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  حاشيه = نتيجه تطبيقي  

ايرانی درسفارت انگليس عمال موافقت ايرانيان به تحصن وقبول حمايت انگليس تلقی  ١۴٠٠٠ مالحظه کرديد که تحصن
 ھمين وضعيت در ،درناديده گرفتن عھدنامه پاريس گرديدنفردليل کافی برای انگليس  ١۴٠٠٠ن آشد ودرکالم ديگر اقدام 

 را منشور ١١کمترماده  يا ر وبيشت يا ١۵٠٠٠ودرتطبيق مورد وقتی  ،وجود دارد !شورای باصطالح ملی منشور امضای
يت انگليسی گفته که يک شخص رميکنند زمينه سياسی برای اجرای طرح تجزيه ايران فراھم خواھد شد وھمانطو امضا

فردا ھم يک محقق خواھد گفت تجزيه ايران حاصل تائيد وامضای  ،ھزارنفراست ١۴ايران حاصل تالش است مشروطيت 
وھمانطور که تحصن درسفارت انگليس از سوی سران مشروطه  تدارک  ازسوی ايرانيان است (!) منشور شورايملی

  به امضا رسيده است. شخصيت ھای صاحب نام اپوزيسيون  و !زاديخواھانآ، منشورتجزيه ايران ھم ازسوی شد

ل تصورميشود که اين تشابه دردناک بايد کسانی رامتوجه سازد که بين قوه تشخيص ايرانيان امروزبه ايرانيان يکصدسا
  پايان حاشيه   .بايد اندگی تفاوت وتشخيص باشدپيش 

نھا تقی زاده بود به سفارت آتن که مشھورترين  ۴٠مد بيش ازآھنگاميکه محمد عليشاه درصدد برگرداندن اوضاع بر
  ھمان ماخذ)(  .وپناھنده شده بودند نانگيس متحص

 از ا سلطنت رضاشاه کبيرھمچنان ادامه داشت ووايرانيان مورد نظرش تايادی  جريان بست نشينی وحمايت انگليس از
   .ازحمايت علنی ايرانيان دست کشيدند بود که انگيسيھا به اجبار  ١٢٩٩ی کودتا

  جواب دندان شكن رضاخان به نورمن

 با ) قراربود نمايندگان سياسی خارجه ازقزاقخانه بازديد کنند و١٢٩٩سه شنبه چھارم اسفند( دردومين روزکودتا<
يعنی خالص کردن  ،اين فرصت برای انجام منظور از وزير مختار انگلستان نورمن ،شوند شناآودتا فرماندھان ک
 ،مسعودخان کيھان غنيمت شمرد وپس ازمعرفی شدن به سردارسپه بوسيله ماژور ،پسرانش ازحبس و فرمانفرما

  بيدرنگ بازکرد ....... سرصحبت را

مسعود خان خواھش کرد که حرف ھای اورابرای سردارترجمه  نکه مراسم معرفی پايان يافت نورمن ازماژورآ پس از
رضاخان شانه ھايش  سردار »زاد ميشودآجناب نصرت الدوله کی « :گلستان اين بوداولين سوال نرمن وزيرمختاران ،کند
خطاب به مسعود خان گفت ازقول من به ايشان نورمن بارديگر ،چکمه ھايش دوختباال انداخت وچشمھايش رابه  را

يافه رضاخان نمودارشد وبا بی بدخلقی درق رثاآ ولی باز ،زاد شودآ زودتر هقای نصرت الدوله بايد ھرچآد که بگوئي
؟ نورمن جواب داد برای اينکه شاھزاده زاد شودآ که نصرت الدوله بايد زودترحوصلگی پرسيد چرا؟ چه دليل ھست 
. سردارسپه درحاليکه نوک چکمه ھايش حمايت کنيمموظفيم که بھرحال ازايشان  دارای نشان ازدولت انگلستان است وما

                     >برزمين ميکوبيد بالحنی تندوعصبانی جواب داد خوب اينکه دليل نشد برويد ونشانتان راپس بگيريد ........ را
  )٢٨٣(رضاشاه ازتولد تاسلطنت دکترنيازمند 

  مريكاآايراني مريكا ازعوامل آحمايت 

مريکا مانند خانه خاله برای گروھی ازايرانيان آمريکا نشان نميدھد برعکس سفارت آتحصن ايرانيان رادرسفارت  ،تاريخ
  .ما گرديدمريکا اين رسوائی عظيم ثبت درتاريخ سياسی کشور آاسناد سفارت  انتشار شده بود که با

