابیه

 و او صیفتو و بهنود به مربوط مستقیما که را آوینی مقاله از بخشی فقط کالم، اطاله از جلوگیری جهت. بود

 :شود ترروشن او با بهنود منافقانه ورزی کینه علت تا آوریممی اوست همفکران

 

 مدینه مرعوب باختگان خود و استکبار داخلی وابستگان و غرب دیار نشینخوش خورانمیراث آقایان»

 مدّاحان و هاناتورالیست جزایر شیفتگان و «جکسون مایکل» دِیر زُنّاربستگان و رجّالگان فاوستی،

 و رعد ترس از هایبُزمجه و بندقداره «بوش» کمربسته هاینوچه و ترمفلوک شوروی مفلوک روسترویکایپ

 هایهجوید نشخوارگر نشریاتِ سطور میان خالی فضای جُبّان هایپنبه پهلوان این... خزیده سوراخ به برق

 ...«فرنگیان

 دیپلمه "دیدبان" بهنود؛ "هایبچه" همه

 و جیگن اکبر پور، جالیی حمیدرضا سازگارا، محسن الواعظین، شمس ماشااهلل اتفاق به بهنود که زمانی از

 در کردند، اندازی راه 0980 بهمن در ایران مدنی جامعه روزنامه عنوان به را جامعه روزنامه باقی عمادالدین

 و هاروزنامه از دیگر ایزنجیره و) روزنامه این مکتب در نگارانروزنامه از نسلی اصالحات، دوره سال 7 طی

 وعاتمطب شاکله بعدها که شدند تربیت( شدند توقیف بعد و تأسیس کادر همین توسط که نشریاتی
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 و خبرنگاران فهرست به گذرا نگاهی. دادند تشکیل را کشور از خارج زبانفارسی هایرسانه و طلباصالح

 تقریبا اهنام این که داردمی معلوم فارسی، سیبیبی ویژه به کشور، از خارج فارسی هایرسانه اندرکاران دست

 شهرام اریان،معم امید مطلبی، سینا زاده، قاضی فرناز: اندکرده عبور بهنود دست زیر از جایی، زمانی، بالاستثناء

 .....و قدوسی پونه زاده، تقی فرن شیرآقایی، نگین زاده، رفیع

 و راننگاروزنامه همه( زاده قاضی فرناز اجرای با)  «دباندی» برنامه در بهنود مسعود اکنون که نیست جهتبی

 روی هیچ به البته. کندمی صدا کوچک اسم به و «هابچه» خودمانی عبارت با را طلب اصالح نشریات طراحان

 و بهنود مسعود با ارتباط در کشور داخل طلب اصالح نگارانروزنامه همه شویم مدعی که نداریم قصد

 دوران شدهبیتتر نگارانروزنامه شبکه بر بهنود پدرخواندگی احساس ما منظور بیشتر بلکه هستند، بیگانگان

 .است اصالحات

 هوشنگ همکاری با) «روزآنالین» خبری وبسایت اندازی راه با ،7119 سال در کشور از خروج از بعد بهنود

 تا د،کر ایجاد کشور درون در غرب به متمایل نگارانروزنامه برای خبری سرپل یک ،(امیری نوشابه و اسدی

 این رد را مدتی رفاه، و پول و خوب شغل امید به کشور ترک از بعد ها،مطبوعاتی و خبرنگاران از دسته این

 هایهچهر جزو او عالوه به. شوند سیبیبی چون هاییشبکه جذب بعد تا بگذرانند کارآموزی به وبسایت

 اصلی خبری وبسایت سه رادیوزمانه و روزآنالین کنار در که هست هم «گویا» ایرسانه مجموعه کلیدی

 .شودمی محسوب ضدانقالب

 برنامه یک او کارشناس، و گرتحلیل عنوان به فارسی سیبیبی شبکه در بهنود مسعود ثابت حضور از جدای

 هوای و حال. دارد شبکه این آنتن روی هم را «بهنود مسعود با هفته مطبوعات مرور: دیدبان» نام به اختصاصی

 اتزحم به دستخوش بابت صرفا ایبرنامه چنین که دارد آن از نشان همه برنامه محتوای و اجرا نوع برنامه،

 در دبهنو بیگاه و گاه هایپرانیمزه. است شده طراحی او شخص برای شبکه، این برای نیرو جذب در بهنود

 نتخابا در بهنود سلیقه حد از بیش دخالت برنامه، مجری با اندازه از بیش صمیمیت جدی، برنامه یک اجرای

 هایگاف ایران، درون نگاران روزنامه با بهنود فرزندی و پدر و خودمانی احساس بررسی، مورد مطبوعات

 هخالص و هاآن مطلوب به مصادره یا و هاکارتونیست و طراحان نظر مورد مفهوم تشخیص در بهنود متعدد

 خواهدمی تنگش دل چه هر زاده، قاضی فرناز خودش سابق شاگرد مجری، دخالت بدون تقریبا بهنود که این

 .بردمی پیش را برنامه بخواهد که جور هر و گویدمی
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 کم و ادیسو کم برای پوشش یک صرفا او هایپرانینکته و بهنود اتوکشیده هایبامزگی که این از بگذریم

 کادمیکآ و عمیق کار یک گاه هیچ است، نویسروزنامه یک که توجیه این با بهنود الاصو) اوست بودن مطالعه

 هر. (است گرفته پیش در طلبیراحت راه هم کتاب نوشتن در حتی همواره و است نداده ارائه استناد قابل

 بگذارد انی،پرنکته و خاطره ذکر با کندمی تالش آید،می تنگ او بر سیاسی و تاریخی معلومات قافیه که کجا

 رطب تنباف در که است زادهنوری رضا علی خود، نشینلندن دیگر دوست شبیه بسیار لحاظ این از و بگذرد و

 و زدیرو ارتباطات از محیرالعقول خاطرات نقل البته و مایه، کم و عمق کم صفحات کردن سیاه و یابس و

 .است ترپیش نشینخارج گویانگنده همه از گام یک امروز،

 

 هایزنامهرو بررسی به اول وهله در را برنامه زمان بیشتر و اصلی بخش مطبوعات، بررسی در همچنین دیدبان

