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  ناممكن كردن ديالوگ كتبي و شفاھي               

  

  

 

تر نگاھي عمقيتوانست براي طرفين بحث و ناظران بيروني امكان ھاي اخير ميبحثھاي ھفته
در اين موضوع آقاي . به مسائل مرتبط با جنبش ملي و دموكراتيك آذربايجان  فراھم سازد

نفري را كتبي كرده و منتشر كرده  10-5سيروس مددي متن سخنراني خود در يك جمع كوچك 
متأسفانه . پاسخھاي متعددي به نوشته ايشان در سايتھاي اينترنتي منتشر شد. بودند

كردند، به نشر فارسي كه اصوVً بايستي رعايت بيطرفي حداقل در ظاھر را ميسايتھاي 
يكجانبه نظرات تيم سه نفري  به رھبري  آقاي حسين نوحي وند و مشاركت آقاي مددي 

ھاي پرداختند و از اين جھت عدم اعتماد موجود در جنبش ملي آذربايجان  نسبت به رسانه
ھا و جريان يافتن ديالوگ Vزم و سه نفره از پاسخ به جوابيه تيم. فارسي را بازھم تشديد كردند

گون آذ تي "سالم، خودداري كرد و تنھا امكان برقراري يك ديالوگ بين طرفين بحث كه از سوي 
  . در جريان سوال و جوابھا تبديل به يأس شد. م. فراھم شده بود، با رفتار نامتعارف س" وي

احبه تلويزيوني مذكور در فوق كه مبتني بر باراندان اتھام به تاكتيك نامعقول آقاي مددي در مص
ھرسو در پاسخ ھر سوآلي بود،  از ھر جھت، اين شائبه را دامن زد كه اين تيم نه به قصد 
طرح نظرات متفاوت خود با  جنبش ملي آذربايجان، بلكه در صدد جا انداختن نظرات از پيش 

وقعي به حق قضاوت  مردم در ميان نظرات مطرح  آماده شده خودشان به ھر قيمتي ھستند و
در پاسخ سوال "! بشما چه مربوط است؟"طرح  مكرر جوابھايي مثل . شده،  قائل نيستند

اند، به مرتبط با نظرات ايشان كه داوطلبانه براي پاسخ به سوآVت به تلويزيون وصل شده
  .ور استرا دارد كه تأسف آ" No dialog"تنھايي حكم آويختن تابلوي 

را . م. Vزم به تأكيد است كه من در اين نوشته به ھيچوجه قصد برخورد به نظرات آقاي س
در اين باره مقاله . ندارم حتي اينجا و آنجا بنا به ايجاب مطلب  اين كار اتفاق افتاده باشد

ات كلكسيون مفصلي از نظر. م. ام و از آنجايي كه نظرات آقاي ساي به تركي نوشتهجداگانه
نادرست ناشي از تعلق خاطر به يك ايدئولوژي توتاليتر است، برخورد با اين نظرات حتي در 

پايان تاريخ مصرف ايدئولوژيھاي توتاليتر به معني . فورمھايي غيراز ديالوگ  ادامه خواھد يافت
حذف شدن آنھا از ميان عقايد موجود نيست ھمانطور كه ھنوزھم طرز تفكر و حتي شيوه 

  . ئودالي و ماقبل آن در جھان وجود داردتوليد ف
  

و بويژه بخشھاي مرتبط . م. فوريه آقاي س 8بينم بخشھاي مھم مصاحبه در اين مقاله Vزم مي
  . ترين و مشخصترين سوآلھا را در اينجا منعكس كنمبا خودداري ايشان از دادن جواب به ساده

  مكتب آنده ژدانف
بستن . مكتب يوزف گوبلز نيست و معجزاتي دارد عظيمتر از مكتب آندره ژدانف كم اھميت

ناميدن احزاب " سوسيال فاشيست"قرارداد تقسيم لھستان با رژيم  ھيتلر و ھمزمان 



" داري گنديدهسرمايه.  "سوسيال دمكرات قرباني فاشيسم در اروپا از كرامات اين مكتب است
. ر  دستاوردھاي اين مكتب استناميدن كشورھاي پيشرفته صنعتي و دموكراتيك دنيا از ديگ

حال تيمي سه نفره  با برخورداري از تجربيات اين مكتب، ملتي اسير و محروم از ھر گونه 
حقوق ابتدايي خود را با كشف اشباح پانتوركيستي از بيم عقوبت تلخي كه در صورت نپيوستن 

ھاي اطفال گرسنه گويي نگراني. به كارزار نامقدس اين تيم منتظر آنان است، ھشدار ميدھد
نه در مورد گرسنگي و علل آن بله بايستي در جھت آشنايي و پيشگيري عوارض ناشي از 

يا انگار زنان عربستان سعودي بايستي بجاي مبارزه براي كسب . پرخوري جھت داده شوند
ھاي زنان افراطي ضد حق رانندگي بايد نيروي خود را در جھت كشف و خنثي ساختن توطئه

اين تزھا ھر اندازه  مسخره و دور از عقل !. صفوف جنبش برابري طلب زنان بسيج كننندمرد در 
باشند، بسيار شبيه مدعيات تيم سه نفره مورد نظر و يكي دونفر حواريون قديم و وفادار آنھا 

  .باشدمي
  سطر سخنان  خارج از موضوع 2000سوآل و  6

براي كساني  " گون آز تي وي"مددي با  آقاي سيروس 2009ماه فوريه  8مصاحبه روز يكشنبه 
در اين مصاحبه در طي بيش از . كه  در ھر شرايطي اعتقاد به ديالوگ دارند، مأيوس كنند بود

  :سوآل زير جواب دھند 6يك ساعت و نيم ايشان قرار بود به 
سوئدي اين تعريف در منابع شوروي، دايره المعارف بريتانيكا و منبع [تعريف از پان توركيسم . 1

  ]يك يا دو سطر بيشتر نيست
ھا از دولت اياVت متحده آمريكا  براي حمله به ايران چه كسي يا كساني از آذربايجاني. 2

  ]جواب چنين سوآلي ھم اصوVً نبايد بيش از يك سطر باشد؟[اند؟ دعوت كرده
در مصاحبه  كه براي اينكار(گروه  4ارائه مصاديق تقسيم بندي جنبش ملي آذربايجان  به . 3

مثال بيشتر  5-4از مصاديق ھر كاتگوري ) [اول فوريه خود يكھفته وقت درخواست كرده بودند
  ]سطري 4درخواست نشده بود يعني جمعاً يك جواب 

آيا يك  عضو سازمان : برخورد ارزشي به ادبيات و زبان نقد درون جنبش ملي آذربايجان. 4
اصوVً [سازمان خود را منافق و منافقين بنامد؟  مجاھدين  ميتواند عضو ديگر سازمان يا كل

  ]تواند باشدجواب اين سوآل بيش از آري يا نه نمي
ميزان آراي بلشويكھا و حزب مساوات قبل از تشكيل  جمھوري اول آذربايجان  شمالي . 5
ي در قفقاز جنوب 1917ماه  28و  27، 26انتخاباتي كه به تاريخ " [آذربايجان  خالق جومھوريتي"

: درصد آرا را كسب كردند نگاه 63درصد و حزب مساوت  4برقرار شد و بلشويكھا زير 
  ] 124،125سويتوخووسكي صحيفه 

-مقاله تركي كه آقاي مددي بنا به ادعاي كنترل نشده خودشان تاكنون نوشته 25از ميان . 6

جواب [اند؟ ترجمه شدهمقاله باقي مانده به فارسي  24اند، غير از اين مقاله اخير، كداميك از 
آن مقاله ھم با مشاركت يك يار وفادار اين تيم . است "يك مقاله"اين سوآل دو كلمه يعني 

سه نفره بدون ارائه تعريفي از پانتوركيسم و نشان دادن نيم سطري نوشته،  سه ھمكار 
  .]دو عزيز س�مي را زير اتھام قرار دادن" سيداوالي"، "سئور"سابق خودشان،  آقايان 

  
سوآل مشخص فوق،  6سطر جواب به  6ماه فوريه، بجاي  8در مصاحبه تاريخ . م. بدينسان س

سطر حرف خارج از موضوع، به ھم بافت تا در گرد و خاكي كه برپا كرده بود، پرده  2000قريب 
نام " (واھاب تبريزلي"مترجمي با امضاي . ساتري بر ماھيت نه چندان زيباي عمل خود بكشد

 مشابه نظرات ارگانھاي رژيم جمھوري اس�مي كه قب�ً براي انتشار اينترنتي نظرات  مستعاري
كه ترجمه شلخته و پراز تحريفي از مصاحبه فوق بيرون داده  ادعا كرده )   بكار رفته است

بعلت مانع تراشی ھای مدیر تلویزیون، فرصت پاسخگویی "است كه مصاحبه شونده ، 



 2000يزيون در نھايت بھت و حيرت خود و بينندگان تلويزيون شاھد مدير تلو. "Hزم را نيافت
سوآل فوق بود و نتوانست جلوي اين سخنان  6در جواب . م. سطر سخنان خارج از موضوع  س

وي است، بگيرد،  "تردستي قابل توجه"خارج از موضوع را كه از نظر مترجم فوق، نشانه 
  وآل فوق از جانب وي شد؟ س 6سطر جواب مربوط به  6چگونه مانع بيان 

در ) كارمند سابق راديو مسكو(عضو گروه سه نفري به رھبري حسين نوحي وند . م. آقاي س
اش، طي دو جلسه مصاحبه  در برابر چند سوآل كنكرت در باره سخنان مكتوب خود در مقاله

