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(سياوش اوستا)
ــم اواژولى دختر جوانى بود كه براى  خان
ــته حقوق از  ادامه تحصيالت خود در رش

اسلو به پاريس آمده بود.
اين خانم نروژى پس از پايان تحصيالتش 
ــت به كشورش در فرانسه  به جاى بازگش
مانده و به عنوان دادستان شهر اورلئان كه 
در 120 كيلومترى پاريس مى باشد مشغول 

به كار شد.
وى پس از چندى به عنوان قاضى تحقيق 
اختالس هاى چند ميليون دالرى كمپانى 
ــى، يكى از جنجال برانگيزترين  هاى نفت

قضات جهان شد.
ــى در هنگامه فعاليت هاى  خانم اواژول
ــه سپيد و سياه ها و  قضائى خود در فرانس
ــاى فراوانى ديده بود و  تهديد و تطميع ه
بدين رو در سال 2001 بخشى از خاطرات 
خود را با نام افشاى مافياى نفت و آيا چنين 

جهانى مى خواهيم؟ منتشر كرد.
چندى است كه اين كتاب بسيار جنجالى 
ــط مهربان يارگرامى رضا  و خواندنى توس
قاضى شعار به پارسى برگردانده شده است.
ــعار مى  در معرفى اين كتاب قاضى ش

نويسد كه:
ــالس هاى چند  ــى گيرى پرونده اخت پ
ــركت نفتى الف فرانسه پاى  ميلياردى ش
شخصيت هاى بزرگ اقتصادى سياسى 
ــور را به ميان كشيد و اعتراضات  آن كش
ــترده اى را در فرانسه به دنبال داشت.  گس
ــراى تكان دهنده اى كه بارها قاضى  ماج
تحقيق اين پرونده خانم اوا ژولى را با تهديد 
به مرگ، تهمت اذيت و آزار و شنود تلفنى و 

ايجاد ترس مواجه كرد. تا جائى كه وى زير 
حفاظت 24 ساعته پليس قرار گرفت. او در 
اين كتاب ضمن شرح آن چه بر او گذشت 
چهره واقعى جهانى را آشكار مى كند كه 
ساكنان آن شخصيت هاى بزرگ سياسى 
و اقتصادى و در ظاهر موجهى هستند كه 
پشت اين نقاب چهره واقعى و عملكردهاى 
آنان را تنها در رمان هاى تبهكارى و جنائى 

مى توان سراغ گرفت.
ــم اواژولى جهانيان را  در اين كتاب خان
ــاخت و باخت مافيائى و  از هزار و يك س
ــه در بازار نفت  تبهكارى هاى جهانى ك

جهانى موجود است آگاه مى كند.
در ژوئن 2003 خانم اوا ژولى با حمايت 
ــته ترين شخصيت هاى  جمعى از برجس
جهان از جمله برندگان جايزه نوبل، اعالميه 
اى براى مبارزه با اختالس كنندگان بين 

المللى صادر كرد.
ــتگاه  ــان اوا ژولى به كمك دس مخالف
ــار كتاب در  ــدند از انتش قضائى موفق ش
فرانسه جلوگيرى كنند البته فقط براى چند 

هفته.
ــود را به تمامى  ــم اوا ژولى كتاب خ خان
ــانى كه جان خود را به دليل نگرفتن  كس
رشوه از دست داده اند و به ويژه به قضات 
و روزنامه نگارانى كه در اين راه كشته شده 
ــكش كرده است. وى نام بيش از  اند پيش
ــت قاضى و روزنامه نگار را در ابتداى  بيس
كتاب ذكر كرده است كه همه در راستاى 
پژوهش هاى خود در رابطه با پرونده هاى 
اختالس نفتى و غيره در سراسر جهان به 

قتل رسيده اند.
ــه  كلب ــك  ي در  ــى  ژول اوا  ــم  خان

چوبى در دامنه كوه هاى شمال نروژ كتاب 
خود را نوشته است. 

