
 در شماره های گذشته این 

وهشگر مستندساز و پژ

احمد میراحسان

ی شیطانی  مطلب درباره باز
در دادگاه سوئد نوشتیم.  
ی استکهلم که  در ایــن بــاز
ی شــیــطــانــی  ــاز ــ ــ ــی از ب ــزئـ جـ
ــر اســـــت،  ــ ــاص ــ ــع ــ ــان م ــ ــهـ ــ  جـ
ی  ور  حــضــور ســه گزینه ضــر

دیده می شود:

این  بــرای  بازیگر  بهترین  اول سوئد  در وهله  1
یعنی  اســت،  متفرعن  شیاطین  نیابتی  نقش 
نقش وانــمــوده دفــاع از حقوق بشر و اجــرای عدالت از 
طریق رسیدگی به جنایت! آمریکا ، اسرائیل ، انگلیس، 
فرانسه و ... در پیش چشم جهانیان، دستان آلوده به 
خون مردم کشورهای مظلوم زیادی دارند و حتی همین 
حاال در آمریکا، فرانسه و ... دارند مردم و شهروندان خود 

را از سیاه وسفید هر روزه به گلوله می بندند. 
از سوی دیگر اینان دشمنان مستقیم ایرانند و همراهی 
علنی شان با ســازمــان مــزدور و تروریست، آن هــم با پز 
مخالفت با انقالب اسالمی  جهت اعــدام تروریست ها، 
که خــود در خیابان ها  مضحک خواهد بــود؛ در حالی 
مردم مظلوم شان را برای اعتراضات عادی می کشند و 
ک ترین جنایت را و زایش و تدارک  در آسیای غربی هولنا
که جنگ، ظلم، تخاصم،  داعــش را بــه راه انداخته اند 
تحریم و ترور دانشمندان ما جزئی از آن  است و بدیهی 
اســت چنین جنایتکاران و دشمنان خارجی ایــران با 
این هویت، بازیگران مناسبی در این سناریو برای نقش 
قاضی به شمار نمی آیند اما سوئد کارگزار ظاهرا مناسبی 
آرام، دارای چهره  کشوری ظاهرا حقوق بشری،  است. 
دموکراتیک و ظاهرا دور از خشونت و جنایت قدرت ها! 

پــس داســتــان اقناع کننده بـــازی قــضــاوت علیه ایــران 
کشور دشمن اســالم،  اینجا و همین  اســالمــی  باید در 
رخ دهد. حاال آنان نمایشی مناسب به راه می اندازند. 
ــوری، یــک کــارمــنــد قــوه  ــ ــوطــئــه ای، حــمــیــدی ن طــبــق ت
قضاییه دهه 60 و زمان عملیات پیروزمند مرصاد را به 
استکهلم کشاندند تا در دادگاه فاقد صالحیت حقوقی 
کنند و البته طبیعی است  کمه اش  ، محا کشور در این 
را  سوئد  بی طرفی  وانــمــوده  و   افکارعمومی  اغــواشــده 

بیشتر باور می کند.
اما منافقین نقش نیابتی خود در مقام بازیگر  2
اجــرای  واسطه  و  شیطان بزرگ  اختیار  تحت 
طرح سیا و موساد و اداره اطالعات سوئد را در این گیم، 
با دو چهره نقابدار مصداقی و نماینده بی نقاب سازمان 
بــه اجــرا درآورده انـــــد. مــصــداقــی، عضو دستگیرشده و 
که پشت  توبه کرده سابق و آزادشــده فرقه رجوی است 
ســرش فرقه رجــوی و سازمان های اطالعاتی مختلف 

چهره  چند  فرمانبر  و  ــده  ش نــهــان 
آنــهــاســت. ایـــن جــاســوس حـــاال در 
نــقــش شخصیت حــقــوق بــشــری و 
فــعــال در دســتــگــیــری نـــوری ظاهر 
ــود، هــرچــنــد چــهــره دورو و  مـــی شـ
جــاســوســی  و  دغــلــکــار  و  دروغ وار 
چندجانبه اش برای پاره ای از مردم 
ایران شناخته شده است ولی برای 
فریب دهنده  جهان  افکارعمومی  
تواند بود. این سازمان و این مجری 
دســتــگــیــری نــــوری و  بـــازیـــگـــری با 
که  دستان خونریز و نیات پلشت، 
دلـــقـــکـــی مــضــحــک و مـــشـــکـــوک و 
و بی رحم و وحشی  ابلوک  انسانی 
کی  است با صورتک مظلوم نما و شا