، دوشنبه"پاسخ ايشان به شخصيت قھرمان سيد ابراھيم نبوي در اثر طنز . قرار گرفت

  :شباھت در دو جھت است. بود "، دفتر سردبير5/5تا  2ساعت 
  به سوآل  اتھام زدن بجاي جواب.  1        
ابھام در اتھام زني بنحوي كه طرف اتھام حتي و قتي خود خبرنگار است، اين مسئله . 2       

عريف در اين شيوه اتھام ت. شودمي" استنباط"يابد و تنھا از سوي خواننده صراحت نمي
نميشود و در نتيجه ذكر مصاديق اتھام ھم نه مطرح ميشود و نه حتي  ذكر آنھا ممكن خواھد 

  .بود
  

. خوردھاي مورد نظر به وفور به چشم ميھا و ھم در مصاحبهدو خصوصيت فوق ھم در نوشته
ابتدا به طنز سيد ابراھيم نبوي دقت كنيد تا بعد بخشھايي از مصاحبه آقاي مددي را مرور 

  :كنيم

  ، دفتر سردبير5/5تا  2دوشنبه، ساعت 
  

در اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي  5/5تا  2دوشنبه، ساعت مگر شما روز ! برادرجان :گفتم
  سعيد امامي جلسه برگزار نكرديد؟

باشد كه جھت دشمني با ميھاي عناصر وابسته به استكبار گويياين اظھارات ياوه :گفت
  .ھا عنوان شده استارزش
ھا ھستم، پذيرم كه دشمن ارزشاينجانب وابسته به استكبار بوده و مي! بله، برادرجان :گفتم

در اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي سعيد امامي  5/5تا  2دوشنبه، ساعت ولي آيا شما روز 
  جلسه داشتيد يانه؟

ھا و مصالح اند و در جھت مقابله با ارزشي دارند و اعتراف كردهكساني كه فساد اخ�ق :گفت
  .خواھند ما را خراب كنندكنند، ميما حركت مي

ايم، اما لطفاً بفرماييد روز ما فساد اخ�قي داريم، اعتراف ھم كرده! چشم برادر: :گفتم
سه داشتيد در اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي سعيد امامي جل 5/5تا  2دوشنبه، ساعت 

  يانه؟
ھا را از آورند تا ارزشجاسوسان دشمن از طريق صھيونيستھا اط�عاتي به دست مي :گفت

  .بين ببرند
ما جاسوس ھستيم، صھيونيست ھم ھستيم، قب�ً ھم اسممان دانيال ! آقاي محترم :گفتم

عيد امامي در اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي س 5/5تا  2دوشنبه، ساعت بوده، اما شما روز 
  چكار داشتيد؟

-اند كه سعيد امامي مطالبي عليه ما به آنان داده است و ميكساني اعتراف كرده: گفت

  .خواھند ارزشھا را از بين ببرند
ما اعتراف كرديم با سعيد امامي ھم . الھي فداي شكل ماھت بشوم! قربانت گردم :گفتم

ر اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي سعيد د 5/5تا  2دوشنبه، ساعت اما شما روز . رفيق بوديم
  امامي م�قات كرديد يا نه؟

الحال مشكوك كه پدرشان جاسوس ملت ايران تكليف خودش را با عناصر معلوم :گفت



  .داندھا بوده، ميانگليسي
ما معلوم الحال و مشكوك ھستيم، پدرمان ھم جاسوس ! داند كام�ً صحيحبله، مي :گفتم

در اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي سعيد امامي  5/5تا  2دوشنبه، ساعت  بوده، آيا شما روز
  م�قات كرديد يا نه؟

الھويه رابطه تنگاتنگ دارند و صد ھاي مجھولبرخي شاگردان دكتر سروش كه با روزنامه :گفت
  .كنندھا وارد مياند اتھاماتي را به ارزشمليون دVر اخت�ص كرده

كنيم كه ما قبول مي! ب�يت انشاهللا بخورد به توي سر عوامل استكباردرد و ! آقاي من :گفتم
شاگرد دكتر سروش ھستيم، اص�ً نوكرش ھستيم، روزنامه ما ھم مجھول الھويه است، 

مان ھم تنگاتنگ است، به جاي صد مليون دVر ھم يك مليارد دVر اخت�ص كرديم، اما آيا رابطه
در اتاق سردبيري طبقه دوم با آقاي سعيد امامي قرار و  5/5تا  2دوشنبه، ساعت شما روز 

  ايد يا نه؟مدار ھمكاري گذاشته
ھايي مانند آقاي مصباح يزدي را خراب برخي افراد در قالب دفاع از قانون و آزادي چھره :گفت

  .ھاي ما را از بين ببرندكنند تا ارزشمي
اص�ً غلط كرديم كه از قانون و آزادي ; كنيماوVً كه برخي افراد كه ما باشيم غلط مي :گفتم

قد آقاي مصباح يزدي ھم انشاهللا در بيايد سر چشم سيد ابراھيم نبوي، اما ; دفاع كرديم
در اتاق سردبيري طبقه دوم  5/5تا  2دوشنبه، ساعت محض رضاي خدا، جان مادرت، بگو روز 

  كرديد؟با آقاي سعيد امامي در مورد چه موضوعي صحبت مي
                                                                    �  �  �  

  .پيش از ان كه در اشك غرقه شوم، چيزي بگو، ھر چه باشد: نتيجه شاعرانه
  .ھاستاتھام زدن به ديگران سرشار از ناگفته: نتيجه سياسي

  .دست پيش را بگيريد كه پس نيفتيد :نتيجه فولكلوريك
  !ھمكاري با امامي؟ يا مخالفت با امامي؟ مسأله اينست :نتيجه نمايشي

-332،  ، ص 1378زمستان انتشارات روزنه، چاپ دوم،  بي ستون،، :  سيد ابراھيم نبوي(
334(  

  

  از كلمات قصار آقاي واھاب تبريزلي
يعني طرف مورد ع�قه ايشان در مصاحبه . م. فرمايند كه آقاي سآقاي واھاب تبريزلي، مي

 "تردستي قابل توجه"بدون آنكه فرصت پاسخگويي داشته باشد، صرفاً با   2009يه فور 8روز
  :به عين نوشته ايشان توجه كنيد! استخود موفق شده

  
مانع تراشی ھای مدیر تلویزیون، فرصت پاسخگویی Hزم را بعلت ] "آقاي مددي[

. ... به سئواVت نشد و بعد از پایان وقت و در غيابش متھم شد که حاضر به پاسخ دادن نيافت
داشتن سواد باHتر از البته ایشان ھم بلحاظ تسلط کافی که بر امور داشت و نيز از بابت 

، اجازه ی زیادی به توفيق ترتيب مدیر تلویزیون و سوال کنندگان دست چين شده
ل تردستی قاببا دھندگان برنامه نداده و بجای قرارگرفتن در صندلی اتھام، مخالفان خود را 

  "موفق شد کم و بيش به چالش کشيده و توجه

  
با  در اين نوشته من بعداز ت�ش ناموفق براي برقراي يك ديالوگ از طريق طرح سوآVت مشخص

در ابتدا . آورمتلويزيوني مزبور را روي كاغذ مي" جواب"ھاي مھم سوآل و آقاي مددي، گوشه
براي نقل قول انتخاب كرده بودم كه بعداً با من متن پياده و ترجمه شده آقاي واھاب تبريزلي را 

مشاھده تحريفات جھت دار در كار ايشان سعي كردم بخشھاي مورد استفاده از مصاحبه را 



. با وجود اين آثار متن آقاي واھاب تبريزلي در اينجا و آنجا مانده است. خود پياده و ترجمه كنم
ام مسائل حساس و مھم از ي كردهھدف من ھم ارائه كلمه به كلمه مصاحبه نبوده و سع

سوآل فوق  و  6روش من در اينكار انعكاس طرح  مكرر و مكرر . مصاحبه را كتبي و فارسي كنم
مشابھت اين سوآل . ھاي آقاي مددي بعنوان نمونه  استاكتفا به بخش ناچيزي از بيربط گويي

مسلماً . بھت برانگيز است  با نمونه منقول در فوق از آثار آقاي سيد ابراھيم نبوي" جواب"و 
اما مردم نيز بعنوان ناظران . به جواب دادن بكند مجبور تواند مخاطب خود راسوآل كننده نمي

به نظر من خودداري لجوجانه، . بيروني و پوبليك،  حق و امكان قضاوت در موضوع را دارند
يي نشان دھنده چيزي سوآل فوق، خود به تنھا 6از دادن جواب به . م. عامدانه و آگاھانه س

. من توضيحات و تفاسير خود بر سخنان س. است كه از خواندن مقاله ايشان مستفاد نميشود
سوآل فوق از  6اگر ھر كسي احياناً پاسخ ھمه يا برخي از . امرا داخل كروشه قرار داده. م

استفاده عموم  برنامه تلويزيوني فوق را شنيده باشد، لطفاً آنرا  به بنده اط�ع دھد تا براي
  .تمامي تأكيدات در سرتاسر اين نوشته از من است. منتشر كنم
............. 