رونالد دوما وزيرخارجه پيشين فرانسه كه 
توسط ميتران باالترين پست حكومتى نيز 
به او اهدا شده بود (رياست شوراى حكومتى) 
به همراه منشى و چند تن ديگر از يارانش 
ــم اوا ژولى  ــط خان در پرونده اى كه توس
پيگيرى مى شد، بارها محاكمه و محكوم 
و تبرئه شد. من با او آشنائى نزديكى داشته 
و دارم در چند مورد با رونالد دوما در اين باره 
سخن گفتم، وى معتقد است كه اينها همه 
پرونده هائى بود كه براى ترور شخصيت 
افراد با نفوذ سياسى پديد آمد، وى حتى به 
من گفت كه در مسائل بين المللى هرگاه ما 
اظهارنظر تندى بر عليه ساختارهاى ثابت 
جهانى به ويژه منطقه خاورميانه مى كرديم 
ديگر سياستمداران انگليس و آمريكا به ما 

مى گفتند وارد اين مسائل نشويد.
ــال فراوانى در  ــم اوا ژولى كه جنج خان
فرانسه به راه انداخت بايد ديد اينك پس از 
سال ها در كشور خودش نروژ چه اختالسى 

را كشف كرده است.
www.awesta.net

خاطرات اوا ژولى قاضى جنجالى 
پرونده الف....

شرط براى ارتقاء درجه به صورت «بحث مشترك» شرط براى ارتقاء درجه به صورت «بحث مشترك» 
تنها يا در معيّت ديگر استادان حضور داشتم. در اين جّو تنها يا در معيّت ديگر استادان حضور داشتم. در اين جّو 
نظامى آزادى بحث را در سطحى بسيار باال تصديق نظامى آزادى بحث را در سطحى بسيار باال تصديق 
كرديم. در مباحث شهرى-روستائى هويت ملى و كرديم. در مباحث شهرى-روستائى هويت ملى و 
روند اقتصادى آن زمان با سئواالتى و اظهارنظرهائى روند اقتصادى آن زمان با سئواالتى و اظهارنظرهائى 
ــدم كه در دوره فوق ليسانس و برتر آن در  ــدم كه در دوره فوق ليسانس و برتر آن در روبرو ش روبرو ش

دانشگاه تهران روبرو نشده بودم.دانشگاه تهران روبرو نشده بودم.
روزى به دعوت تيمسار تدين فرمانده نيروى هوائى روزى به دعوت تيمسار تدين فرمانده نيروى هوائى 
ــخنرانى و اختصاصاً در باب «تمدن  ــخنرانى و اختصاصاً در باب «تمدن براى انجام س براى انجام س
بزرگ» به جمع افسران نيروى هوائى دعوت شدم. بزرگ» به جمع افسران نيروى هوائى دعوت شدم. 
در آن حال من در سمت معاونت آموزش و پرورش در آن حال من در سمت معاونت آموزش و پرورش 
بودم. از ايشان خواستم بررسى كنند آيا من شايسته بودم. از ايشان خواستم بررسى كنند آيا من شايسته 
مصالح ايشانم يا نه پاسخ شنيدم درست به همين مصالح ايشانم يا نه پاسخ شنيدم درست به همين 
دليل دعوت مى شويد كه نظراتى جز آنچه در كتاب دليل دعوت مى شويد كه نظراتى جز آنچه در كتاب 
ــل و پنج روز بر اين  ــت داريد. چه ــل و پنج روز بر اين مربوطه آمده اس ــت داريد. چه مربوطه آمده اس
سخنرانى كار كردم و روز موعود اعتراف مى كنم كه سخنرانى كار كردم و روز موعود اعتراف مى كنم كه 
افسران حاضر در آن جلسه به من با سئواالت خود افسران حاضر در آن جلسه به من با سئواالت خود 

بسيارى از نكات را آموزانيدند (بسيارى از نكات را آموزانيدند (1414).).
چگونه ممكن بود مردانى با اين درجه از فرهيختگى چگونه ممكن بود مردانى با اين درجه از فرهيختگى 
و با آن مايه از روحيات و دانش نظامى خود را وقف و با آن مايه از روحيات و دانش نظامى خود را وقف 

وطن ولى به دور از مشاركت سياسى نگهداشت؟وطن ولى به دور از مشاركت سياسى نگهداشت؟
ــت.  ــت. بازتاب اين محروميت اجتماعى متفاوت اس بازتاب اين محروميت اجتماعى متفاوت اس
ولى درباره تبديل آن به گريز از مشاركت مطالعات ولى درباره تبديل آن به گريز از مشاركت مطالعات 