 شریاتن برای رپرتاژ این البالی و گذراندمی مطالب این نویسندگان بر تأکید با آن مطالب و طلباصالح

 دیدبان هایبرنامه بررسی با. کندمی معرفی نیز را جریان این نوپای نشریات تجدیدنظرطلب، و طلباصالح

 حطر کند،می توجه جلب که اینکته اولین داخلی «خبرنگار هایبچه» از بهنود مسعود انتخابی مطالب و

 ادهد بازتاب نیز برنامه این در اتفاقا که است داخلی هایرسانه در سیبیبی توجه مورد هایسوژه و هادغدغه

 هک است شبکه این ثابت محورهای جمله از کشور اجتماعی شرایط از نماییسیاه نمونه، عنوان به. شودمی

 .است شده فراهم داخل از قبال برنامه این نظر مورد خوراک قضا، از و دارد ادامه هم دیدبان برنامه در بالطبع
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 ینا سکوت غرب، و عرب ارتجاع ها،صهیونیست مثلث حمایت مورد تروریسم و سوریه تحوالت جریان در

 اسب تا داشت ادامه المللیبین هایتروریست بدست کشور این مظلوم مردم کشتار برابر در هارسانه

 خط ثابت یپا که طلبیتجزیه وبویرنگ با قومی هایسوژه و رسید کردنشین مناطق به داعش افسارگسیخته

 غربی هایرسانه قول به یا] سوریه العرب عین مردم از حمایت لباس در بار این است، بیگانه هایرسانه

 رشدهاجی هایتروریست سال سه از بیش گویی. شد نمایان[ است آن طلبانهجدایی و کردی نام که "کوبانی"

 رنامهب این در بهنود. است افتاده خطر به مردم جان کوبانی به حمله با حاال و نداشتند سوریه مردم به کاری

 شپی را خط این العرب،عین مردم با همدردی مضامین با هاییکارتون و داخلی مطبوعات از استفاده با نیز

 .بردمی

 

 

 رب تأکید و سوریه کردنشین مناطق مردم با همدردی در داخلی طلباصالح هایروزنامه هایکارتون بررسی

 آن حامیان و داعش جنایات دربرابر سکوت سال سه از پس قومیتی موارد
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 از نظام سران در قطبی دو و تقابلی فضای ایجاد و 37 انتخابات از پس بویژه داخلی سیاست تحوالت پوشش

 ننمایندگا سوی از وزرا استیضاح موارد مانند - مختلف مقاطع در دیگر سوی از نظام و مردم میان و یکسو

 ستمدادا با دیدبان برنامه در نیز خط این که است سیبیبی هایسرخط دیگر از - ایهسته مذاکرات یا مجلس

 .شودمی اجرا بهنود، نظر مورد هایرسانه از

 !بهنود عمو گیتِ

 ضدانقالب مهم هایچهره از یکی امروز نیامده، و آمده مقال این در که سوابقی همه با بهنود، مسعود روی هر به

 و نظام علیه شدید و تند مواضع معموال خود کارمحافظه شدت به طبع به بنا گرچه او. است نشینخارج

 برای سازیشبکه در مهمی بسیار نقش اما است، پرانیمتلک و کنایه اهل بیشتر گیرد،نمی نظام هایشخصیت

 سان به هم بهنود مسعود. دارد اسالمی جمهوری علیه مدت طوالنی و خزنده فرهنگی کار و اپوزیسیون

 یچه از پول گرفتن از ابایی هیچ خود، ذاتی جوییعشرت و طلبی راحت دلیل به زاده،ینور خود همپالگی

 داشتهن سبیل که است طرفی هر با آمدن کنار و مصالحه به حاضر خود سات و سور تأمین برای و ندارد، کجا

 با) سالگی 07 در که شده باعث مطبوعات، عرصه در او طوالنی تجربه و زرنگی و مکاری. کند ترچرب را او

 هب) بگذراند زندگی تنعم و رفاه در و باشد بورس روی هاغربی برای همچنان( اما تر جوان بسیار ایچهره

 فرنگ هایکافه در فسردگی و فقر با که اپوزیسیون در او روزگار هم و سن هم هایمطبوعاتی اکثریت عکس

 (.میگذرانند روزگار

 داد، «اعمورض گیتِ» عنوان نوشت، نیا شریفی محمدرضا درباره که طنزی مطلب به میرفتاح، سیدعلی زمانی

 جناب از بسیار پوزش با) اکنون. دانستمی سینما عرصه به بازیگری عشاق همه ورود دروازه را او که چرا

 دنیای هب ورود برای ایدروازه به بهنود مسعود که چرا کرد، صحبت «مسعود عمو گیت» از توانمی ،(نیاشریفی

 لیداخ متوهم و سودازده ناآگاه، نگارانروزنامه برخی برای وابسته، زبانفارسی هایرسانه فریب و پرمکر

 .است شده تبدیل
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 شیعیان میان تفرقه تا سنت اهل تکفیر از ؛«انگلیسی تشیع»
 

 جهان حدتو که «ساختگی مرجعیت» شود؟می گفته جریانی چه به «لندنی شیعه» چیست؟ «انگلیسی تشیع»

 «نگلیسیا تشیع» نام به ایفتنه از مشرق، ویژه گزارش ترینتازه شود؟می تغذیه کجا از داده قرار هدف را اسالم

 .گویدمی

 "آمریکایی سالما" از پس. است افتاده هازبان سر بر است مدتی که اصطالحی ؛"لندنی شیعه" یا "انگلیسی تشیع"

 نام به تهدیدی از کشور نخبگان و انقالب رهبر کردند، تبیین محمدی ناب اسالم برابر در( ره) خمینی امام که

 ترویج و مایتح کشور این اطالعاتی سرویس حمایت با و لندن از که تشیعی. برداشتند پرده "انگلیسی تشیع"

 بلیغاتیت سنگین هایهزینه با که تشیعی. کند برداشت اسالمی کشورهای در را "تفرقه" محصول تا شودمی

 ردهک تجمیع اسالمی فِرَق سایر مقابل در آن دادن قرار و خشونت با "شیعه" پیوند برای را خود توان تمام

 .است

 "مریکاییآ تشیع" و "آمریکایی تسنن" هایکلیدواژه بر نیز مختلف هایمناسبت و موارد در انقالب معظم رهبر