  ".پان ترکيزم و تورانيزم: "شما لطفا ازدیدگاه خود دو واژه را تعریف کنيد :اوبالي -
خودتان این مسئله در جلسه ی قبل ھم مطرح شد و آیا شما ھم صراحتا نگفتيد که  :مددی -
  !]....گويند تعريف پان توركيسمبه اين مي. [ھستيد" ترکيست و تورانيست"
اگر اینطور ادامه بدھيد کارمان بجایی نخواھد رسيد ما دیروز تفاھم کردیم که اینبار  :اوبالی -

پان "شما درمقاله ی خود چھره ی وحشتناکی از . شما جواب دھنده باشيد و نه سئوال کننده
  . ...شما از این پان ترکيزم صحبت کنيد. ویر کشيده ایدبتص" ترکيزم

ھمانطور که ملتھای دیگر ميتوانند متحد شوند، حق این وحدت برای ترک ھا ھم  :مددي -
که طی آن ادعا ميشد که سيروس مخالف وحدت " پالتاک"صحبت دیروز اتاق .... محفوظ است

زادیخواھان ما باید به سخنان افراد که از آ.... . ترکھاست، چيزی جز عوامفریبی نميتواند باشد
 -تلویزیون و اینترنت پخش مشوند دقت کرده و ببينند که سخنان این ناطق مفروض در خط ملی

دموکراتيک پيشه وری است یا خطی است که ما را در کنار ھيتلر، موسولينی و جرج بوش قرار 
  ]...اينھم تعريفي ديگر[ميدھد؟ 

دید که کسانی وجود دارند که آمریکا را دعوت به بمباران ایران ميکنند، شما ادعا کر: اوبالی  -
اگر از این کار امتناع کنيد ادعا ھم نباید . ما ھم حق داریم که نام این افراد را از شما بپرسيم

  !ما چنين افرادی را سراغ نداریم. بکنيد
ت ھمراه شاعر و سيد خواسافسوس كه نگفتند و من واقعاً دلم مي. [خواھم گفت :مددی  -

  !]..."پيش از ان كه در اشك غرقه شوم، چيزي بگو، ھر چه باشد: "ابراھيم نبوي التماس كنم
من چند سئوال دارم که منحصراً با مقاله ی . خسته نباشيد. س�م عليکم :عليرضا اردبيلی

شان آقای سيروس مددی درارتباط است و اگر خارج از موضوع باشد عذر خواھم خواست وای
دیگری با ماھيت مقاله و . نوشتن این مقاله است" نيت"یکی مربوط به . ميتوانند جواب ندھند

حاV نيم ساعت . بکاررفته در مقاله است " متودولوژی"طرزتفکر ایشان مرتبط بوده ویکی ھم  
لطفا به سئوال من بطور مشخص و اختصارا جواب . وقت گذشته ولی حرفی زده نشده است

آقای . ر سر آن نيستيم که درباره ی آینده ی بشریت به داستانسرائی بپردازیمما ب. دھد
آذربایجان دوستی، : (طيف ارزیابی کرده است 4مددی حرکت ملی آذربایجان را درمحدوده ی 

او ھفتۀ قبل قول داد که روشن کند که کدام رسانه ). آذربایجان واحد، ترک گرایی و تورانيزم
اي مقاله" حميد آرغيش آزاد"زماني . ز این طيف ھا را نمایندگی ميکنندھریک ا... وتشکي�ت و

لطفاً از خاله جان مزبور و افراد . نوشته بود" خاله جان من پان تركيست شده است"بنام 
  ...ذکری بعمل آورید طيف اولآقای مددی ، لطفا از نمایندگان . متفرقه صحبت نكنيد

اجازه بدھيد كه .... رباره ی مطالب خود توضيح دھم که د من این عرضه را دارم ...:مددي



داشتن در مورد  كنند عجيب است كه ايشان احساس نياز مي[ من بتوانم حرفم را بزنم
عرضه صحبت كنند اما از دادن جواب به يك سوآل از نوشته خودشان حتي بعداز انقضاي مھلت 

سطري سوآVت فوق  6ي براي جواب آيا ايشان واقعاً جاي! كننداي ھم خودداري مييك ھفته
سطر سخن خارج از موضوع  نيافتند؟ آيا خبر كارگري ايشان در آلمان و پخش  2000در Vب�ي 

ھاي دور و اتھام باراندان به زمين و زمان اينقدر از نظر ايشان اع�ميه از سوي ايشان در گذشته
  !] ...اھميت داشت؟

بگوئيد که چه جریانات وچه کسانی آذربایجان . ھيدبه سئوال مشخص من جواب بد :اردبيلی -
  ...دوست ھستند

  !نه! نه! نه: مددي

.]... م.سخنان خارج از موضوع آقاي س..[ليق را ذكر كنيدچيھاي آذربايجان نمونه: اردبيلي -
.]... م. سخنان خارج از موضوع آقاي س.. [تان جواب دھيدبه سوآل كنكرت مرتبط با نوشته

  ..Vر كدامندچيآذربايجانھاي نمونه
که اگر کسی آمریکاپرست باشد و در جنگ ویتنام . ... لطفا بميان ک�م من نپرید... : مددي -

" مک کارتيزم"این عين ..... بحساب نميآورند " ایدئولوژیک"آمریکا را محق تر بداند، برخورد او را 
یندگان بارز آن است، حاضرند با ملت پرستھای افراطی ما که آقای اردبيلی از نما.... است 

فاشيزم ھم ھمکاری کرده و بر کارھای م�حسنی ھا  چشم بپوشند و حتی سر كار آمدن  
اتھام وابستگي به صھيونيسم بين الملل، استكبار . [جمھوري اس�مي را نوع ديگري ببينند

اتھامات خود جھاني، مھاجمين فرھنگي، اخت�ص مالي و بسياري ديگر را ھم ميتوانستند به 
كردم، ھنوزھم جواب سوآل اما حتي اگر من ھمه اين اتھامات را يكجا به جان قبل مي. بيفزايند

يعني به كاتگوري اول " چه جریانات وچه کسانی آذربایجان دوست ھستند "من در مورد اينكه 
ن نه از خواھند بگويند كه مھا ميبرخي]...اند، داده نشده استشان متعلقايشان در مقاله

  ...ترك گراھا...امچھار گرايش بلكه از چھار تشكي�ت نام برده

خواھم پرسيد فع�ً من كاتگوري اول از تقسيم بندي ] ترك گراھا را[من آنھا را : اردبيلی -
جنبش را به چھار كاتگوري . ايدده دقيقه گذشته است و ھنوز جوابي نداده. پرسمشما را مي

آذربایجان ... کدام رسانه ھا و شخصيتھا و... گوري اول مثالھايي بزنيداز كات. ايدتقسيم كرده
  .شما شخصيت ھای غيرعلنی را ميتوانيد بيان نکنيد. دوست ھستند

  "سایت آذربایجان"در وھله ی اول  :مددی - 37
  چه کسانی وجود دارند؟ ع_وه بر شما. آن سایت مال شماست :اردبيلی - 37

شخصيت آذربایجانی مقيم داخل ایران را از تلويزيون اع�م  زارانھميخواھيد من نام : مددی -
  کنم؟

پنج ارگان مطبوعاتي، پنج صاحب قلم و پنج شخصيت را نام . نفر نام ببرید 5- 4 از  :اردبيلی -
  .ببريد

  محمد علي حسيني :مددي -
  .شناسيماو جزو شماست و گفتم كه شما را مي: اردبيلي -
  ھستم صاحب قلم خودممن  :مددي-

ھاي متعلق به نمونه[ غيراز شماآيا . شناسيمشما را مي! شما قبول! بابام جان :اردبيلي
  ھست؟ ] كاتگوري اول

ھر كاري حتي سوآل از سوآل كننده [ميتوانيد بگوئيد که ھست يا نيست؟  شما :مددی -
  !]كردند و جواب به سوآل را از ما دريغ فرموند

  .که از شما سئوال ميکنممن ھستم  :اردبيلی -
  ]آيا اين سوآVت از نوشته ايشان نبود؟.... [سئوال شما باید از نوشته ی من باشد :مددی -
-كاتگوري تقسيم كرديد و من مصاديق آنرا مي 4شما جنبش ملي آذربايجان  را به  :اردبيلي-



  . پرسم
شما ... ي اوبالي پرسيدممن دفعه قبل از آقا. نوع تشكي�ت است 4ام كه من نگفته: مددي -

در اين صورت . [چي و نيمي ملت پرستھاي افراطي ھستيدفدرال دموكراتھا نيمي آذربايجان 
ھاي كشف شده "نيمه"اين اط�عيه بي تعارف جنبش فدرال دموكراتھا از سوي كداميك از اين 

  ]از سوي آقاي مددي صادر شده است؟
من . خواھم پرسيد] سوب به ديگر كاتگوريھا راملت پرستھاي افراطي من[آنھا را  :اردبيلي

 4چيزي را كه به . ايدده دقيقه گذشت و ھنوز جواب نداده. پرسمھنوز ھمان مورد اول را مي
  .ايد، مثالھايي از كاتگوري اول بزنيدكاتگوري تقسيم كرده

  .اممن تنھا به چھار گرايش اشاره كرده: مددي -
شما نيمي از فدرال دموكراتھا را در كاتگوري اول جا .... دھيدبه سوآل جواب ! لطفا :اردبيلي -

  آيا شما از اين نيمه چارتري يا ليستي داريد؟ يا اين مسئله مخفي است؟. داديد
و  با بينم ميبرخي از دوستان شما را اينجا . امنه تست نكرده... لطفاً تكرار كنيد :مددي -

اف به آدم شفاھي بودن در عالم سياست اين بيان اعتر. [صحبت مي كنيمتعدادي ھم 
، به تفحصات شفاھي ديگر خود در اطاقھاي پالتاك "جواب"ايشان در ادامه اين سوآل و . است

شان مورد داوري قرار آيا سازمانھاي سياسي، بر اساس اسناد كتبي.  ھم اشاره خواھند كرد
�قات اعضاي جنبش فدرال گيرند؟ در اين ميان تكليف بينندگان تلويزيون كه امكان منمي