روانشناختى و اجتماعى ضرورت دارد.روانشناختى و اجتماعى ضرورت دارد.
دو پديده محتاج به يادآورى است. نخست نظريه دو پديده محتاج به يادآورى است. نخست نظريه 
ــمار سوء قصدها و  ــمار سوء قصدها و اى داير بر اين كه با توجه به ش اى داير بر اين كه با توجه به ش
ــاهان پهلوى در كسوت  ــاهان پهلوى در كسوت توطئه ها كه متوجه پادش توطئه ها كه متوجه پادش
فرماندهى كل قوا از ناحيه خودى و بيگانه ظهور كرد فرماندهى كل قوا از ناحيه خودى و بيگانه ظهور كرد 
و بعضى آنها هم از درون ارتش بود آن فرماندهان و بعضى آنها هم از درون ارتش بود آن فرماندهان 
دوگانه تمايل و تشخيص بر آن داشتند كه ارتش و دوگانه تمايل و تشخيص بر آن داشتند كه ارتش و 
ارتشيان هر چه از سياست دور باشند امنيت بخش ارتشيان هر چه از سياست دور باشند امنيت بخش 
ترند. بر اين نظريه دو سئوال وارد است نخست آن كه ترند. بر اين نظريه دو سئوال وارد است نخست آن كه 
اين تمايل به دور داشتن ارتشيان زاده ذهن فرمانده اين تمايل به دور داشتن ارتشيان زاده ذهن فرمانده 
ــت يا مصلحت انديشى سران يكه شناس  ــت يا مصلحت انديشى سران يكه شناس كل اس كل اس
ــّل بى چون و چرائى  ــش كه چون و چرا را مخ ــّل بى چون و چرائى ارت ــش كه چون و چرا را مخ ارت
انضباط نظامى مى ديدند. دوم آن كه آيا بعد آن همه انضباط نظامى مى ديدند. دوم آن كه آيا بعد آن همه 
كشف سوء قصدها تجديد نظرى الزم نمى بود در كشف سوء قصدها تجديد نظرى الزم نمى بود در 
روند سنتى ارتشى كه عمالً در سياست دخيل بود و روند سنتى ارتشى كه عمالً در سياست دخيل بود و 

ارتشيانى كه منع از بابت حق رأى داشتند؟ارتشيانى كه منع از بابت حق رأى داشتند؟
نظر سومى را هم به صورت لوث شده اى جارى نظر سومى را هم به صورت لوث شده اى جارى 
ــارى مى ساختند كه از قول شادروان سرلشگر  ــارى مى ساختند كه از قول شادروان سرلشگر و س و س
ــود آن را باز شناخت.  ــود آن را باز شناخت. ) مى ش ــن پاكروان (1515) مى ش ــن پاكروان (حس حس
منتهى چون سخن به نقل است از خاطرات تيمسار منتهى چون سخن به نقل است از خاطرات تيمسار 
ــت و ايشان در شرايطى بسيار خاص آنها را  ــت و ايشان در شرايطى بسيار خاص آنها را فردوس فردوس
نوشته يا نويساننده شده اند مورد تائيد نمى تواند باشد. نوشته يا نويساننده شده اند مورد تائيد نمى تواند باشد. 
ــت را در عرف  ــت را در عرف بدون آن كه لوث كردن كلمه سياس بدون آن كه لوث كردن كلمه سياس

مكالماتى مردم ايران رد كرده باشيم.مكالماتى مردم ايران رد كرده باشيم.
فجيع ترين حكمى كه در انقالب اخير ايران ديديم فجيع ترين حكمى كه در انقالب اخير ايران ديديم 
حكم اعدام بدون محاكمه پاسبان حسن در شهر قم حكم اعدام بدون محاكمه پاسبان حسن در شهر قم 
ــى يعنى دفاع و وهمكارى با  ــى يعنى دفاع و وهمكارى با بود. او به دليل سياس بود. او به دليل سياس
«نظامى سابق» اعدام شد («نظامى سابق» اعدام شد (1616) و اين نشان مى دهد ) و اين نشان مى دهد 
كه مردم مخالف تا چه حد نيروهاى مسلح سه گانه كه مردم مخالف تا چه حد نيروهاى مسلح سه گانه 

را سياسى مى ديدند.را سياسى مى ديدند.
بنابراين قانون راه مى داد، تمايالت در ضمير باطن بنابراين قانون راه مى داد، تمايالت در ضمير باطن 
ــه به بلوغ فكرى نياز  ــت، جامع ــه به بلوغ فكرى نياز نظاميان وجود داش ــت، جامع نظاميان وجود داش
داشت و نياز به آموزش سياسى ارتش حس شد ولى داشت و نياز به آموزش سياسى ارتش حس شد ولى 