عدالت  خــواهــان  واقعا  شکنجه دیده ها،  مــیــدان دار  و 
اســـت؟ یــا بــا چنین مــکــری در ایــن بـــازی رســواســت که 
دیوانه  ظالم  واقعیت  از  منافقین  جنایتکار  ســازمــان 

قدرتش، به مظلومی  دادخواه تغییر چهره  داده است؟
حمید نوری، یک کارمند قوه قضاییه دهه 60 و  3
در  که  اســت  ناصریان  حجت االسالم  دستیار 
جریان دادگــاه هــای مجدد زندانیان، در زمــان جنگ 
منافقین با ایران در عملیات احمقانه فروغ جاویدان و 
تشکیالت  لورفتن  و  مرصاد  عملیات  با  شکست شان 
مخفی همدستان رجوی در زندان فعال بوده است و 
کنون در معرکه توطئه مشترک اربابان غربی و منافقان  ا
است. حقیقتا من جز این نقش اطالعی از او نه در دهه 
60 دارم و نه پس از پیروزی عملیات مرصاد تا امروز اما 
کار اصلی این دادگاه  که  واقعیت روی داده این است 
کمه او نیست، بلکه نوری بهانه ای برای تداوم  اصال محا
اسالمی است.  جمهوری  علیه  ضــدعــدالــت،  قــضــاوت 
هدف پیشبرد گیم و بازی وانمودگی 
عـــلـــیـــه انــــقــــالب اســــالمــــی اســــت. 
و  طراحی شده  جنایت  می خواهند 
شیطانی را که 40 و اندی سال است 
علیه انقالب ادامه داده انــد، وارونه 
ــه قـــیـــام  ــ ــد. آنــــــــان بـ ــ ــنـ ــ جــــلــــوه دهـ
امام خمینی و انقالب جهانی او علیه 
ستم سلطه کافرانه و علیه کفر مدرن 
کــه مــنــجــر به  کــیــنــه مـــی ورزنـــد، چــرا
ــی  شـــده و تاسیس  بـــیـــداری اســالم
کشوری خواهان استقالل و آزادی از 
قید فرعون زمانه و دعوت مسلمانان 
و مستضعفان جهان به این آزادی 
جهانی و اجرای عدالت علیه جنایت 
سلطه، بخشایش پذیر نبوده است. 

ــدازی ایــن نــظــام عــدل بــه دست  ــران ــروژه نــابــودی و ب  پـ
ــر  ــراب ــیــم نـــظـــام اســتــکــبــاری ب ــدف گ ــ ــردم ایــــــران، ه ــ  مـ

انقالب اسالمی  است. 
کودتا، جنگ داخلی و خارجی، تجزیه طلبی،  آنــان به 
تروریسم وحشی، تحریمداعش و رسانه های محارب، 
تغییر هــویــت و بــی اعــتــمــاد ســازی، نــفــی هــویــت ملی 
ــا و هــر جنایتی مــتــوســل شــده انــد  ــوده ه ــم و هــمــه وان
ــردم را  ، مـ ــازی شیطانی پــایــان نــاپــذیــر تــا بــا اســتــمــرار بـ
تدریجا علیه حقیقت و منافع خــود و بــرای بــرانــدازی 
ــیـــدان دلـــخـــواه خــود  اســتــقــالل و آزادی شــــــــان بـــه مـ
با  می خواهند  و  نــشــده انــد  موفق  کنون  تا بکشانند، 
روش دارکـــوب و بــازی بحران های هــم افــزای طوالنی، 
 توده های فریب خورده و هویت باخته یا مردم تحمل 
از کف داده از مشکالتی را که خود شیاطین سرچشمه 
ــد و با وانموده  تولیدشان هستند به خــودزنــی وادارنـ
دروغین بی کفایتی حکومت، وانمود سازند که چاره ای 
جــز دســت شستن از جمهوری اســالمــی  و  گــرویــدن به 
ربوبیت شیطان بزرگ و چشم پوشی از استقالل و آزادی 
و عدالتخواهی راهی دیگر برای پیشرفت وجود ندارد؛ 
می خواهند مردم را به ستوه آورند و از امید به استقالل 
و آزادی و عدالت و پیشرفت به یاس و تسلیم و آشوب 
بکشانند. آنان می خواهند مردم را علیه ایمان، اسالم، 
انقالب، استقالل و آزادی شان به شورش وادارند و سراپا 
برده کفر سیاه کنند و جنایت خود را به پای جمهوری 
اسالمی  بنویسند و نــوکــران خــود و دشمنان خــدا را بر 
مسند قدرت بنشانند تا از ایران گاو شیرده، بلکه بدتر از 
گاو بسازند. پس هدف جنگ آنان نفی انقالب اسالمی و 
امام )ره( و در حقیقت اسالم، یعنی نفی توحید و قرآن 
و خاندان وحی و امام حی موعود منتظر )عج( است. 
حمید نــوری در ایــن بــازی خــود یک وانــمــوده اســت و 