كنند ¬دموكرات آذربايجان  را  ندارند و به حرفھاي آقاي مددي ھم با ديده ترديد نگاه مي
چيست؟ اينان چگونه ميتوانند صحت و سقم  ادعاي آقاي مددي را كنترل بكنند؟ آيا اظھار نظر 

رند بدون سطري سال تجربه كار سياسي دا 45تا  35در مورد سازماني كه اعضاي آن ھر كدام 
  ]....مدرك به اين بي مسئوليتي ممكن است؟

طرفدران آذربایجان واحد چه کسانی ھستند؟ . شودآقاي مددي وقت ھدر مي :اردبيلی -
  ]يعني متعلقين به كاتگوري دوم طبق مقاله ايشان[
ث من دیروز به آقای اوبالی گفته بودم که اگر قرار است کسی با من بح! پس اینطور :مددی -

آیا من نباید بدانم که طرف . کند، من ھم این حق را خواھم داشت که از بيوگرافی او آگاه شوم
ديديد كه  ايشان كمي قبل حتي كاتگوري مرا ھم در ميان پانتوركيستھا [بحث ام کيست؟ 
بھتر نبود بيوگرافي مرا قبل از معين كردن جاي من در ميان پانتوركيستھا . معين كرده بودند

  ]شدند؟ميجويا 
  .كند كه من دفعه پيش از شما كردمآقاي عليرضا  ھمان سوآلي را از شما مي... :اوبالي -
اتھام بجاي جواب ھمچنانكه در اثر ..[آقاي اردبيلي شما خودتان فكر توتاليتر داريد: مددي-

  ]افتدسيد ابراھيم نبوي اتفاق مي
به سوآل آقاي . زنيدد و اتھام ميدھيآقاي سيروس، اين شما ھستيد كه لقب مي :اوبالي-

يعني ھمان جواب ايشان به اين [توانيد بگوييد بماند براي بعد يا اگر نمي. اردبيلي جواب دھيد
: پرسدآقاي عليرضا از شما سوآلي مي] سوآل در ھفته قبل در ھمين مكان تلويزيوني دادند

آيا اين . [د جواب ندھيدطرفداران آذربايجان  واحد چه كساني ھستند؟ اگر راضي نيستي
  ]تقاضاي آقاي اوبالي  طلب جان آدميزاد و شير مرغ از مصاحبه شونده است؟

  ]....پس چرا اينكار را نكرديد؟[توانستم جواب بدھم من مي :مددي -
فرد محترمی است و زندگی و " پرویزنيا"ھم مانند اقای " نورالدین غروی"آقای ... :مددي -

  ]آيا سوآل من در مورد نحوه زندگي افراد بود؟[دارند  رفتار شرافتمندانه ای
شما بطور ساده به سئواVت جناب اردبيلی جواب بدھيد و یا آن را به زمانھای : .... اوبالی -

  . ...بعد موکول کنيد
آیا یک عضو سازمان مجاھدین . شناسيدشما سازمان مجاھدين خلق را مي: اردبيلی -

برعليه ديگر اعضا يا سازمانش استفاده کند؟ يعني از ادبيات رژيم  " منافق"ميتواند ازکلمه ی 



استفاده كند بعد ادعا كند كه انتقاد از سوي يك مجاھد دلسوز است و  آيا اگر اين فرد مجاھد 
است در صورت انجام اينكار، اين شخص خودش در مورد مخدوش كردن مرزھاي خود با رژيم  

خص ميتواند بگوید که عليرغم اینکه این ادبيات رژیم را بکار كند؟ آيا اين شايجاد ترديد نمي
  است؟ " مجاھد گونه"ميبرد، قصدش یک انتقاد 

  . اين سوال خوبي است كه لطفاً به این سئوال جواب کافی بدھيد :اوبالی -
چرا سئوال مبھمی . ... این سئوالی خارج موضوع است. خير اين سوال جوابي ندارد :مددی -

  .]...آيا اينطور بود؟[يد؟ مطرح ميکن

سوآل آقاي عليرضا اين است كه آيا يك مجاھد ميتواند با استفاده از ادبيات رژيم   :اوبالی -
  ، ادعا كند كه در كار خود صميميت دارد؟ "منافق"كاربرد صفت 

من نمي گويم ... چه ربطی به قضيه دارد؟. من مفھوم سئوال شما را درک نميکنم :مددی -

ايضاً كساني ھم [ ...در مراسم قلعه بابك پرچم تركيه را برافراشتند يا نه كه كساني
اخت�س مليوني و ميلياردي كردند، كساني فساد اخ�قي داشتند، كساني معلوم الحال 

خواستند ارزشھاي ما را خراب كنند، كساني جاسوس و يھودي و نوكر بودند، كساني مي
  ...]...سروش بودند و

وقتی آن مقاله را نوشتم، درابتدا حم�ت وسيعی برعليه من شروع شد وھر من :... مددي -
و ھمه اينھا باعث شده [کس مرا متھم به عامليت سرویس ھای مخفی این یا آن کشور کرد 

سوآل ناقابل دچار كمي دست انداز شوند و بعداً از سوي حامي  6كه ايشان در دادن جواب به 
در دادن  "ژورناليست و محقق"معرفي شدن بعنوان  خود، آقاي واھاب تبريزلي ، ضمن

  !!]......شدن بگيرند؟؟" موفق"نمره  ،"كم و بيش"پاسخ به سوآVت با قيد محدود كننده 
ھا و مفتخر به قدر  قدرتي رژيم  اي ھا، فدايياينجا فردي طرفدار كوروش ھخامنشي، توده[

از طريق " علي"و ھويت ملتھا بنام جمھوري اس�مي و معتقد به طبيعي بودن نابودي زبان 
. شودتماس تلفني، لببيك گويان به نداي استمداد آقاي مددي به مدد وي وارد ماجرا مي

يعني افراد . كنند، آشنايندھا را حمل ميجالب است كه ھمه با افرادي كه يكي از اين ھويت
كنند، يا ر ميچپ، طرفدار كوروش يا كساني كه به قدر قدرتي جمھوري اس�مي افتخا

ھاي جديدي مي پندارند، پديده" طبيعي"كساني كه نابودي ملتھا ھمراه زبان و ھويتشان را 
" خوبان"ھا  و داشته آنچه نيستند اما ھويت ھيبريدي يعني پيوندي مركب از ھمه اين ھويت

  ]ھم داردند به تنھايي، حداقل براي من تاكنون آشنا نبود
  ..ند؟آقا سيروس مرا مي شنو: علي

  ميشنوم دوست عزيز، ميشنودم برادرم: مددي -

  حالت خوب است؟. سيروس جان منم: علي

  قربان شما: مددي

  سيروس جان، مرا شناختيد؟...چطوري؟ خوبي؟ : علي

   ...صدا خيلي آشناست اگر حرف بزنيد. وهللا نه: مددي

  شناختي كه؟ برايت اي ميل ھم زده بودم. علي ھستم. منم: علي

  .بلي شناختم: مددي

شما اجازه . ... امبا ھزار دوز و كلك وصل شده. زنممن دوساعت است كه زنگ مي:... علي
در فرھنگ و اسطوره ما ...كنند، حرف بزننددھيد كساني كه به نفع سيروس صحبت مينمي

دانستيد كه به نفع سيروس مددي اگر مي...من با ھزار كلك خواھان صحبت شده ام،...
يا " گ�زل پژوھشگر: "در اصل تركي[شما پژوھشگر خوب ...داديدنم اجازه نميكصحبت مي

مقاله سيروس را ھمه ... ايد اينجا كه خرابش كنيدچون سيروس مددي را آورده] پژوھشگر زيبا
. شما از خودتان اسطوره مي سازيد...من سوآلي از سيروس ندارم...كنندايرانيھا قبول مي

شما ... را داريد قصد تحقير كوروششما ...ديگر ما را ول كرده ايدو ھزاران اسطوره  كوروش



زباني كه تو صحبت ميكني زبان بيگانه ... كنيدھاي ديگران را براي ما معرفي مياسطوره
شما از ... كنيصحبت مي]  ؟[به زبان كاپادونيستھاي تركيه ... زبان بيگانه است..ھاست

گيريد؟ پس چرا احزاب از كجا پول مي. گيريديستھا پول مياز امپريال. صھيونيستھا پول ميگيريد
توانند صحبت كنند، تلويزيون تأسيس و ديگر احزاب نمي ھافدايي، ھاايچون تودهبزرگي 

سيروس مددي ... شما جواب نداريد شما مرا براي صحبت دعوت كنيد... كنند و شما ميتوانيد
او  از دادن جواب درست ... ان شريفي استاو انس... كشدآدم محترمي است كه خجالت مي

زبان، ... كني؟توھين مي ھاكمونيستتو به .. دانمزبان ترا من مي[!].. كشد خجالت مي
در عرصه دنياي امروز . عوض ميشود] ملتھا[در دنيا بيش از ھر چيزي زبان ! زبان، زبان

كنند ياليست زندگي مياز مردمي كه زير كلك ھزاران امپر...كنندمصريھا عربي صحبت مي
خواھيد آذربايجان  را از ايران جداكنيد؟ اين خوابي است كه نخواھي شما مي... صحبت كنيد

آقاي واھاب تبريزلي درا ينجا ھم مثل تماي قسمتھاي . ... [ايران نيروي بزرگي است. ديد
سخنان متن پياده و ترجمه شده مصاحبه، به مدد آقاي مددي شتافته و قسمتھاي رسواگر 

، طرفدار كوروش، توده، فدايي و مفتخر به قدر معتقد به طبيعي بودن نابودي زبانھا" علي"
  . ]قدرتي رژيم  جمھوري اس�مي را حذف كرده است