نظاميان در منع دخالت سياسى بماندند.نظاميان در منع دخالت سياسى بماندند.
به استناد اطالعى كه از تمايالت فرماندهى كل از به استناد اطالعى كه از تمايالت فرماندهى كل از 
باب آموزش سياسى نظاميان در گروه بررسى مسائل باب آموزش سياسى نظاميان در گروه بررسى مسائل 
ايران- دانشگاه تهران داشتم بارها با رجال كهن و ايران- دانشگاه تهران داشتم بارها با رجال كهن و 
نخست وزيران قديمى و نخست وزير شاغل زمان نخست وزيران قديمى و نخست وزير شاغل زمان 
ــود پاسخ  ــاره به اين مطلب كردم تا نظريابى ش ــود پاسخ اش ــاره به اين مطلب كردم تا نظريابى ش اش
همگى خمير مايه اى از ضرب المثل «سرى كه درد همگى خمير مايه اى از ضرب المثل «سرى كه درد 
نمى كند دستمال مبند» بود. دريغا سرها درد مى كرد نمى كند دستمال مبند» بود. دريغا سرها درد مى كرد 

و درد سر حس نمى شد (و درد سر حس نمى شد (1717).).
بارى عدم دخالت ارتش در سياست به عهد نظام بارى عدم دخالت ارتش در سياست به عهد نظام 
ــيماى آن اندام است كه او  ــيماى آن اندام است كه او گذشته جزء خطى از س گذشته جزء خطى از س
ــان مى داد ولى اگر متفقان ايران  ــان مى داد ولى اگر متفقان ايران را كتف بسته نش را كتف بسته نش
به قول شاه «رها» نمى كردند باز هم ارتش به كار به قول شاه «رها» نمى كردند باز هم ارتش به كار 

سياسى سنتى خود ادامه مى داد.سياسى سنتى خود ادامه مى داد.
ــدار ملى بود.  ــيره اقت ــدار ملى بود. ايران به عهد پهلوى در س ــيره اقت ايران به عهد پهلوى در س
بسيارى آن را با ناسيوناليسم افراطى و ايرانى گرى بسيارى آن را با ناسيوناليسم افراطى و ايرانى گرى 
هاى پارسى مدار عوضى گرفتند. حتى اروپائيان كه هاى پارسى مدار عوضى گرفتند. حتى اروپائيان كه 
مدعى شرقشناسى بودند درست نديدند و آمريكا به مدعى شرقشناسى بودند درست نديدند و آمريكا به 
كل از شناخت ايران به دور بود و به منافع خود هم در كل از شناخت ايران به دور بود و به منافع خود هم در 

منطقه نگاهى دوربين نداشت.منطقه نگاهى دوربين نداشت.
در آن نظام و يا سيره اقتدار ملى وجود ارتش ضامن در آن نظام و يا سيره اقتدار ملى وجود ارتش ضامن 
امنيت بود امنيتى نه از نوع «امنيت!!» امنيتى كه در امنيت بود امنيتى نه از نوع «امنيت!!» امنيتى كه در 
پناه آن سرمايه گذارى تضمين و عمران ممكن و پناه آن سرمايه گذارى تضمين و عمران ممكن و 
ــدنى بود و ضمناً غرور ملى رعايت مى شد.  ــدنى بود و ضمناً غرور ملى رعايت مى شد. رفاه ش رفاه ش
آنچه به اين انهدام ميهنى در يك جوّ حساس لطمه آنچه به اين انهدام ميهنى در يك جوّ حساس لطمه 
ــز و در باطن ويرانگر  ــى بود به ظاهر ناچي ــز و در باطن ويرانگر زد دخالت ــى بود به ظاهر ناچي زد دخالت
غرور و شأن و عز ملى ارتشيان يعنى حضور مهمان غرور و شأن و عز ملى ارتشيان يعنى حضور مهمان 
نخوانده اى به نام هايزر- ژنرالى آمريكائى كه معاون نخوانده اى به نام هايزر- ژنرالى آمريكائى كه معاون 
ناتو بود كه از سوى رئيس جمهور آمريكا جيمى كارتر ناتو بود كه از سوى رئيس جمهور آمريكا جيمى كارتر 
(به داليلى تحقير شاه فرمانده را مى جست و خارج از (به داليلى تحقير شاه فرمانده را مى جست و خارج از 
مطلب است) به ايران آمد تا با سران ارتش به بررسى مطلب است) به ايران آمد تا با سران ارتش به بررسى 
وضع ايران و عكس العمل هاى فرضى ارتش ايران وضع ايران و عكس العمل هاى فرضى ارتش ايران 
بپردازد بى آن كه اجازه اى از سوى دولت يا پادشاه بپردازد بى آن كه اجازه اى از سوى دولت يا پادشاه 