 امام هرمط حرم در بیاناتشان در( ره) خمینی امام رحلت سالگرد در ایشان نیز مورد آخرین در. اندداشته  تأکید

 :کردند تصریح سنی و شیعه میان در آمریکا افکنی اختالف تبیین ضمن دیگر بار

 آن و کند حمایت آن از آمریکا که تسننی آن. نخورند را دشمن بازی. سنی هم کند توجه شیعه هم این به"  

 عوامل ود هر و هستند شیطان برادران دو هر. هستند هم مثل اینها دنیا، به شود صادر لندن مرکز از که تشیعی

 ".هستند استکبار و غرب و آمریکا
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 است کرده عصبانی بسیار را «انگلیسی تشیع» که گذشته سال وحدت هفته از تصاویری

 درباره روشنگری که بودند افرادی جمله از فرهنگی، قالبان عالی شورای عضو ازغدی، پوررحیم حسن

 نماز هایخطبه از پیش سخنرانی در قبل هفته چند جریان، این تبیین اوج. کردند آغاز را "انگلیسی شیعه"

 رد "لندنی تشیع" به موسوم جریان هایبدعت از پوررحیم سخنرانی، این در. گرفت صورت تهران جمعه

 .کرد عنوان "شیعه دادننشان احمق" را جریان این هدف و برداشت پرده کشور

 سمیر روضه اولین: گفت داریم محرم و عزاداری نوع دو ما اینکه بیان با فرهنگی انقالب عالی شورای عضو

 دو هم شیعه جامعه در امروز خواند؛( س)زینب را حقیقی روضه اولین و خواند یزید را( ع)حسین امام برای
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 ماکسانی رهبری، و امام نگاه از. یزیدی روضه هم و داریم زینبی روضه هم ما داریم؛ مداح و عزاداری تیپ

 .دارند انگلیسی تشیع انقالب معظم رهبر تعبیر به و آمریکایی اسالم( ره)امام تعبیر به که داریم

 مزدور سننت و انگلیس با مرتبط تشیع به نسبت نیز ایخامنه العظمی اهللآیت گذشته، سال وحدت هفته در

 هانتا و سوءظن» از پرهیز اسالمی، دنیای اتحاد ایجاد عوامل تبیین در انقالب رهبر نیز. دادند هشدار آمریکا

 جاسوسی» مراکز دهگستر تالش به اشاره با و دانستند مهم بسیار را «یکدیگر به نسبت سنی و شیعه مختلف فرق

 آن و است مرتبط انگلیس MI6 با که تشیعی آن: کردند خاطرنشان افکنی تفرقه برای غرب «اطالعاتی و

 [0. ]پیامبرند ضد و اسالم ضد دو هر است CIA مزدور که تسننی

 افکنیتفرقه و سازیفرقه در MI6 سابقه

 دارد؛ و هداشت اسالمی ممالک بویژه خود مستعمرات در افکنیتفرقه در تاریخی ایسابقه بریتانیا پادشاهی

 تاریخی رویکرد از برگرفته نیز( divide and conquer انگلیسی به)  "کن حکومت و بیانداز تفرقه" سیاست

 .است خارجیسیاست به هاانگلیسی

 است؛ بوده اسالم جهان در اطالعاتی سرویس دستورکارهای جمله از ادیان در انشعاب ایجاد و سازیفرقه

 جهان اداتح از ممانعت برای انگلیس اطالعاتی سرویس هایطرح جمله از بهاییت و وهابیت هایفرقه پیدایش

 لکهب - اسالم دنیای در تنها نه - امروز آنچه دام، این در اسالمی کشورهای برخی گرفتارشدن که بود اسالم

 .  است زده رقم را شودمی یاد آن از...  و گراییافراط چون عناوینی با جهان سراسر در

 7 و همفر باشد؛ نشنیده که است کسی کمتر را 07 قرن در بریتانیا جاسوس( Hempher) همفر مستر نام

 از المیاس کشورهای به سفر با تا یافتند مأموریت انگلیس مستعمرات وزارت سوی از دیگر اطالعاتی عامل

 غولمش قرآن و اسالمی علوم فراگیری به محمد نام با و رفت ترکیه به همفر. کنند جاسوسی آنان هایدولت

 میمیص بسیار عبدالوهاب با پس آن از همفر. نمود مالقات عبدالوهاب بن محمد با و رفت عراق به سپس. شد

 انگیزیهفتن و عثمانی دولت علیه مردم شوراندن برای بریتانیا دولت سوی از شده محول وظیفه انجام برای و

 .شد کار به دست مسلمانان بین
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 تازه ایفرقه یا مذهب قمری 0019 سال در انگلیس اطالعاتی سرویس هدایت با عبدالوهاب بن محمد

 .شودمی نامیده "وهابیت" امروز که کرد تاسیس

 عالما مرز تا عبدالوهاب همفر، تحریک با و شد آغاز اسالم دستورات برخالف عبدالوهاب نظریات آن از پس

 و یخیتار متون استناد به که - عبدالوهاب بن محمد همفر، هایتالش با سرانجام. رفت پیش نیز پیامبری

 الس از سعود ابن محمد همراه به  - بود نگرسطحی و تندخو سرکش، جوانی اشزمانه هایشخصیت شهادت

 یساختگ فرقه برای وهابی واژه تسمیه، وجه است ضروری اینجا در. کرد تاسیس را ایتازه مذهب ق.ه0019

 دهش گرفته عبدالوهاب یعنی وهابی فرقه موسس پدر نام از وهابی کلمه. شود روشن عبدالوهاب ابن محمد

 .دانندنمی صحیح را نسبت این وهابیان خود اما است،

 در که ودب بهائیه و بابیه هایفرقه از حمایت اسالم، دین در انشعاب برای بریتانیا استعمار هایتالش دیگر از

 را فکرت بدون عبادت و نشینیگوشه تنها اسالم از که نادان اما متشرع افراد بر گذاریسرمایه با 03 و 07 قرن

 پیش ریپیامب ادعای تا انگلیس اطالعاتی سرویس عوامل تحریک با نیز افراد این. شد انجام بودند، برگزیده
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 زهاینیا و راز و طوالنی عبادات به نوجوانی از که باب علی محمد به ملقب شیرازی علی محمد سید. رفتند