بهانه جنگ با امام و انقالب اسالمی  است!
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وارونگی؛ قضاوت علیه عدالت

حاشیه های یک دادگاه استکباری 
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یادداشت

 تماس ساواک 
با فرانسوی ها

گزیده ای از کتاب الف الم خمینی 
نوشته هدایت ا... بهبودی

بخش پنجم

کشتار مردم تهران در میدان   چهلمین روز 
ژاله نزدیک بود. روحانیت ایران در اقدامی 
عزای  را   1357 مهر  بیست و چهارم  هم سو، 
ملی خواند. در اعالمیه هایی که آنان منتشر 
کردند، سالگرد فقدان سیدمصطفی خمینی 
بیست و چهارم   ، روز همین  بــا  مــقــارن  نیز  را 
، اعالم نمودند. حوادث ایران، بی توجه  مهر
 ، بــه بـــرقـــراری حــکــومــت نــظــامــی در 12 شهر
ــده مـــی شـــد. تـــظـــاهـــرات،  ــ ــری ــ هــمــچــنــان آف
داشــت.  ادامــه  راهپیمایی ها  و  اعتصاب ها 
ــوزی، مــوج  ــ ــش آم ــ ــروز جــنــبــش هــای دان ــ بــا ب

اعتراضات مردمی بلندتر شده بود. 
خود  حضور  روز  ششمین  خمینی  آیـــت ا... 
او در  فــرانــســه تجربه مــی کــرد. تصمیم  را در 
بود.  نکرده  تغییر  اسالمی  کشوری  به  رفتن 
سوریه،  چــون  کشورهایی  در  نمایندگانش 
کستان برای جلب نظر آن  لبنان، الجزایر و پا
ایــران  دولــت هــا در پذیرش مرجع تبعیدی 
می کوشیدند اما دعوت رسمی ای از او نشده 
بود. او هنوز نمازش را شکسته می خواند. »به 
محض احراز آزادی بیان و قلم در کشوری از 
کشورهای اسالمی، ان شــاءا... برای خدمت 
کــنــون در اینجا به  در آنــجــا خــواهــم رفـــت. ا
خدمت ادامــه می دهم. در نهضت اسالمی 
و خدمت به مردم مسلمان، مکان یا رنج در 
مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است، ملت 
است؛ صدای وجدان است. من هر چه بکنم 
و بر سر من هرچه بیاید در مقابل شمایی که 
خون در راه آزادی و اسالم داده اید خجلم.« 
این جمله ها بخشی از پیام آیت ا... به مردم 
به مناسبت چهلم شهدای هفدهم  ــران  ای
شهریور تهران بود. پیام امام توسط ناشرانی 
که خود را »گروه فالح«، »ندای اسالم« و »فجر 
اسالم« نامیده بودند در ایران چاپ و توزیع 
گردید. این پیام به زبان عربی برگردانده و به 

، فرستاده شد. کشورهای مورد نظر
معاون  ــاوه،  کـ علی محمد   ، مــهــر بیستم  در 
ک، خود را به پاریس  اطالعات خارجی ساوا
 )SDECE( فرانسوی  همتایان  بــا  تــا  رســانــد 
کند. سطح روابط امنیتی ایران  خود رایزنی 
و فرانسه را باید بسیار خوب دانست؛ به ویژه 
آن کــه طــرف ایــرانــی توجه ویـــژه ای به رئیس 
وقت دستگاه اطالعاتی فرانسه داشت که آن 

را با بذل مال نشان می داد. 
فردای رسیدن امام خمینی به پاریس، ناصر 
ک با همتای فرانسوی خود  مقدم، رئیس ساوا
تحرکات  از  مراقبت  خواستار  گرفته،  تماس 
ــــت ا... خمینی شــده بــود. گفتنی اســت در  آی
سازمان  ایستگاه  نماینده  گذشته  روز  شش 
ــران در برابر هر پرسش  امنیت فرانسه در ای
کــه پاسخ آن را از فرانسه  گفته بــود  ک  ــاوا سـ
خواهم گرفت اما هیچ خبری نداده بود. همه 
ک در این روزها محدود به چند  اطالعات ساوا
گـــزارش نــاقــص، هــمــراه بــا اطــالعــات نادرست 
نماینده خود در پاریس بود. در این چند روز 
کشور بیشترین  ســازمــان اطــالعــات و امنیت 
خبرهای خود را باید از صفحات روزنامه های 