داشته باشد.داشته باشد.
ــاده و بر ارتش و  ــه از پس آمدن او اتفاق افت ــاده و بر ارتش و آنچ ــه از پس آمدن او اتفاق افت آنچ
ارتشيان رفته است بزعم نگارنده از مقوله دخالت دول ارتشيان رفته است بزعم نگارنده از مقوله دخالت دول 

معظم وابسته به ناتو و آمريكاى جيمى كارتر است.معظم وابسته به ناتو و آمريكاى جيمى كارتر است.

اما بعد سى سال سيماى ارتش و ارتشيان با همه اما بعد سى سال سيماى ارتش و ارتشيان با همه 
بيدادى كه بر آنها رفت خدشه بر نداشته است ولى بيدادى كه بر آنها رفت خدشه بر نداشته است ولى 
هيچ از تحسين تاريخى حتى در چهارچوب فكرى هيچ از تحسين تاريخى حتى در چهارچوب فكرى 

ملت آمريكا نصيب كارتر نشد (ملت آمريكا نصيب كارتر نشد (1818).).
ضرورت هاى پژوهشىضرورت هاى پژوهشى

ــتقرار امنيتى كه  ــتقرار امنيتى كه در رابطه با تماميت ارضى و اس در رابطه با تماميت ارضى و اس
زيربناى نوسازى و تجددپذيرى ايران شد ضرورت زيربناى نوسازى و تجددپذيرى ايران شد ضرورت 
پژوهش هائى نظامى از باب تاريخ جنگ هاى داخلى پژوهش هائى نظامى از باب تاريخ جنگ هاى داخلى 
ــال هاى 12851285 تا شهريور  تا شهريور 13201320 و حتى بعد آن  و حتى بعد آن  ــال هاى س س
محسوس است. نبايد فكر كرد كه شرح آن تدابير محسوس است. نبايد فكر كرد كه شرح آن تدابير 
ــكالت ساز و برگى ارتش و چگونگى  ــكالت ساز و برگى ارتش و چگونگى رزمى و مش رزمى و مش
تداركات جنگى سركشان و ياغيان و جدائى طلبان تداركات جنگى سركشان و ياغيان و جدائى طلبان 
از سر برادركشى است و همان به كه آن خاطرات و از سر برادركشى است و همان به كه آن خاطرات و 
وقايع در گرد و دوالغ زمان مدفون شوند. به دو دليل وقايع در گرد و دوالغ زمان مدفون شوند. به دو دليل 
يكى آن كه در اين بررسى ها بسيارى از مداخالت يكى آن كه در اين بررسى ها بسيارى از مداخالت 
بيگانگان آشكار مى شود. دوم آن كه در همه ممالك بيگانگان آشكار مى شود. دوم آن كه در همه ممالك 
ــن زد و خوردها بهاى  ــال چني ــن زد و خوردها بهاى تاريخ مدار كهن س ــال چني تاريخ مدار كهن س
تماميت ارضى و استقالل ملى و امنيت شناخته شده تماميت ارضى و استقالل ملى و امنيت شناخته شده 
اند و بيفزائيم كه در زد و خوردهاى داخلى حتى آن اند و بيفزائيم كه در زد و خوردهاى داخلى حتى آن 
ــر ايمان و باورى و  ــر ايمان و باورى و طرف مقابل كه به دليلى و از س طرف مقابل كه به دليلى و از س
يا به خاطر نفعى با قواى دولتى مى جنگد كارش و يا به خاطر نفعى با قواى دولتى مى جنگد كارش و 
حرفش و شيوه هاى رزم آوريش قابل توجه و بررسى حرفش و شيوه هاى رزم آوريش قابل توجه و بررسى 
ــى بنويسيم فالن سر  ــى بنويسيم فالن سر اند. اين كه ما در كتب درس اند. اين كه ما در كتب درس
ــورش برداشت و قلع و قمع شد كافى نيست.  ــورش برداشت و قلع و قمع شد كافى نيست. به ش به ش
ــانى حرف از «اقوام» ايرانى مى  ــانى حرف از «اقوام» ايرانى مى اگر امروز هنوز كس اگر امروز هنوز كس
ــه در  ــه در زنند و به بهانه آن بر تجزيه ها نظر دارند ريش زنند و به بهانه آن بر تجزيه ها نظر دارند ريش
ــى ها دارد و اين كه قدرت مركزى  ــى ها دارد و اين كه قدرت مركزى همان پرده پوش همان پرده پوش
فرزندان ياغيان و جداسرگراها را بنوازد باز هم از سر فرزندان ياغيان و جداسرگراها را بنوازد باز هم از سر 
پرده پوشى. جنگ هاى داخلى همه جا هست و مثل پرده پوشى. جنگ هاى داخلى همه جا هست و مثل 
ــكافته و تحليل شوند.  ــكافته و تحليل شوند. جنگ هاى ديگر بايد كه ش جنگ هاى ديگر بايد كه ش
همين پرده پوشى ها موجب شد كه حق ارتشيان همين پرده پوشى ها موجب شد كه حق ارتشيان 
مثالً در سميرم و لرستان جنوبى و تركمن صحرا و مثالً در سميرم و لرستان جنوبى و تركمن صحرا و 
چهريق و مانند آن ناشناخته بماند اما صداى طرف چهريق و مانند آن ناشناخته بماند اما صداى طرف 
مقابل در كتب بيگانگان ضبط و نقل شود. شهداى مقابل در كتب بيگانگان ضبط و نقل شود. شهداى 
ــمى در گذشته جاويدان مى  ــمى در گذشته جاويدان مى ارتش ايران طى مراس ارتش ايران طى مراس
شدند ولى لشگر معلولين را كسى در هيچ جا بزرگ شدند ولى لشگر معلولين را كسى در هيچ جا بزرگ 
ــت و آن گروهبان كه جانش را در كاخ مرمر  ــت و آن گروهبان كه جانش را در كاخ مرمر نداش نداش
ــت فرمانده داد معلوم نيست يادش در  ــت فرمانده داد معلوم نيست يادش در براى حراس براى حراس
كجا ضبط و آرامگاه او كجاست. اينك بگوئيم كه كجا ضبط و آرامگاه او كجاست. اينك بگوئيم كه 
بر سر رزمندگان خرمشهر هم بهتر از اين نخواهد بر سر رزمندگان خرمشهر هم بهتر از اين نخواهد 
رفت و بعد بهره بردارى هاى آنى فراموش اذهان مى رفت و بعد بهره بردارى هاى آنى فراموش اذهان مى 
شوند. فرصتى است تا بازشناسيم قدر آنهائى كه اين شوند. فرصتى است تا بازشناسيم قدر آنهائى كه اين 