 ادیاقتص کارهای انجام برای عبادت و درس کردن رها با ناگاه به ریاضت، سالها از پس بود، مشهور غیرعادی

 در اینکه تا کردمی همکاری شهر این در یهودی انگلیسی تاجران هایخانواده با بوشهر در. رفت بوشهر به

 نفوذ با هایکانون همان حمایت با و کرد( عج زمان امام با ارتباط دروازه) بابی ادعای قمری 0701 سال

 و عبادت چندسال حاصل که - او علم که شد القاء مردم به اینگونه و یافت شهرت سرعت به انگلیسی

 مهدویت ادعای سپس و بابیت ادعای سالگی 71 سن در علی محمد لذا و است الهی و لدنی - بود ریاضت

 سر رب کشور مختلف نقاط در متعدد هایقائله. بودند آن بدنبال هاانگلیسی که شد همان آن، از پس و کرد

 توق حکومت و گرفت شکل بود، کرده تورق را دینی متون و ادعیه صباحی چند که جوانکی امامت ادعای

 دروغین مدعی این مخالفان با مقابله در او هواداران سوی از عمدتا که هاشورش این خواباندن برای ایران

 رکبیرامی خانتقی میرزا شهید فرمان به دروغین، ادعای جرم به نهایت در و او چندباره تبعید به مجبور بود،

 .شد اعدام

 

( ازل صبح به معروف) نوری یحیی میرزا و نبود هاانگلیسی کار پایان ،0700 سال در باب علی محمد اعدام

 میرزا شبرادر به تا کرد پیدا ادامه سازیفرقه و انحراف زنجیره این و کرد جانشینی اعالم او از پس بالفاصله

 را رینو یحیی میرزا مدعی پیروان. رسید باب محمدعلی نزدیک یاران از( بهاءاهلل به معروف) نوری حسنعلی

 فرقه دو نهمی پیروان و شود متولد دیگر فرقه دو بابیه، دل از تا نامیدند "بهائی" را حسنعلی پیروان و "ازلی"

 .شوند سرگرم و مشغول یکدیگر با مبارزه و تکفیر به نیز

. ردندمُ تبعیدگاههایشان همان در هردو و کرد تبعید فلسطین و قبرس به ترتیب به را دو این عثمانی دولت

 جانشینی ماعال انگلیس دولت حمایت با عبدالبهاء به معروف( افندی عباس) عباس میرزا نام به حسنعلی فرزند

 فرودهای و فراز از جدا. کرد دریافت را( Sir) "سِر" عالی لقب و نشان نیز کشور این دولت طرف از و کرد
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 اسرائیل رژیم و انگلیس حمایت با افکنانهتفرقه روند این وهابیت، حتی و بهائیه و بابیه چون ایضاله هایفرقه

 یاصل مرکز اکنون. هستیم شاهد اسالمی هایسرزمین در را آن اوج اکنون و است کرده پیدا ادامه امروز به تا

 .است شده واقع اشغالی فلسطین در حیفا بندر در نیز بهائیت

 

 عبدالبهاء به انگلیس دولتی نشان اعطای مراسم

 چیست؟ "انگلیسی تشیع" شناسایی هایمصداق

 برای خطریب. ندارد نسبتی جهاد و شهادت با که ایفرقه است؛ "آمریکایی اسالم" از ایشعبه انگلیسی، تشیع

 بر دهدیم ترجیح "انگلیسی شیعه". کندمی عبور سکوت با نیز اسرائیل و آمریکا کنار از و ظالمین و طاغوت

 هدفش سیانگلی تشیع. شود کشته خدا رسول پسر رکاب در تا کند مویه و گریه( ع) حسین امام خونین پیکر

 ناسزا. کندیم "تکفیر". دارد تأکید اختالفات و تفرقه بر تنها و نیست خدا رسول دین اصالح مسیر در حرکت

 .تازدمی جهان شیعی حکومت تنها به و کندمی توهین مسلمانان سایر مقدسات به. گویدمی

. نیست رعیف دشمن انگلیسی تشیع. دارند و داشته فراوان تأکید دشمنان کردن فرعی و اصلی بر انقالب رهبر

 ایشاخه است، برآورده سر داعش لباس در اششاخه یک که شومی توطئه است؛ اصلی دشمنان همان نقشه
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 یعتش". اسالمی اصول و احکام به مُتِهَتِک "بهائیت" لباس در هم ایشعبه ،"جاهلیت و وهابیت" هیبت در

 علیهم) شیعه معصوم امامان آنکه حال دهد؛می نشان افراطی و غیرعقالنی و ریزخون را شیعه ،"انگلیسی

 آمد؛می ونبیر نیام از اسالم دشمنان و کفار جبهه برابر در شیعه تیغ. هستند عدالت و عقالنیت مظهر( السالم

. کندمی ضوعخ مستکبران و کفار برابر در و کشدمی خود مسلمان برادر روی بر تیغ انگلیسی شیعه. آیدمی و

 .است "خاصیتبی" کالم یک در انگلیسی، شیعه

 

 در اما. دارند ریشه حوزه در هااین از عده یک. دانممی قالتاق را[ لندنی شیعه] هاآن من: ازغدی پوررحیم

 زا دین جدایی القایشان اولین و است کرده نفوذ ما هایحوزه فرهنگ در استعمار گویدمی روحانیت منشور

 .است سیاست

 تشیع تضعیف اب عقیدتی، اختالفات بستر بر سازیفرقه از پس انگلیس "کن حکومت و بیانداز تفرقه" سیاست

 شیعیانی از انیمیزب با بلکه نبود؛ شیعیان مستقیم تضعیف این اما. کرد پیدا ادامه اسالمی مذاهب سایر برابر در

 لیغتب لندن، در مرجعیت تربیت. گرفتند هدف را شیعیان و تشیع ،(MI6 با همراهی یا) خود جهل با که بود
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 از اآمریک و انگلیس در متنوع هایشبکه اندازیراه و( آمریکا و) انگلیس از نظر مورد افراطی شیعیان آزادانه

 است اقدامات این جمله

 راردادهایق مقابله به شیرازی میرزای که گرددبازمی زمانی به تشیع در انگلیس نفوذ اولیه ردپاهای از یکی