ھزاران ايرانی به اندازه استخوان ھای پوسيده < :مضمون چندين سال قبل يک شخصيت انگليسی عبارتی گفت به اين
  يک سرباز انگليسی اھميت ندارد>
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ھا ملت ايران وھمه  مريکائیآ برای ،درجھان برپايه اظھارات ھمان شخصيت انگليسی ميچرخد امريکاآامروزه سياست 
 مريکا جاسوسی کنند وجاده راآبرای دم شناخته ميشوند که آفقط ازميان ملتھا کسانی  ،ی جھان ھيچ ارزشی ندارندملتھا

  .نان ھموارسازندآبرای تامين مطامع 

  به اين نمونه ھای دم دست نگاه کنيد

 -حائری زاده –مکی  -فرمانداری نظامی عده ای ازجمله مظفربقائی ،بعد ازترورھژيربوسيله فدائيان اسالم -١
   .غازکردآ را مريکاآکاشانی وباقرحجازی رابازداشت کرد وسه روزبعد شاه سفربه 

به حمايت ازبازداشت شدگان  شکارآمريکا درتھران بطور آقايان نگذشته بود که سفارت آ چند روز پس ازدستگيری
 کرد ريکا شھرت داشتند ديدارمآ ززندانيان که به طرفداری ا از مريکا بزندان رفت وآسفارت  مستشار دوھر>برخاست <

جريان دستگيری در اواشنگتن ر ،مريکاآروزھای بعد گل وسيگاربه زندان فرستاد سفارت  نروز وياآنھا چه آبرای  و
مريکا آمريکا تقاضا نمودند وازعوامل آپادشاه ايران درھمان  مريکا ازآ. مقامات دوستان وعوامل خود درتھران قرارداد

  )٣٢۵صفحه   ۵٧طوفان در(                                                                   درتھران رفع بازداشت شد 

  نمونه دوم 

سيله قبل ازشروع کنفرانس مطبوعاتی بو رھبران جبھه ملی ازجمله دکترسنجابی وفروھر ١٣۵٧بانماه سال آدربيستم 
   .ھمکاری وموافقت باخمينی بوده استستورکارکنفرانس  چگونگی اعالم حکومت نظامی بازداشت شدند د

روز بعد ازدستگيری سنجابی وسايرسران جبھه ملی به سفارت  ۴بانماه يعنی آ ٢۴ مريکا درتاريخ آوزارت امورخارجه 
 استيونسون  وسيمون نمايندگان کنگره به نيابت ازموکل خودپسر سناتور پرسی وسناتوردرتھران نوشته است <خود

 سفارت درصورت امکان فردا ياآ. ريکاست ازما خواسته تادروضعيت کريم سنجابی تحقيق کنيممآکريم سنجابی که تبعه 
 ميتواند اطالعاتی درباره اينکه سنجابی درکجا بازداشت شده وتحت چه شرائطی است وچه اتھامات ويژه ای به او وارد

  )مريکاآاسناد سفارت (                                                                                      .شده گزارش دھد

   ومسنمونه 

اطالع داد که سنجابی درشرائط  و وردآون وزيردرباربه تقاضای ما تحقيقاتی بعمل مده است که بھادری معاآدرسند بعدی 
وضع سنجابی  مريکا به سفارت گزارش جمعی  ازآ. درسند بعدی ناصرميناچی جاسوس شناخته شده خوب بازداشت است

  )اسناد سفارت(     شد) يادی سازمان سياميباا الزم به اشاره است که يکی ازپسران سنجابی بنام سام سنجابی از(ميدھد 

  نممونه ديگر

قای بوش باذکرنام اکبرگنجی آ. شخص زادی اکبرگنجی نمونه زنده وحاضراستآمريکا برای آ تالش بيسابقه وپيگير
 زادی فوری  اوآ اکبرگنجی بعنوان يک روزنامه نگارشجاع ياد کرد و مريکائی ازآمايکل ليدن  –زادی اوشد آ خواستار

  ) ٣٩٣٠وز شماره عصرامر(                                                                                   .خواستارشد را

روزنامه کيھان لندن ازاکبرگنجی يک امامزاده طالئی ساخت روزنامه عصرامروز ازاکبرگنجی بعنوان اصيل ترين 
  .شجاعان ياد کرد ونوشت که ميخواھم باتمام وجود درمقابلش  تعظيم کنم