بحث ... دوستمان زنده باشد....من برای تعریف از خودم قابليت Hزم را دارم :..مددي-
دمان ھست كه جمھوري اس�مي ھم از يا[شما با او ضرورتي نداشت من ھيچ خوشم نيامد 

سبز شدن رژيم  طالبان در كنار خود اص�ً خوشحال نبود مثل اينكه صاحبان ايدئولوژيھاي 
بيچاره آن  آقاي علي با آنھمه . توتاليتر چشم ديدن نسخه بدلھاي خودشان را ھم ندارند

  ] ...سخنان جانبدارانه در شأن آقاي مددي
. مقاله آقاي مددي به مفھومي كليدي تبديل شده استپان تركيسم در  :اردبيلي-

برد بايستي آن تعريف را ارائه داه و پانتوركيسم تعريفي دارد و كسي كه اين مفھوم را بكار مي
. مصاديق آنرا با نام، فاميل، آدرس جايي كه  آنرا گفته يا نوشته است. مصاديق آنرا نشان دھد

را كه من ا ن خواھم خواند قبول ندارد، بايستي خود  اگر اين تعريف نيست يعني اين تعريفي
آنموقع ھم ميتوان ديد كه آن تعريف درست است يا . تعريفي ارائه دھد و مصاديق آنرا بشمارد

اما اگر بدون ارائه تعريف و مصاديق آن ھركسي را كه خواست پانتوركيست بنامد، زير ھر . نه
نيمه ھر سازماني، دنبال پانتوركيست بگردد،  اي پانتوركيست كشف كند، در ھرسايت وبته

... پس اين فرد با آن بازجو و ش�ق زن ديگر فرقي ندارد؟ ھردو اتھامي ميزنند كه تعريفي ندارد 
كه از سوي ده ھزار كمونيست كنترل شده است " انسيكلوپدي شوروي آذربايجان"تعريف از 

ايي مبلغ  تعلق ھمه ايدئولوژي ملت پرست، شووينيست و بورژو: "اين است 

خلقھاي متكلم بزبان توركي به باصط_ح ملتي واحد و خواست وحدت آنھا در يك 

آقاي رحيم رئيس نيا ھم تعريف مشابھي . 451جلد ھفتم صفحه " دولت زير حمايت تركيه
داده و با وجود اينكه ليست منابع مقاله ايشان تماماً شامل نام دشمنان بنام آذربايجان  چون 

ت هللا رضا، كاوه بيات و امثالھم است و نام يك دوست آذربايجان  در ليست منابع مقاله عناي
حال ھركس كه از پانتوركيسم . آقاي رحيم رئيس نيا نيست، من تعريف ايشان را ھم قبول دارم

خواھم كه صحبت را مي...كند بايد پاسخ دھد كه آيا اين تعريف را قبول دارد وصحبت مي
  . يم به موضوعي ديگرببنديم و برو

در قفقاز به "آذربايجان  خالق جومھوريتي"در آستانه تشكيل  1917آقاي مددي، در سال 
ھا و بلشويكھا به چه ميزان بود؟ لطفاً رھبري محمد امين رسولزاده، ميزان نفوذ مساواتچي

  . جواب دھيد
ه ھای دائره المعارف اگر از دائره المعارف آذربایجان حرف بميان آمد، لطفا نوشت :مددی -

معلوم نشد كه آيا ايشان از تعريف دايره المعارف . [را ھم ذکر کنيد سوئدبریتانيا و حتی 
چون تعريف آن منبع ھم شبيه بقيه تعريفھا در تمامي منابع ديگر !  بريتانيكا باخبرند يا نه؟



موجود از جمله  وجود ندارد و تعريف منابع سوئدي" دايره المعارف سوئد"چيزي بنام  . است
  .]ويكي پدياي سوئدي ھم مثل بقيه است

آذربايجان  خالق "در آستانه تشكيل  1917در سال : سوآل من اينست  :اردبيلي-
ھا در آذربايجان  شمالي بلشويكھا چه نفوذي داشتند و ميزان نفوذ مساواتچي" جومھوريتي
- ر حكومت ديگري تعيينبحث ميزان حمايت مردمي از حكومت مساوات مثل ھ[چقدر بود؟ 

  .] ترين اساس قضاوت ماستكننده
نگاه كنيد آقاي عليرضا، من امروز در اينجا نماينده حكومت مساوات يا شائوميان كه : مددي -

اما ھدف اين سوآل من روشن . اينكه شما نماينده حكومت مساوات نيستيد قبول[نيستم 
نماينده شائوميان يعني قتل عام كننده ملت  ساختن اين نكته براي بينندگان بود  كه آيا  شما

ھستيد يا نه؟ جواب  1918در سال " حوادث مارس"آذربايجان  از جمله نسل كشي موسوم به 
در مورد علت  سوال كليدي ميزان آراي دو جريان بلشويك و مساواتندادن شما به 

ھار درصدي بلشويكھا ھا و رقم زير چدرصدي آراي مساواتچي 63خودداري  شما از ذكر ارقام  
اط_عاتی در آن باره دارم  و خودتان اگر وقت آن بيايد مي روم  ]...كندايجاد بدبيني مي

اين مسئله چه ربطي به . دانيد كه ميدانم، و ميتوانم بيشتر ھم داشته باشمھم مي
 ايشان.... [خواھيد چه چيزي را ثابت كنيد؟ حال با اين حرفھا مي. بحث امروز ما دارد

ميتوانستند بجاي اين ادعا كمي از اين اط�عات را در اختيار بينندگان بگذارند كه امكان قضاوت 
  ]در مورد ميزان اط�عات ايشان براي عموم فراھم بشود

شما در مقاله خود به محمد امين رسولزاده . دھممن ربط ماجرا را توضيح مي: اردبيلی -
ن رسولزاده، خاطره  و ارثيه  معنوي وي، حاكميتي  كه او از اقدامات محمد امي. ايدبرخورد كرده

وري ھمين مسئله در مورد سيد جعفر پيشه. تأسيس كرده بود،  براي ما عزيز و مھم  است
وري براي ما مھم و عزيز امروز حكومت ملي تحت رھبري  سيد جعفر پيشه. ھم صادق است

سوآل . لطفاً جواب دھيد. ما مربوط است بنابر اين سوآل من به بحث. است نه كارھاي ديگر او
- در آن زمان بلشويكھا چقدر در آذربايجان  و قفقاز نفوذ داشتند و مساواتچي. مشكلي نيست

  ...ھا چقدر؟ 
است که از ملت " مک کارتيزم"این عين ... این طرز تفکر توتاليتریزم بوده و... : مددي - 

شما بمن جواب بدھيد که تشکيل ... ردپرستي  افراطی و چپ ستيزی افراطی ریشه ميگي
این حکومت بظاھر جمھوری آقای رسول زاده چه بوده است؟ مگر غير ازخوانين و اشراف بوده 

و در موقع خود ميتوانم به  آنچنان پياده ھم نيستمميدانيد که من در این مسائل ... است؟ 
داند كه رژيمھاي  بلشويكي نمياحتماVً خواننده نا آشنا با ادبيات [ .این مسائل ھم بپردازم

شوروي  و چين تحت كنترل مائو در طول چندين دھه از عمر خود مشغول شكار مشمولين اين 
يا كوVك بودند و پشت اين ارزش گذاريھا، عظيمترين  " خوانين و اشراف"اتيكت تعريف نشده 

  ]  ...آمار كشتار شھروندان عادي در تاريخ بشري خوابيده است
اگر سوآل من روشن .. آيا سوآل من روشن نيست؟ آيا سوآل من مفھوم است؟: اردبيلي-

  .تري بيان كنمنيست آنرا بصورت كنكرت
اينجا ھم  ارواح [ھزار شھيد داده است  600در جنگ جھاني دوم آن جمھوري كوچك : مددي -

 و حسين نوحي وند به صف آرايي جنگي بر عليه. م. شھيد در پشت سر س 600000طيبه 
  .] ...سوآل كننده احضار شدند

اي دستتان است كه درون آن پر از گرد و خاك آقاي مددي مثل اينكه شما توبره :اردبيلي -
كنيد تا به دود است و شما در قبال ھر سوآل مشخصي آن گرد و غبار و دود را به ھوا بلند مي

شما ] يگري ميكرد؟مگر حسين شريعتمداري در مصاحبه فوق كار د. [آن سوآل جواب ندھيد
بازھم به سئوال من جواب نميدھيد ومن دوباره ميپرسم که درموقع تاسيس حکومت مساوات 

سوآل : سماجت از دو سوست[رسول زاده، بلشویک ھا و آنھا چه تعداد رای بدست آوردند؟ 



  ]كردن و جواب ندادن

؟ این موضوع چه ربطی به آیا باید من این آمار را از کتاب پيدا كنم و برايتان بگويم :مددی -
اگر آدم شفاھي نيستيد تنھا راه سند كتبي است و اخبار شفاھي به حساب [مسئله دارد؟ 

  ]...آيندنمي

این  107در صفحه ی . اجازه بدھيد من از این کتاب سويتوخووسكي نقل قول کنم: اوبالی -
ھزار  95نفر بوده اند،  2455270 کتاب آمده است که تعداد آرای بلشویک ھا از آرای مردمی که 

  . آراست درصد 5این کمتر از . بوده است
 25وري در انتخابات شركت كرده بود این چه آماری است؟ در خود تبريز كه پيشه :مددی -