 توایف استعمارگر قدرت این ضد بر فرصتی هر در آن از پس شیعه علمای و پرداخت انگلستان استعماری

 و دش شیعه مراجع از برخی میزبان کشور این اطالعاتی سرویس و انگلیس دولت. دادندمی مقاومت و جهاد

 و میاسال نظام ضد هایگرایش با جوان هایطلبه پرورش بستر اروپا، در هاآن محبوبیت از از گیریبهره با

 .کردند فراهم نجف، و قم در شیعه عظام مراجع غالب روش با مغایرت در

 از عیمراج و رسید "انگلیسی مرجعیت" معرفی مرحله به امروز تا کرد پیدا ادامه "لندنی روحانی" پرورش این

 نظام اساس و اصل بردن زیرسؤال مرحله تا ،MI6 شده طراحی مسیر در متأسفانه شده،شناخته هایخاندان

 به کاری هن افراد، این نظر مورد تشیع و اسالم. اندرفته پیش...  و فقیه والیت و شیعه گرانقدر مراجع اسالمی،

 خود هوظیف را غزه مظلوم کودکان از دفاع نه. اسرائیل رژیم اشغالگری با مشکلی نه و دارد آمریکا گریسلطه

 و آمریکا زا ترخبیث( ره) امام تعبیر به که انگلیسی دهند؛می نشان حساسیتی داعش به نسبت نه و داندمی

 و سانگلی و آمریکا کار با را ما که دارندمی اعالم علنا و ستایندمی بیان آزادی به را آمریکا و است شوروری

 .است کار چه اسرائیل

 یهاشبکه و علمیه هایحوزه فرهنگی، مراکز از متشکل - هاشبکه این در انگلیس حمایت مورد روحانیون

 و دعوت سنت اهل از برائت و لعن به را شیعیان یکسو از افراطی اعتقادات و افکار ترویج با - ایماهواره

 الفاظ ترینزشت با را تکفیری هایتروریست با مبارزه در شیعه مجاهدان دیگر سوی از و کنندمی تشویق

 در و غرب حمایت مورد هایتروریست متوجه را گزندی انگلیسی تشیع نیز منظر این از تا کنندمی خطاب

 .نسازد انگلیس آن صدر

 در اسالمی توحد با مناسبتی انگلیس، افکنانهتفرقه دستورات اجرای راستای در و اصوال "انگلیسی تشیع"

 وردهخفریب هواداران. است کرده خوش جا استکبار دامان در نیز خود اینکه چه ندارد؛ جهانی استکبار برابر

 فتنه کردن خاموش برای اسالمی جمهوری هایتالش اوج در جریان، این - مغرض بعضا و - دلساده و

 - تسنن اهل از - برائت هفته عنوان تحت هاییراهپیمایی و مراسم وحدت، هفته در سنی، - شیعه جنگ

 قم در ظامع مراجع جمیع مؤکد تأکید بنابر کهحالی در بماند؛ باقی ورشعله اختالفات آتش تا کنندمی برگزار

 .است حرام( ص) اسالم پیامبر همسر و خلفای جمله از تسنن اهل مقدسات به توهین و لعن نجف، و
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 هگذشت هایسال در انگلیسی مرجعیت هواداران معدود توسط وحدت هفته در "برائت" راهپمایی از اینمونه

 جبهه از ار خود انتقام تازه، اختالفات با تا است گرفته بکار را خود تاریخی تجربیات تمام انگلیس امروز

 و کند رامآ را جبهه این دل نتوانست شیرازی میرزای شهادت با که انتقامی. بگیرد استعمار  برابر در مقاومت

 امثالهم و لعن و زنیقمه تحریم نظیر عماریاست ضد فتاوای در اختالف ایجاد با را تنباکو تحریم فتوای داغ

 .کند جبران

 کوچک روهگ  این ضدتبلیغ با است، ظلم و ذلت برابر در ایستادگی و آگاهی و عقالنیت مظهر که تشیعی اما

 تبلیغ نای مصداق. شوندمی معرفی خشن و عصبانی خرد،کم جریانی عنوان به ای،رسانه گسترده شبکه با اما

 جستجو موتورهای که تصاویری که کرد مشاهده "Shia Muslim" عبارت ساده جستجوی با توانمی را

 .است آن مشابه و زنیقمه مراسم هایعکس عمدتا دهند،می پیشنهاد "شیعه مسلمان" عبارت برای

 

 است "لندنی تشیع" کارکردهای جمله از خشونت و خردیکم به عقالنیت از "تشیع" چهره تغییر
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 کیش روحانیت از سطوحی در نفوذ و انگلیستان مطالعاتی و اطالعاتی اشراف در است کرده ثابت تجربه

 انگلیس سفیر و سولیوان ویلیام آمریکا سفیر هایتالش از تفصیل به خود خاطران در نصر حسین سید. نیست

 استندخومی چگونه که کندمی یاد انقالب زمان تقلید مراجع از یکی به شدن نزدیک برای پارسونز آنتونی

. بگیرند بهره نیز دیگر مراجع به شدن نزدیک برای او نفوذ و ارتباط از کردند تالش و کند وساطت هاآن برای

 جواب محترم مرجع آن روی بر هاتالش شده ذکر مورد در متأسفانه( 930ص نصر، حسین سید خاطرات)

 .شدمی نباید چه آن شد و داد

: گویدیم جریان این تبیین در لندن اسالمی کالج تحقیقات مرکز رئیس پوربهمن سعید محمد االسالمحجت

 تریناسیاس. است ایران مانند شیعی حکومت یک گرفتن قدرت از ممانعت انگلیسی تشیع کارکردهای از یکی

 قتدرم شیعی حکومت یک گرفتنقدرت با چرا هستید، شیعه واقعا شما اگر که است این جریان این از سؤال

 رد شیعه عقاید ترویج دارعهده ایران که این با آیا کنید؟می مخالفت است جهان در تشیع مذهب مروج که

 چه ینا کنید؟می تضعیف و دهیدمی فحش او به است مخالف زنیقمه با که دلیل این به صرفا است، جهان

 است؟ دینی نوع چه اصال این است؟ تشیعی نوع

 