ایران به دست آورده باشد. 
بــرقــراری روابـــط اطــالعــاتــی، تنها هــدف کــاوه 
از آمــــدن بـــه پـــاریـــس نـــبـــود؛ هــرچــنــد او در 
دیـــدار بــا همتای فــرانــســوی اش فهرستی از 
ک دربــاره فعالیت های  نیازمندی های ســاوا
آیت ا... خمینی را به دستگاه اطالعاتی مقابل 
کــه بــا کنت دومــرانــش،  ــداری  ــ ــا در دی داد ام
رئیس SDECE  داشت، از ضرورت رفتن امام 
به آمریکا با نفوذ در آدم های پیرامونی چون 
صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر گفت 
کید کرد هر اندازه پول بخواهید، می دهیم  و تأ

تا خمینی برای رفتن به آمریکا ترغیب شود!

گفت وگوی جام جم با آیت ا...احمدی درباره 
زندگی و شخصیت حضرت معصومه)س(

بررسی دالیل فراموشی ظرفیت های فرهنگی 
 ایران و تاجیکستان 

در سفر رئیس جمهور این کشور به تهران
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بررسی سریال های تلویزیونی با موضوع 
زندگی دختران در گفت وگو با اصغر توسلی

گفت وگو با فریده دریامج، بازیگر 
پیشکسوت رادیو، تلویزیون و تئاتر

کنش اعضای کمیسیون فرهنگی   وا
کران فیلم »برادران لیال«  در برابر تالش برای ا

روزگار دور از دسترس دختران

 نقش های خوب 
به ما نمی رسد

زیر بار قانون شکنی نمی رویم 

6

7

9

12

راز محبوبیت 

یک خواهر

 مسؤوالن فرهنگی
یک سند آماده نکردند

مادر 40 فرزند توان یاب

عمق میدان

ش
بر

 

کمی درباره سازمان نفاق
ــوی در گــیــم آمــریــکــایــی قــضــاوت عــلــیــه عــدالــت  ــ نــقــش فــرقــه رج
را  بــازی سازمان مجاهدین  ریشه کنونی  و  تبارشناسی  چیست؟ 
باید در شکستن التقاط اولیه و تاریخ بعد از اعــدام رهبران نسل 
نخست جــســت وجــو کـــرد. رجـــوی و شــهــرام دو بــازمــانــده ســازمــان 
چریکی مجاهدین خلق در مقطع فروپاشی التقاط آغازین و اعدام 
مسلحانه  عملیات  نگرش  مدافع  اینان  هستند.  اولیه  رهــبــران 

اولیه سازمان چریکی اند که می اندیشیدند با تــرور و آدم کشی 
می توانند قــدرت به کف آورنــد و با عملیات چریکی شهری، رژیم 
فاسد پهلوی را به سود کسب مسند حکمرانی برای خود سرنگون 
آمــریــکــا معرفی  آنـــان خـــود را دشــمــن جـــدی امپریالیسم  کــنــنــد. 
می کردند. رهبران نسل اول از زاویه دید اخالقی و احساسی، اغلب 
 ظاهرا جوانانی صادق و تحت تاثیر جنبش کمونیستی و افکار چپ
ــرآن، تعقل  و دچـــار التقاط بــودنــد. ضعف تــقــوی و موانست بــا قـ
ایدئولوژی  و  دانــش  به  اعتماد  روشنفکرانه،  زندگی  و  مستقل 

انــقــالب هــای چــپ مـــدرن، گسست از زنــدگــی مــردم و جــو زمــانــه و  
 نگاه و تفکر علم محور مــدرن رهبران فکری شان که دانشجویان 
گسیل شده به اروپا از سوی رضاشاه، بودند چون مرحوم مهندس 
بازرگان با سویه لیبرالی، در گرفتارهای ایدئولوژیک/ التقاطی شان 
نقش داشــت و بعدها نگرش مــدرن رادیــکــال پیشگامان انقالبی 
و کسانی چون دکتر شریعتی بر آنــان تاثیر نهاد که باز طی تحصیل 
در اروپا تحت تاثیر سویه سوسیالیستی فکر غرب قرار گرفتند و در 

زه با  آن تمایل یافتند.  چرخش  از لیبرالیسم به مبار

گزارش »جام جم« از معلم بازنشسته ای که در کارگاه 

خود فقط افراد دارای معلولیت را استخدام می کند

گاندو باز می گردد
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 بخش 
چهارم

 منافقین نقش 
نیابتی خود در مقام 

بازیگر تحت اختیار 
شیطان بزرگ و واسطه 

اجرای طرح سیا و موساد 
و اداره اطالعات سوئد را 
در این گیم، با دو چهره 

نقابدار مصداقی و 
نماینده بی نقاب سازمان 

به اجرا درآورده اند