  ... ھزار رأي آورده بود
  . این آمار قفقاز است و من از این کتاب نقل ميکنم: اوبالی  -
  . ربایجان، گرجستان و ارمنستان استاین آرا از آن آذ :اردبيلی -
  .من از این کتاب نقل کردم :اوبالی -
ما ھم خواھان كسب فيض بوديم [من به اندازه كافي اط_عات عمومي دارم  :مددي -

  ]سوآل نگرفتيم 6اما جواب آن 
آقاي مددي به سوآلي كه از . اگر بحث اينطور پيش برود متوقف كنيم بھتر است :اوبالي -

  .شود، جواب بدھيدشما مي
  !]؟. [من جواب خودم را دادم :مددي -
چگونه ميتوان زير اين . [من کسی نيستم که زیر حرفم بزنم و این را ميدانيد :مددي -

  !]؟"زد"سخنان خارج از موضوع 
  .لطفاً به سوآVت جواب بدھيد :اوبالي-
- بري وي را يا نمياما درصد آراي حزب تحت رھ[ اممن رسولزاده را خوب خوانده :مددي-

  ]...دانمدانم يا بر زبان آوردنش را مغاير مصلحت خود مي
مقاله نوشته اید که تقریبا نصف به نصف  50ھفته قبل مطرح کردید که حدود : اردبيلی -

مقاله ی ترکی، مقاVتی ھستند که بعداً بزبان فارسی  25آیا در این . فارسی و ترکی ھستند
  ...ترجمه شده اند؟ 

شما جواب سئوال مرا ندادید و اگر می دادید منھم جواب این سئوال شما را می : دبيلیار -
  ...غير از آن مقاVت، آیا مقاVت دیگرتان به فارسی ترجمه شده است؟ . دادم

آيا از اين مقاVت، مقاله ديگري نيز به فارسي . ...من جواب سوآل خودم را نشنيدم :اردبيلي-
" آثار"كنند از ترجمه مددي در ميان گرد و خاكي اينبار بپا ميآقاي [ترجمه شده است؟ 

-كنند و اين ط�عات را براي آگاھي من و بينندگان مفيد ميخودشان به ديگر زبانھا صحبت مي

  :]اما در جواب سوال من يعني ترجمه به فارسي آشفته شده و ميگويند. شمارند

  د؟ دانستن این مطلب به چه درد شما ميخور: مددی -
  ]وبراي اينكار با استوديو تلويزيون تماس گرفته بودم. [سئوالی است که ميپرسم: اردبيلی -
آیا شما مفتش یا بازجو ھستيد که من مجبور شوم که یک بيک ! اقای اردبيلی: مددی -

من ھدف ! توضيح دھم که کدام مقاVت من به زبانھای دیگر ترجمه شده است؟ آقای اوبالی
چرا ھمه ی وقت را به . عيتی که اع�م ميکنيد ترافيک خط تلفن دارید، نمييفھممشما را در موق

  ]مگر شنوندگان دیگری وجود ندارند؟. آقای اردبيلی می دھيد
  من چکار کنم؟ آیا باید از او بخواھم که سئواVت خود را قطع کند؟ : اوبالی -
  مه شده است؟غيراز اين مقاله آيا مقاله ديگري به فارسي ترج :اردبيلي -
  چه ربطي به شما دارد؟  :مددي-
  ...چه ایرادی دارد؟  این ترجمه ھا به زبان فارسی :مددی -
اميدوارم مصاحبه [بازھم مقاله ی دیگری دارید که بفارسی ترجمه شده باشد؟  :اردبيلی -



  ]سيد ابراھيم نبوي از ابتداي اين نوشته از ياد خواننده نرفته باشد
چه خوش گفت سيد ابراھيم نبوي كه  [مگر بازجو ھستيد؟  . ارتباطی داردبشما چه  :مددی -

  ]اتھام زدن به ديگران  سرشار از ناگفته ھاست
  مگر سری در کار است که جواب نميدھيد؟  :اردبيلی -
پس ارتباط شما با تلويزون براي پاسخ . [خير سری نيست ولی ربطی بشما ندارد :مددی –

  ]نظوري بود؟دادن به سوآVت به چه م
  آقای اردبيلی چرا این سئوال را مطرح ميکنيد؟ اھميتش در کجاست؟: اوبالی -
كه  "آذر بوگون 21"اند، تنھا اين مقاله مقاله تركي كه آقاي مددي نوشته 25اگر  :اردبيلی -

شود اينكار را از نظر من ضد آذربايجان  است ترجمه شده باشد، اين يك معني دارد و مي
مقاله ترجمه شده و ھردو ضد آذربايجان  باشند يعني ھردو  2مقاله،   25ما اگر از اين ا. فھميد

در بين جنبش ملي آذربايجان  پانتوركيست و نژادپرست  كشف كنند، آنوقت اين مسئله معني 
كنند كه ترجمه مقاله مورد بحث ايشان بخاطر دشواري ايشان ادعا مي. كندديگري پيدا مي

در صورت صحت اين ادعا ميتوانست از اين . ھا در خواندن متن تركي استايجانياي از آذربعده
مقاله بصورت تصادفي با موضوعات مختلف ترجمه شده باشد نه،  تنھا دو مقاله  5مقاله،  25

در صورتي كه ماجرا ينطور . كنندكه در ھردوي آنھاي ايشان پانتوركيست كشف  و افشا مي
يشان تنھا دو مقاله با مضمون پانتوركيست كشف كني را به فارسي باشد،، اين يعني اينكه ا

. اندترجمه كرده باشد، اينكار را بخاطر خوشآمد نژادپرستھا و فاشيستھا اينكار را انجام داده
مقاله تنھا اين مقاله به فارسي ترجمه  25آيا از اين : كنمحال من سوآل خودم را تكرار مي

  شده است؟ 
خواھيد به اين آقاي مددي آيا مي. حاضر به جواب دان به اين سوآل نيست) ديمد(او : اوبالي-

  سوال جواب بدھيد؟
بخاطر ان موضع توتاليتر، ضدچپ و اولترا ملت پرستانه است که فکر می کنيد که من  :مددی -

-و وابستگي به امپرياليسم جھاني، ساموارايي..... [درصدد جلب دیگران بسوی خود ھستم

  ...]...ي، سرخپوستان مايا، آبورجينھاي استراليا و ھاي ژاپن
شما سبک نگارش زبان ما را مشکل کرده اید ... من دوستان زیادی در تبریز دارم :مددی -

علت دشواري مردم غير عجيب است كه از نظر بسياري . [و مردم ما نميتوانند آن را بخوانند
  ] ..فارس در ايران در كار خواندن و نوشتن بزبان خودشان دVيل ديگري دارد

دفعه ی پيش آقای مددی مطرح کردند که اگر قرار باشد چاپلوسی کنند، این : اردبيلی -
این حرف فع� در سطح ادعاست و من با طرح . ميکنند خلق آذربایجانچاپلوسی را در حق 

Vسال قبل عزیز  10ت بر آنم که مردم قضاوت کنند که این ادعا درست است یا نه؟ این سئوا
" آذربايجان  سسي"، آقاي مددي را به ھمکاری  در مجله "سيد آوالی"و " سئور"س�می ، 

و تنھا بعد از انتشار چند شماره، در نشریه اين دوستان، آقاي مددي مقاله ای . دعوت کرد ند
ی آن این ھمکاران خود را به پان ترکيسم و نژادپرست بودن متھم کرد و بزبان ترکی نوشته و ط

حال عجيب . این مقاله را دوباره بزبان فارسی ھم ترجمه کرده در در ھمان شماره چاپ كرد
را بفارسی ترجمه کرده که اتفاقاً ھر دو سمت و  دو مقالهمقاله ی خود  25است که او از این 

چرا اتھام مينامم؟ برای اینکه اگر این . مردم و فعالين ملی را داردسوی اتھام زنی نامربوط به 
كار نيكو كردن از پر كردن . [پان تورکيزم مورد ادعای او تعریف نشود، جنبه ی اتھامی دارد و بس

از زبان مرا بر اساس كتاب  "خلق آذربايجان"آقاي واھاب تبريزلي ما اينجا ھم كلمه . است
تغيير داده و بازھم  "مردم آذربايجان"در رژيم  جمھوري اس�مي  به لغات و اصط�حات مجاز 

اند كه گويا  آقاي مددي صاحب اصلي مجله دار از زبان من مطرح كردهزيركانه و معني
  ] به ھمكاري دعوت كرده ديگران رابوده و  " آذربايجان  سسي"
ايشان دقيقاً به اين و ! [پس شما بخاطر این مسئله است که سئوال می کنيد :اوبالی -



  ]خاطر از دادن جواب بيمناكند
به روند استنطاق و تفتيش جناب عليرضا پایان دھيد و اجازه دھيد که ! اوبالی عزیزم :مددی -

بويژه مردمي كه سوآVتي در باره ميزان نفوذ بلشويكھا در . [مردم سئوال خود را مطرح کنند
كه بعداً به . م. صاديق آن، تعداد مقاVت تركي سدر قفقاز، تعريف پانتوركيسم و م 1917سال 

اند و چگونگي اند، نام كساني  كه آمريكا را دعوت به حمله به ايران كردهفارسي ترجمه شده
اصولي بودن منافق ناميده شدن سازمان مجاھدين خلق از سوي اعضاي آن و امثالھم نداشته 

  .]باشند
  .....دارید؟ باز ھم سئوالی! آقای اردبيلی: اوبالی -
یک خط افراطی در آذربایجان وجود دارد . ... شما ھا ھستيد که باید بمن جواب دھيد :مددی -