 خواهید مالحظه بگیرید، نظر در را انگلیس ساله 711 استعمار تاریخ اگر: گویدمی کمبریج دانشگاه استاد این

 زا بعد الدن بن امثال حتی. اندکرده را - مذهبی اختالفات از گیریبهره - کار این دنیا جای همه در که کرد

 خوبی نقطه نچو کند، حفظ را او داشت تصمیم  انگلستان و داشتند پایگاه و دفتر لندن در سپتامبر، 00 حادثه

 رد متاسفانه و نامندمی شیعه را خودشان که هستند هاییگروه االن. بود اسالم جهان در اختالف ایجاد برای

 از ندکنمی سعی هااین. اندشده تشیع شرمندگی و آبروریزی باعث و دارند هم ایقوی هایپایگاه انگلستان

 با ت،چیس اختالفمان بدانیم کهاین بدون یعنی است، «حزبی تشیع» اوال که بدهند نشان را ایچهره تشیع

. نیست شمول جهان و الهی دین یک چهره که دهندمی ارائه را ایچهره اسالم از ثانیا و کنیممی دعوا یکدیگر

 ورتص در بودید آزاد روزی اگر و بگروید دین این به هستید مندعالقه آیا که بپرسید دنیا مردم همه از اگر

 که تصویری اب کنممی گمان کنید؟می انتخاب را تشیع این آیا کنید، انتخاب را تسنن یا تشیع اسالم، انتخاب



93 

 

 راچ پرسید خواهند خود از و داد خواهند منفی پاسخ همه شود،می داده نشان تشیع از - انگلیس - اینجا در

 سه دو هایبچه و کنیم مالین و خونین را خودمان زنجیر، با و شویم جمع هم دور سال در روز یک باید

 نشان تشیع از داریم ما که است ایچهره چه این! کنیم؟ خونین و زخمی را سرشان و بیاوریم را مانساله

 .دیگران مقدسات به ناسزاگویی و دادنفحش است شده فقط ما تشیع! دهیم؟می

 

 

 از یکی نای و ندارد شودمی تبلیغ و ترویج انگلیس از که تشیعی به گرویدن به تمایلی ایآزاده انسان هیچ

 .واقعیست تشیع به "انگلیسی تشیع" بزرگ ضربات

 

 زنیقمه ترویج برای انگلیس دولت هزینه

 و ارندد قرار حمایت مورد انگلیس دولت سوی از مستقیم بطور انگلیسی مرجعیت و روحانیون شد گفته

 هزار 111 حدود گذشته سال دو طی مورد یک در تنها. شودمی داده قرار هاآن اختیار در تبلیغی امکانات

 پوند یلیونم یک فقط حداقل که است  شده پست مختلف افراد برای انگلستان در زنیقمه تقویت برای کارت
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 عقاید نای از بسیاری که است دلیل این به هم "انگلیسی شیعه" اصطالح. است بوده هاکارت این ارسال هزینه

 .شوندمی پخش انگلیسی های شبکه از افکار و

 که چیزی ینا بنابراین،. کندمی کار قوی و برنامه با بسیار دارد که است سیاسی حزب نوع یک انگلیسی تشیع

 و داشتهبر استکبار روی از حمله نوک که است این اشاصلی مساله شود،می مطرح انگلیسی شیعه عنوان به

 اولویت استکبار بگوییم هستیم، مسلمانان جمعیت درصد 71 تا 03 که شیعیان ما اگر. شود مسلمانان متوجه

 آبشخور خورد؟می آب کجا از فکر طرز این است، مسلمان درصد 73 آن با ما اصلی جنگ و نیست ما اول

 [7] کجاست؟ سخیف فکر این

 «انگلیسی تشیع» جریان به انگلیس پارلمان ورود

 آن کیلتش از اهداف از یکی که کرد آغاز را حزبی چند کمیته یک تأسیس طرح انگلیس پارلمان پیش چندی

 شده یلتشک پارلمان در اکنونهم کمیته این پور،بهمن االسالمحجت گفته به. بود شده عنوان تشیع از دفاع

 با ،است جریان در شیعیان ضد بر جهان در که هاییخونریزی دلیل به هم انگلیس شیعیان از برخی. است

 قرار درسمی نظر به! دهدنمی انجام کاری خدا رضای برای که انگلیس اما کردند، ذوق بسیار خبر این شنیدن

 ارخانهک" تا شود تشکیل کشور این گیرندهتصمیم سطح در «انگلیسی تشیع» برای فکری اتاق است

 .کند فعالیت تربرنامه با لندن، در "سازیمرجع

 «انگلیسی تشیع» جریان فرهنگی - علمی مراکز

 در ایبکهش - آمریکا و - انگلیس دولت غیرمستقیم و مستقیم کمک با شیعه، انحرافی جریان که شد اشاره

 و ایران در هاشبکه و فرهنگی آموزشی، مراکز این. اندگرفته اختیار در تبلیغاتی و فرهنگی آموزشی، تنیده هم

 .هستند فعالیت حال در آمریکا و انگلیس تا عراق

 منبری روحانی تربیت آن اصلی هدف که است کرده اندازیراه متعددی علمیه هایحوزه عراق در جریان این

 سیدالشهداء، هب عراق مردم عشق از گیریبهره با است توانسته انگلیسی تشیع. است( ع) حسین امام محوریت با

 .کند باز مردم میان در را خود جای کربال در

 دو و است فعالیت حال در حجره 11 از بیش با کامل امکانات با کربال، در الحلی فهد بن احمد شیخ حوزه

 1 همچنین حوزه این. دارد وجود آن در «اإلسالمی الثقافی مرکز» و «الثقافیه األعظم الرسول مؤسسه» مرکز

 و هاکنفرانس» کمیته و «هاجشنواره و هاجشن برگزاری» ،«حسینی مجالس» ،«هاهیئت» تخصصی کمیته

 اعظم رسول موسسه التقی، موسسه الفرات، پژوهشی مرکز معصوم، 01 خیریه موسسه. دارد نیز «هاهمایش
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 راکزم جمله از لألنباء الشیعیه خبرگزاری بیت، اهل جهانی دانشگاه ،(عراق سراسر در متعدد هایشعبه دارای)