مريکا بخواھند که آی به ايرانيان تکليف کرد که بوسيله تلفن وفکس ازرئيس جمھور  ۴۵٩٠صبح ايران درشماره 
      .مريکا ناچارشود اقدامی بکند وياسخنی بگويدآمطرح کنند که رئيس جمھور  واعتصاب غذای گنجی رازندانيان سياسی 

  )٣٣٢+۴٣٣مشروح درسنگر(                                                                                                    



 حقوقدان -ض

مقامی  سال 

اکبر  زادی 
 که ائتالف 

زاد آا برای 

 سه خواستار
 ۵٧شورش 

بھه طرفدار 

فاصله  در و
دانيان ھم ـــ

نراپرداخته آ

  ايرانی در
ه تنھا مقيم 

نھا آبه  که

که ن جھت 

مريکائی آن 
ريان کسی 

 ھا خاصه در
 برای افراد 

ت هللا 

اميرفيض -يکا باشند

حبه سعيد قائم م

زآودخالت برای 
مريکاستآوب 

ضاک ميليون ام

جمھوری فرانسه
جريان ش ! خير

ل ومزدوران جب

خارج و از  سر
ـــاين زن ام از

آبلغ بوده وکی 

ست وھزاران
ئی بسرعت نه

ک مريکاآخاصه 

دراين ،کا  فعالند

ی که سه جوان
اين فرااز نه 

ست واين راه ھ
ن بيراھه ھاآ ز

هللا شده!)، حشمت

که وابسته به آمري

بود که درمصاح

تالش و  ،است
ن سياسی مطلو

وری يکآ جمع 

 ای ازرئيس ج
شناختند مطمئنا

 

عواملد ساختن 

ھستند بالفاصله
کدميگيرند وھر

وثيقه او چه مب

بسيارمشکلی ا
ال بطور استثنائ

خ ،سی کشورھا

مريکآبه اھداف 

جمھوری اسالمی
ی سال گذشته

مد اسآ ا رفت وھ
وعبور از دارند

يت هللای (زندانی آ

بشرطی ک - سياسی

رھمين رابطه ب

مريکا بناشده ا
 پيشرفت جريان
ود تالش برای

انی ضمن نامه
ميش ی رای خمين

  .اشاخ ساخت

زادآسی باھدف 
   .ائی است

زندان ھرخصی
مريکا قرارمآ ر

  .فته اند

ميداند که قرارو

کارب ی اروپائی
لی کسانی کامال

ی سياسسته ھا

به درخدمت ثناء

ج ،کردنی نيست
ت که ظرف سی

ی محصول قرنھ
ھای کوھستانی 

ه، کاظم بروجردی

آزادی زندانيان  

تاثيرگذارشد ودر

مآت وفکروپول
ست به حساب
ه گنجی تنھا نبو

استاد ايرا ۴٠
استاد ايرانی ۴

انشگاه ايران ر

ی زندانيان سياس
ت درجامعه قضا

مريا در و ندشو
اقمار ، اروپائی
مريکا رفآوپا و

انبگلو اصال نم
  .ده شده است

کا وياکشورھای
ول ،دان ھستند

نھا ھم بابسآت

نھا بال استثآمه

نند   .

قبول ک سی سال
چگونه است د

 ھای کوھستانی
موزشھآانی که

گلو، نسيرن ستوده

                     

عليحضرت ھم ت

   .ھم شدند

که بدست ی بود
 وحقوق بشرنيس

مسئله ،اوشدی

٠مريکا آفارت
٠٠ن آيا آشدند

استاد دا ۴٠٠ش

زادیآبرای  يبان
 عدالت ونصفت

  شود

ميش زادآززندان
کا وکشورھای

مده وبعد به اروآ

سانی مانند جھا
ان به کجا کشيد

مريکآ مت  در
 خاصی سرگرد

معيشت بلکه د

مجيب اينکه! ھ

ن تغييرکنآولين

  ست

وظرف س صدھا
ن دستگيرميکند

   .است

راه ؛استاھی
ت مگربرای کسا

  
ر، رامين جھانبيگل

 ک-ح ..

                     

اکبرگنجی به اع

) متھ نفهمي ه (

ک جريان سياسی
م بشردوستانه و

زادیآ  خواستار
   ١. ھست

بنابراسناد سف ۵
 برای خمينی ش
گليس ازشورش

گرفتن شام غري
عمل که رعايت

حريرمربوط ميش

ازکسانی که  ؛ت
مريکآت مادی

آوھھا به ترکيه

واج دارد که کس
وج ايشان ازايرا

اقام خذ ويزای
ران درمحلھای
روپائی ميشوند

وعج  شده است

بماند ولی مسئو

غيرقابل باوراس

نه ص کی دونفر
 عراق وايران
ه وزخمی شده ا

س ھم ادعای وا
رقابل تغييراست

                  
ميرعباس فخرآور
ھمين روال است..