ھاي پھلوي و آيا اين  رژيم [که مانع یادگيری زبان مادری ما و پيشرفت مبارزه ی ماست 
بكنيد كه فكرش را . اندجمھوري اس�مي نبودند و نيستند كه مانع يادگيري زبام مادري ما بوده

  .].......اندچقدر  آقاي واھاب تبريزلي از شنيدن اين ادعا دچار شعف شده
ساعت در اتاق پالتاک حضور یافته و دیدم که کسی ميگفت که حرکت  4من دیروز ... :مددی -

مثل (من با کسانی که بخاطر استق�ل آذربایجان جرج بوش را ... آذربایجان فاشيستی است
البته ھنوز این افراد افراطی موفق به تسخير . له به ایران ميکنند، مخالفمدعوت به حم) کردھا

آقاي مددي كه بارھاي ادعاي محقق بودن و غيره ميكنند ظاھراً . [نھضت ملی نشده اند
متوجه نيستند كه سخنان يك فرد در اطاق پالتاك  يا حشر و نشر شخصي با اين و آن، 

   .]..سنديتي بلحاظ فاكتوگرافي ندارند

خوشبختانه مقاله آقای . من سئواVت زیادی دارم که دیگر نميخواھم ادامه بدھم: اردبيلی -
. اين بحثھاي كتبي ادامه خواھد يافت. مددی مکتوب است و من ھم خودم آدم كتبي ھستم

مخالفت با . ادعاھای مربوط به آذربایجان دوستی آقای مددی و من صرفا ادعاھایی ھستند
اینکه مقاله بخاطر عدم توانائی آذربایجانيھا در خواندن مقاVت ترکی بزبان  ھيتلر یا توجيه

مردم باید قضاوت کنند که ھدف آقای . فارسی منتشر شده، فقط اعتباری در سطح ادعا دارد
آیا او واقعا با مشاھده ی یک خطر عينی اینکار را کرده و یا فرصتی . مددی ازاین چه بوده است

آور شده و مانند بابک خسروی و چپ ھای سابقی مانند علی  بدست آورده که نام
که سلطنت طلب شده اند، احترامی در بين محافل ضدترک دست و پا  -ميرفطروس و دیگران

ایشان حرف جدیدی نزده و به تکرار حرف ھای کھنه ای که سلطنت طلبان و . کند
. رسول زاده پرداخته است ایدئولوژیست ھای رژیم در حق حرکت ملی آذربایجان و محمدامين

اين حرفھا از سوي سلطنت طلبان ھيچ بحثي از سوي ما را موجب نشده است و بحث امروز 
از كنند يا اين مباحث را مطرح مي درون جنبشما عبارت از اين است كه آقاي مددي دارند از 

  و قضاوت با مردم است؟؟؟ بيرون آن
  

  مكانيسم يك ديالوگ عمومي

  
مناظره، سوآل و جواب، ميزگرد، كنفرانس و انواع ديگر ديالوگ در فضاي عمومي ھدف از انجام 

در اين نوع . فراھم آوردن امكان قضاوت طرف ثالث يعني مردم بيننده و شنونده و خواننده است
طرف ثالث . ديالوگ بيش از ھر چيزي طرفين بايستي به مدعاھاي قابل كنترل استناد جويند

از اينرو توسل به مدعياتي كه يا قابل كنترل . طرفين بحث را كنترل بكند بايستي بتواند مدعيات
نيست يا خارج از موضوع است و يا اھميتي ندارد، از سويي به ھدر دادن وقت گرانبھاي مردم 
است و از سوي ديگر اگر اينگونه مدعيات به بھاي خودداري از اط�عات و مدعيات قابل كنترل 

تمامي درھاي ديالوگ را . م.متأسفانه آقاي  س. كنندغير ممكن ميمطرح شوند، ديالوگ را 



خواه بصورت شركت در بحث چندجانبه كتبي و خواه در دو جلسه سوآل و جواب تلويزيوني را با 
من چند نمونه از ادعاھاي قبل كنترل و ادعاھاي . رفتارھاي نامتعارف خود كوفتند و بستند

  :امسته بندي كردهغيرقابل كنترل ايشان را در زير د

   ادعاھا و مسائل مورد بحث قابل كنترل
- معلوم شد كه ايشان درست نمي(من از م�سسان جنبش فدرال دموكرات آذربايجان  بودم  -

به شھادت ھمه م�سسان اين جنبش و اط�عيه مسئول ھيئت اجرائيه آن، ايشان نه . گويند
  )اند و نه حتي عضو اين جنبشجزو م�سسان جنبش فدرال دموكرات آذربايجان  بوده

شود براي كنترل اين ادعا خواھش مي(ام  مقاله تركي نوشته 25مقاله فارسي و   25تقريباً  -
  )مقاله و آدرس و تاريخ و محل نشر آنھا را اع�م كنند 50كه ايشان ليستي از تيتر  اين 

رل اين مسئله بايستي براي كنت(اند تعداد مقاVت تركي كه بعداً به فارسي ترجمه شده -
ظاھراً اين تعداد بيش از دو مورد مقاله پانتوركيست كشف كني . خودشان پيشقدم شوند

  )نيست
براي كنترل اين ادعا ابتدا بايد ايشان . (انداي از آمريكا دعوت به حمله به ايران كردهعده -

  )اسامي افراد مزبور را ذكر كنند
  ق آن با ذذكر اسناد كتبيتعريف پانتوركيسم و ارائه مصادي  -
  .ميزان آراي بلشويكھا و حزب  مساوات در آستانه تشكيل جمھوري اول آذربايجان  شمالي -
براي كنترل اين مدعا ايشان بايستي رشته يا رشته ھاي تحقيقي (من محقق ھستم  -

  )خودشان، تحصي�ت مربوطه و ليست آثار تحقيقي خودشان را ارائه كنند
  

  :غيرقابل كنترل نمونه ادعاھاي
  من اين عرضه را دارم كه در باره مطلب خود توضيح دھدم -
  ميتوانستم جواب دھم-
  من براي تعريف از خودم قابليت Vزم را دارم -
  من در اين مسائل آنچنان پياده نيستم -
  من به اندازه كافي اط�عات عمومي دارم -
  من كسي نيستم كه زير حرفم را بزنم -
  ه را خوب خوانده اممن رسولزاد -
  من دوستان زيادي در تبريز دارم -
  اط�عاتي در آن باره دارم و ميتوانم بيشتر ھم داشته باشم -

  
فعال بودند در ارائه  مدعيات غيرقابل كنترلبينيد كه ايشان به ھمان اندازه كه در ارائه مي

وگ را غير ممكن دھند و اين مسئله ھر گونه ديالخصت به خرج مي مدعيات قابل كنترل
تنھا نكته قابل كنترلي كه ايشان بيان نمودند ھمانا تعلق ايشان به م�سسين جنبش . كندمي

فدرال دموكرات آذربايجان  بود كه سرنوشت آنھم با اط�عيه دبير ھيئت اجرايي اين جنبش 
  .روشن شد

جھت مداخله آقاي واھاب تبريزلي در انعكاس سوال و جواب 

 ناز طريق تحريف مت

  
نظرات مطرح شده در ھر سه تاي . ايمرا زير سه نوشته ديگر ديده" واھاب تبريزلي"امضاي مستعار  

. ايدئولوژيك رژيم  جمھوري اس�مي ايران است-ھا، مطابق نظرات شناخته شده سياسياين نوشته
اين نوشته است، غير از سايتھاي اخبار روز، پيك نت، ايران جاويد و آقاي در ماجرايي كه موضوع 



، آقاي واھاب تبريزلي نيز جھت گيري آشكار در حمايت بي قيد و شرط از آقاي سيروس مددي "علي"
آقاي مددي و تيم ايشان نيز با سكوت خود در اين موضوع، آثار ھيچگونه نارضايتي از اين . اندكرده

فعاليتھاي قلمي آقاي واھاب تبريزلي و نحوه مداخله و نحوه . انددلي ابراز نداشتهھمسويي و ھم
تحريفات ايشان از برنامه سوآل و جواب تلويزيوني مورد بحث شايسته يك بررسي  انتقادي جداگانه 

در .  كنممن اينجا به سه مورد از اينگونه مداخله و حمايت ايشان به نفع آقاي مددي اشار مي. است
ھر سه مورد من عين سخنان رد و بدل شده به تركي، ترجمه دقيق آن به فارسي و ترجمه جھت دار 

آورم و در اين مورد نيز قضاوت با خوانندگان اين سطور خواھد بود كه جايگاه آقاي واھاب تبريزلي را مي
  :ت قرار دھندآقاي واھاب تبريزلي و كيفيت و ماھيت ھمدلي بين ايشان و آقاي مددي را مورد قضاو

  
  
 

آيا ھر مجاھدي كه عضو ديگر سازمان خود يا كل سازمان خود     .1

 بنامد، لزوماً  با رژيم  در ارتباط است؟" منافق"را  

موجاھيديني خلق تشكي�تيني  :40و ثانيه  47متن موجود در نوار از دقيقه 
تين و اٶز دوست�ريني، يه بيلر اٶز تشكي�تانيرسيز، اونون بير عوضوي نين تشكي�تي، ائلي

منافيق آدVنديرسين؟ يعني رژيمين ھمين ادبياتيندان ايستيفاده ائله سين و سونرا دئسين 
ك يانديران موجاھيدين طرفيندن دير، و يا خود كي، بو بو يير موجاھيد تنقيدي دير، بير اوره

مكله اٶزوايله ه ائلهسيزين نظرينيزه اگر بو آدام موجاھيد دير، منافيق كلمه سيندن ايستفاد
 شخصاً اٶزو شوبھه يارادير؟] سيلمكده[ين آراسيندا اوVن فرقلري رژيم 