 .است مذکور جریان به وابسته

 سید سسهمو الخیری، اهلل ولی مستوصف سیدالشهداء، مستشفی الجواد، االمام موسسه االکرم، الرسول موسسه

 قافه،الث شبکه الهادی، اإلمام موسسه رضا، االمام العباس،مدرسه بیت هیئت الزهرا، موسسه للقرض، الشهداء

 یعتش» به نزدیک هایپایگاه جمله از نیز دیگر مرکز و موسسه چند و العسکریین مجمع المحسنیه، هئت

 .است جریان این نظر مورد عقاید مروّج و ایران در «انگلیسی

 «انگلیسی تشیع» افکنتفرقه هایرسانه

 مکتب به وابسته ایماهواره شبکه 01 میالدی، 7101 سال پایان تا گرفته، صورت هایپیگیری و هابررسی طبق

. شود اضافه آن به دیگر شبکه 7 میالدی، جدید سال در است قرار که کردندمی فعالیت اشاره، مورد لندنی

 مناطق تریندور به نظر مورد تفکر ترویج برای نشینلندن مرجعیت رؤیای تحقق ها،شبکه این تأسیس از هدف

 هایشبکه این. اندشده اندازیراه 7109 تا 7119 هایسال مابین هاشبکه این. است مختلف هایزبان با و

 هستند مشغول تبلیغ به آزادانه حالی در ایماهواره

 هاهشبک این بینندگان و مخاطبان خود از پول کردنجمع هاشبکه این هایهزینه و درآمد کسب اصلی راهبرد

 .اندشده اندازیراه جهان سراسر در بانکی هایحساب و دفاتر منظور، این برای و است شده اعالم و داده قرار

 

 «انگلیسی تشیع» به وابسته و نزدیک ایماهواره هایشبکه
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 سؤاالت هب پاسخگویی جمله از مختلفی هایبرنامه انگلیسی و عربی فارسی، هایزبان به: مرجعیت شبکه-0

 .کندمی پخش شیعه انحرافی حلقه با مرتبط مراکز سایر تبلیغ شرعی،

 بیت اهل امر احیاء" محوریت با هاییبرنامه فارسی زبان به شبکه این: 0( ع)حسین امام جهانی شبکه -7

 لکوتیم بارگاه کنار و معال کربالی در آن مرکزی دفتر.  شد اندازیراه عمومی افکار مدیریت و( السالم علیهم)

 را( ع) حسینی حرم هایدوربین تصاویر زنده بصورت روز، از زیادی ساعات در و دارد قرار سیدالشهداء

 .کندمی پخش

 .کندمی پخش عربی زبان به را فوق هایبرنامه شبکه این: 7( ع) حسین امام جهانی شبکه -9

 .است فوق شبکه دو انگلیسی نسخه نیز 9 حسین امام شبکه: 9( ع) حسین امام جهانی شبکه -1

. ورزدمی اهتمام( ع) حسین امام شعائر و عقاید نشر به عموما( ع) حسین امام جهانی هایشبکه مجموعه

 .شودمی هدایت و حمایت لندن از که است جهتی همان نشرشده، عقاید کلی جهت

 سیاسی حزب هیچ به است مدعی است، کرده آغاز را خود فعالیت 7113 سال از که شبکه این: سالم شبکه -3

 مهوریج سرسخت مخالفان از و آمریکاست ساکن "هدایتی محمد" شبکه این مدیر. نیست وابسته جریانی و

 به سالم شبکه ایران، 77 سال انتخابات از پس حوادث جریان در. شودمی محسوب فقیه والیت و اسالمی

 از هاآن جدایی و شبکه این خطیبان از برخی اعتراض مورد که پرداخت گراناغتشاش و معترضان از حمایت

 .شد مجموعه این

 هایزبان به و هاتبرد ماهواره روی بر هم الزهرا شبکه(: عج) المهدی شبکه و( س) اازهراء جهانی شبکه -0

 کنندمی تولید برنامه ترکی و انگلیسی عربی، فارسی،

 رحالد مالی کمک هرگونه درخواست بدون روزی،شبانه بصورت هم شبکه این: فورتین ایماهواره شبکه -8

 زنیقمه د،شومی تبلیغ ویژه بصورت شبکه این در که مواردی جمله از. است زبانعرب مردم برای برنامه پخش

 .است شده شمرده مستحب امری شبکه این کارشناسان سوی از که است( ع) حسین امام برای

 این هایبرنامه. کرد آغاز را خود فعالیت ماهواره سه روی بر 7111 سال از هم شبکه این: األنوار شبکه -7

 رد مهم مذهبی هایشبکه از یکی األنوار. است کویت در آن مرکزی دفتر اما شودمی پخش لندن از شبکه

 .کندمی ترویج را لندنی شیعه افکار و شودمی محسوب عراق
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 مظلومیت زا دفاع دنیا، سراسر در شیعه صدای رساندن و دین تبلیغ پیش سال دو شبکه این: بقیع شبکه -3

 ... و ائمه

 العقیله شبکه -01

 (ع) صادق امام شبکه -00

 ...آسیا جنوب هایزبان و اردو زبان به مذهبی هایبرنامه پخش( : ع) خدیج حضرت جهانی شبکه -07

 سالم شبکه -09

 

 

 و( شمسی 0933) میالدی 0388 متولد شبکه این مدیر «الحبیب عبداهلل یحیی یاسر: »فدک شبکه -01

 از از الس سه تنها و داشت سال پنج و بیست فقط کویت، دانشگاه از سیاسی علوم رشته التّحصیلفارغ

 هیئت کرد مجبور را کویت دولت هایش،تندروی که گذشتمی کویت در «المهدیخدّام هیئت» اندازیراه

 .کند زندان روانه را او و پلمپ را

 ریبش حقوق هایسازمان نظر مورد سوژه به سریع پس بود؛ گرفته را هاانگلیسی چشم جسور جوان این اما

 ینب چرا هاسازمان این که بودند شده متعجب هم کویتی مقامات خود حتما. شد تبدیل آمریکا و انگلیس

 کندنمی درد که را سری دادند ترجیح اما جوان، روحانی این به اندداده گیر شدهشکنجه و زندانی همهاین