  ۴ برگ ٢٨/ ١٢

سئله حمايت از

طنت طلبان بهسل

نجی سمبل يک
به حساب اقدام

مريکاآ جھانی 
ميرانتظام ھم ھ

۵٧ان شورش 
تسھيالت بيشتر

مريکا وانگآيت

   مورد

، گ ھم تظاھرات
نفس ع ،نه ست

ي كه به اين تح

قضيه اين است
ی درکنف حمايت
اند که ازراه کو

 اين جريان رو
وشت قرارباخرو

، اخ ديگراينکه
ھای ھمجواراير

ريکا وارمآھای

تامينص ميدھد

ری اسالم باقی ب

ي كوهستاني غ

طريق کوھھا يک
کوھھای مرز
رشده ونه کشته

 راھھای ناشناس
 کوھستانی غير

                  
ئله آزاد سازی امي

ھمه در ھ ی، وو

 ٢٠١٢ /

حتی مس

س ،٨۴

گن اکبر
گنجی ب
بزرگ
ا کردن

درجريا
ايجاد ت

حماي و

تطبيق

امروز
مريکاسآ

معمائي

قمعلوم 
کوتاھی
مدعی ا

بقدری
وسرنو

علومم
کشورھ
کشورھ

تخصيص

جمھور

راه هاي

فرارازط
در را

دستگير

ادعای
مناطق

        
مسئ - ١

طبرزدی



 حقوقدان -اميرفيض -بشرطی که وابسته به آمريکا باشند -آزادی زندانيان سياسی                                              ۵ برگ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٢ 

واين راه ھا درنقشه ھای عکس ھای ھوائی کامال ديده ميشود ممکن است اين راه ھا برای افراد  عادی غيرممکن است
   .ختش مشکل باشد ولی برای نيروھای انتظامی مناطق امری عادی استشھرھای ديگر شنا

> ولی اين برای خروج افسران طرفدارشاه طريقه مطمئنی وجودداردمريکا يک اشاره ای ھست که <آدراسناد سفارت 
   .نميشوداست وتوضيح بيشتری ھم ديده  ۵٨اشاره مربوط به سال

 مريکا به خارج ازآھمان طريق مطمئن به وسيله  از مريکا فعالندآداف اين حضراتی که درخارج ازکشوردرجھت اھ ياآ
ورده شده اند وياکسانی ھستند که ازطريق مرزبازرگان بوسيله سازمان اطالعات جمھوری اسالمی به خارج از آ کشور

  سازند؟ اپوزيسيون راناکار ظريمانتا ھمانطور که کشور اعزام شده وميشوند 

  مريكا آ تفنگچي هاي

ھمانند  ،نھا عمل ميکنندآ<درايران روشنفکرانی ھستند که ھرچه مابگوئيم  :مريکا درزمان بوش پسرگفتآمشاورملی 
  >ندکنيم نشانه ميگير اشاره تفنگ ھرچه را

مريکا درصدد تعويض رژيم اسالمی ايران نيست بلکه ترجيح ميدھد يک انقالب داخلی آ< :رامسفيلد وزيردفاع ھم گفت
  لندن) ٩١٠( کيھان                                                                        >مريکا انجام دھدآبرای  اين کاررا

زاد ساختن تفنگچی ھای آفقط برای  ،تظاھرات با شمع روشن –ھا  تحصن -روزه ھای سياسی   –وری امضا آجمع  
   .مريکا بدھندآمريکا ھستند تا حکومت راتحويل عوامل آ

منتشرشده، يک تصويرازيک ايرانی بانام نشان داد که درعين  اگربشود دربين تصاويری که تحت نام زندانيان سياسی
نوقت اين مقاله آ ،مريکا درامورايران طرفداررژيم شاھنشاھی باشدآمخالفت سرسخت باجمھوری اسالمی ومداخله 

  .جايگاھش پاره شدن است

****  
فوری به حضور اعليحضرت رضا شاه » غرب و آمريکا«آنکه ھمه از اين دست آزاد شده و رھا شده ھا به سوی ر جالبت
ه اصال ديدار با چنين اشخاصی از سوی مسئولين دفتر انکار ميشود غافل از اينکم راه پيدا ميکنند و پس از چندی دو

 عکس ھا و اسناد ھمچنان باقی است. 

   ک-ح

  

  

 