آيا عضوي از . شناسيدشما سازمان مجاھدين خلق را مي :ترجمه دقيق به فارسي
اين تشكي�ت ميتواند، سازمان و دوستان خودش را منافق بنامد؟ يعني از ھمين ادبيات رژيم  

؟ آيا بعد بگويد كه اين انتقاد يك مجاھد است، از طرف يك مجاھد دلسوز استاستفاده كند و 

پاك [از نظر شما اگر اين فرد مجاھد است با بكار بردن كلمه منافق خودش در مورد 

  كند؟فرقھاي خودش با رژيم  ايجاد سوء ظن نمي] كردن

زکلمه ی آیا یک عضو سازمان مجاھدین ميتواند ا " :ترجمه آقاي واھاب تبريزلي
برعليه سازمانش استفاده کند؟ و بگوید که عليرغم اینکه این ادبيات از طرف رژیم بکار " منافق"

آیا نميتوان به این فرد مشکوک شد که با است؟ " مجاھد گونه"ميرود، قصدش یک انتقاد 

  "رژیم در ارتباط است؟ 

ھم كه آقاي مددي  آقاي واھاب تبريزلي كه در ابتداي ترجمه خود اع�م كرده : توضيح

، اينجا Vزم ميبيند مرتكب يك تحريف فاحش در ترجمه شود  و باسواداست و ھم  تردست
آیا نميتوان به این فرد مشکوک شد که با "كارند ايشان جمله زير را از زبان من در متن مي

با كاشتن اين جمله و طرح اين استدVل مسخره در نقل سخنان  "رژیم در ارتباط است؟
از نظر من  . من، ايشان قصد دارند كه  نبود منطق در سخنان آقاي مددي را Vپوشاني كنند

بكار بردن ادبيات رژيم  جمھوري اس�مي به تنھايي نميتواند نشانه ارتباط با رژيم  باشد و 
ھاي شخصيتي  در صورت  برآورده نشدن آزمنديھا  و جاه اينكار بيشتر نتيجه سر بازكردن عقده

ھستند كه آقاي " خوش شانس"واقعاً كه  اين آقاي مددي . طلبيھاي شخصيتھاي بيمار است
واھاب تبريزلي ھم بسان سايت اخبار روز و سايت پيك نت و سايت ايران جاويد، بنفع ايشان 

 .اندوارد معركه شده
 
 

  



   :راي دشمنان آذربايجانتوليد مشترك خوراك ب. 2

من دئميريم كي بيزيم بابك قاVسيندا  :5و ثانيه  50متن موجود در نوار از دقيقه 
 ايدي ھا، سيزه ميثال اوچون دئيرمتوركيه پرچمي چيخاردان�ر مث�ً واريدي يا يوخ

من نمي گويم كه كساني وجود داشتند كه در مراسم  :ترجمه دقيق به فارسي

   تركيه را برافراشتند يا نه قلعه بابك پرچم

کسانی وجود داشتند که در مراسم قلعه ی " :ترجمه آقاي واھاب تبريزلي

  "بابک پرچم ترکيه را برافراشته اند

اينجا آقاي مددي به نوبه  خودشان درحال توليد انبوه خوراك Vزم محافل ترك ستيز   :توضيح
ساده لوحي . دھندمده را  ھدر نميو راسيست فارس به نرخ ارزان ھستند،و  فرصت پيش آ

اصوVً ايشان بايستي به ت�ش . است اگر اين جمله ايشان را نشانه بيخبري ايشان بدانيم
ترين  رژيم  و محافل ترك ستيز خارج از رژيم  براي بستن چنين اتھاماتي به يكي از ھوشمندانه

طرح اين ادعا توليد خوراك مورد آيا صرف . ابتكارات جنبش ملي آذربايجان  بايستي واقف باشند
اما طرح . نكردندع�قه راسيستھا نيست؟ اينجا ظاھراً ايشان ادعاي افراشتن پرچم تركيه را 

. م. آقاي واھاب تبريزلي در اينجا به مدد س. كند و نه تأييدآنرا كردند و گفتند كه آنرا نه رد مي
ودات راسيست اس�مي و سلطنت آمده و خوراك توليد شده از سوي وي را براي مصرف موج

کسانی وجود داشتند که در مراسم قلعه ی بابک پرچم ترکيه را ": كندطلب كامل مي

واھاب -.يعني ھنوم اينك درھمان مرحله استارت كار تيم سيروس مددي "برافراشته اند
حافل تبريزلي در يك عمليات تردستانه  فاكت Vزم براي ھجوم به آذربايجان  را در اختيار م

اينك راه براي ادعاي برافراشته شدن پرچم . راسيست حكومتي و اوپوزيسيوني قرار دادند
واھاب تبريزلي -تركيه در مراسم قلعه بابك به استناد به منابع كتبي شده تيم سيروس مددي

حال دھھا و صدھا ھزار ترك حاضر در مراسم چندين ساله قلعه بابك از شدت . ھموار است
فوق، به گريه ھم كه بيفتند، دردي " اسناد"ت در قبال اين ادعاي متكي به احساس مظلومي

منابع خبر ھردو آذربايجاني اند و گويا در يك مصاحبه تلويزيوني در برابر . درمان نخواھد شد
اند و از جمله عليرضا اردبيلي و احمد چشمان بينندگان بيشمار برنامه تلويزيوني به ميان آمده

  ! اندبال آن سكوت كردهاوبالي ھم در ق
  
  
  

حمايت سياسي از يك حكومت دمكراتيك يا سودازدگي . 3

  احساسي و ايماني نسبت به يك فرد

محمد امين رسولزاده نين بيزيم  :12و ثانيه  72متن موجود در نوار از دقيقه 
و سي، اونون تاريخي معنوي ايرثي، ااوچون عزيز اوVن، بيزيم اوچون موھوم اوVن خاطيره

سيد جعفر . ديروري نين ده ھمين مسئلهنئجه كي سيد جعفر پيشه. دوزلتديگي حاكيميت دير
نين سيد جعفر پيشه وري. وي نين ده بوگونلري بيزه باشقا حركتلري قابيلي قبول دئيلپيشه

 .دير، عزيزديريي آذربايجان  ميللي حوكومتي بيزه اٶنمليدوزلتدي

براي ما عزيز است و  محمد امين رسولزاده از آنچه :ترجمه دقيق به فارسي
ھمانطور كه در مورد . مھمترين خاطره و ارثيه معنوي او حكومتي است كه تأسيس كرده بود

كارھاي ديگر سيد جعفر پيشه وري امروز مورد قبول ما . وري ھم چنين استسيد جعفر پيشه



تأسيس شده از سوي سيد جعفر پيشه وري براي ما مھم و حكومت ملي آذربايجان  . نيست
  .عزيز است

به عزیز دل ما محمدامين شما درمقاله ی خود،  " :ترجمه آقاي واھاب تبريزلي

و علت محترم بودنش آن جمھوری مستقل  رسول زاده که یادگارتاریخی و معنوی ماست
ه وری ھم داریم و بغير از اقداماتش ما این برخورد را با پيش. آذربایجان بود، توھين کرده اید

پس سئوالم نامربوط نيست و لطفا . برای ایجاد حکومت ملی، کارھای دیگر او را قبول نداریم
  "جواب دھيد که نفوذ ھر یک ازجریانات یاد شده چه بوده؟ 

بازھم دست مددكار از آستين مترجم گمنام ما به مدد آمده و ترجمه سوآل مرا : توضيح
محمدامين رسول زاده  عزیز دل ماشما درمقاله ی خود، به " : رده استدستكاري ك

آقاي واھاب تبريزلي، حمايت سياسي من بر اساس پرينسيبھاي دموكراتيك و  ..."که
را به دلبستگي احساسي از محمد " آذربايجان  خالق جومھوريتي"ارزشھاي مدرن از حكومت 
در مورد يك رھبر سياسي ھمانا  "(!)دل ما عزيز"كاربرد صفت . امين رسولزاده تقليل دھد

ساختن از شخصيتھاي سياسي است ) و متقاب�ً ضد اسطوره و شيطان(اسطوره و قديس 
آدم از شلخته . شونديعني ھمان كاري آقاي مددي در ھر جمله و پاراگراف خود مرتكب آن مي
شود، اما ديدن يبودن ترجمه اين آقاي واھاب تبريزلي مرتكب دست كم انگاشتن ايشان م

  .رساندچنين نكات ظريفي از سوي صاحب نامعلوم اين امضا، ما را به نتيجه ديگري مي
  
  
  

  استكھلم
  
  
  

  2009مارت  19

  

  :بعدالتحرير

  رھبري تيم سه نفره با كيست؟
از تماس تلفني حسين نوحي وند كارمند سابق راديو مسكو با گون آذ تي وي تاريخ اول فوريه 

- اين من ھستم كه سيروس را در موقعيت نامناسبي قرار داده: "25و ثانيه  70ه از دقيق: 2009

من بايد اينھا را . اسنادي كه رفقا ميگويند پيش من ھستند و به زبان روسي ھستند. ام
من ھستم كه اين دسته گل . چھار پنج روز پيش عينكم شكست. امترجمه ميكردم كه نكرده

  ."را آب داده ام

   :حي وند در كارزار مقدس افشاي عوامل استكبار جھانيمنبع آقاي نو
. سال در ك 40او بيش از . این كتاب را سرتيپ بازنشته لئو فيليپویچ ساتسكف نوشته است" 
فدراسيون روسيه خدمت كرده ) سرویس اط�عات خارجی(ار. و. ب اتحاد شوروی و اس. گ

 "است