 .ندارند نگه حبس در را او ماه سه از بیش و نبندند دستمال
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 تسنن اهل کینه بذر کاشتن به انگلیس دولت امکانات با که است نشینلندن روحانیون جمله از الحبیب اسر

 است مشغول شیعیان دل در

. ستا تقلید عظام مراجع غالب به مکرر و آشکار هایتوهین از متشکل "انگلیسی دارعمامه" این هایسخنرانی

 !داندمی دین از خارج را شیعه تقلید مراجع انگلیسی تشیع

 و رفتگ بریتانیا پناهندگی که نشان آن به نشان. شد رفیق هاانگلیسی با و آزاد کویت زندان از جوان شیخ

 به را خود هایفعّالیت حیطه و شده لندن ساکن او تا بود کافی وقت سال دو تنها. شد کشور این شمال عازم

 را «عسکریین امامین» علمیه حوزه کند، منتشر shianewspaper نام با ایروزنامه. دهد گسترش شدّت

 نیز 7101 سال در و کند تأسیس هاانگلیسی حمایت با نیز را «فدک» ایماهواره شبکه اندازد، راه به لندن در

 جتمعیم را جدید مکان و منتقل «سیّدالشّهدا حسینیه» نام به بزرگ ایحسینیه به را لندن در هیئتش مکان

 پایگاه و شیعه روزنامه فدک، ایماهواره شبکه ای،رسانه مؤسّسه کار، دفتر هیئت، علمیه، حوزه برای

 .دهد قرار اینترنتی رسانیاطالع

 و شد ستاسی قم در ابتدا «اللهیاری حسن» نام به افغانی فردی مدیریت با شبکه این: بیت اهل شبکه -03

 اهل. نندک کسب خود برای موقعیتی قم، فرهنگی فضای در داشتند سعی مقدس، نام این انتخاب با آن عوامل

 بر دتاکی. کردمی تالش اسالمی مذاهب اختالفات ساختن برجسته راستای در خود فعالیت دوره در بیت،

 دوم لیفهخ مرگ مناسبت به و «عیدالزهرا» به موسوم جشنی برگزاری و «محسنیه» نام به فاطمیه ایام سوگواری

 .بود شبکه این اقدامات ترینمهم از( ص) اسالم پیامبر همسر به مکرر اهانت و



99 

 

 

 کندمی پخش اسالمی مذاهب میان افکنانه تفرقه هایبرنامه ساعته 71 بطور آمریکا از بیت اهل شبکه

 بیوت بود، مدعی و کردمی معرفی مراجع به منتسب را آن شبکه، این ثابت یمجر و خودخوانده روحانی

 آیت» بیت تقلید، مراجع میان از. شد رد مراجع بیوت مسئوالن سوی از ادعا این. کنندمی حمایت آن از مراجع

 افشای با هگذشت سال. کردمی حمایت بیت، اهل شبکه از قم مقیم افغانی علمای از «کابلی محقق قربانعلی اهلل

 بر تاکید با کرد، منتشر 0973 مهر در که ایاطالعیه طی نیز کابلی محقق اهلل آیت آن، افکنانهتفرقه ماهیت

 اًجد( ع) طهارت و عصمت بیت اهل راستین شیعیان و پیروان از: »کرد اعالم مسلمانان، بین وحدت اهمیت

 اختپرد اینجانب نظر از. کنند خودداری شده یاد شبکه به معنوی و مادی کمک هرگونه از که شودمی تقاضا

 رد عنوانی هر تحت که هاییبرنامه و هاشبکه و مراکز سایر و شبکه این به عنوانی هر با شرعیه وجوهات

.« است عدوان و اثم بر تعاون بلکه نیست مجزی تنها نه کنندمی فعالیت اسالمی امت میان تفرقه ایجاد راستای

[9] 

 انعنو به« )!(کنیممی جنگ اعالم عایشه علیه امشب ما» اعالم با خود، اقدامات از یکی در لندنی، شبکه این

 .پرداختند توهین به( ص) اسالم پیامبر همسر علیه  و آورد گردهم را لندن در کوچک جمعیتی رمز، اسم

 وجبم...  و پاکستان لبنان، عربستان، عراق، در اجتماعی و خبری هایشبکه در مراسم این گسترده انتشار

 به اتاختالف این. شد مختلف کشورهای در شیعیان و سنت اهل میان درگیری و شیعیان بر فشارها تشدید

 .دادند نشان واکنش آن به نیز مراجع که گرفت باال حدی
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: فرمودند که ایشان پاسخ و عایشه، به توهین درباره رهبری معظم مقام از عربستان علماء استفتاء با نهایتا،

 شامل موضوع این. است حرام اسالم پیامبر همسر به زنیاتهام جمله از سنت اهل برادران نمادهای به اهانت»

 فتنه، شآت بر آبی مانند.« شودمی( ص) محمد حضرت - اعظم پیامبر سیداألنبیاء ویژه به و پیامبران همه زنان

 .داشت سنت اهل بویژه هارسانه میان در هم ایگسترده بازتاب و گذاشت ناکام را "نشینانلندن"

 :از عبارتند جریان این ترویجی انحرافات اصلی محور سه خالصه، و کلی بطور

 که لیاعما و پشت بر زدن تیغ آتش، ،شیشه روی بر رفتن راه نظیر - آن مشابه موارد و زنیقمه ترویج-0 

 .-است زنندهآسیب

 .برائت بر تأکید و آنان مقدسات و سنت اهل لعن و سب-7 

 .انقالب معظم رهبری و بنیانگذار به اهانت و اسالمی انقالب با آشکار مخالفت-9 

 شمارندمی طاغوت حکومت را( عج) مهدی حضرت ظهور از پیش اسالمی حکومت هر همچنین هاجریان این

 .تازندمی جهان شیعی حکومت تنها اسالمی، جمهوری به هاشیوه تندترین به بهانه این به و

 در ایماهواره هایشبکه این از برخی دفاتر اطالعات، وزارت موقع به اقدام و هوشیاری با پیش چندی اما

 به متعلق سایت چند همچنین.شدند دستگیر آن عوامل و پلمب دیگر شهر چند و رضوی خراسان تهران، قم،

 .شدند خارج دسترس از قضایی مقام دستور با نیز جریان این
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