سرزمين را حراست كردند.سرزمين را حراست كردند.
ــال هاى قبل از انقالب اسالمى من به  ــال هاى قبل از انقالب اسالمى من به در آن س در آن س
مدد مدد 2525 تن ديگر از محققان روستاشناس در اقصاى  تن ديگر از محققان روستاشناس در اقصاى 
كشور يازده سال كار كرديم و از آن پژوهش ها كه كشور يازده سال كار كرديم و از آن پژوهش ها كه 
امروز هم موسعاً ادامه دارند، دو چيز فراموشم نمى امروز هم موسعاً ادامه دارند، دو چيز فراموشم نمى 
شود يكى آنكه به ضرورت در سفرها پول كافى و نقد شود يكى آنكه به ضرورت در سفرها پول كافى و نقد 
و وسائل خفتن در بيابان در دور دست شهرها با خود و وسائل خفتن در بيابان در دور دست شهرها با خود 
مى برديم و حتى يك بار نشد كسى به ما يا به دار و مى برديم و حتى يك بار نشد كسى به ما يا به دار و 
ندار ما تعدى و تجاوز كند و ما هرگز احساس ناامنى ندار ما تعدى و تجاوز كند و ما هرگز احساس ناامنى 
نكرديم. دوم بارها و به خصوص در دهكده ُسُكنج نكرديم. دوم بارها و به خصوص در دهكده ُسُكنج 
كرمان- ماهان و نيز در روستائى ميان آباده و خانه كرمان- ماهان و نيز در روستائى ميان آباده و خانه 
خوره به تفنن قصد خريد ميوه و گوجه بستانى كرديم خوره به تفنن قصد خريد ميوه و گوجه بستانى كرديم 
ــتائى گفت اينكه مى بريد و مى پسنديد  ــتائى گفت اينكه مى بريد و مى پسنديد و آن روس و آن روس
حاصل دو چيز است اول زحمات پدرم دوم آن برج حاصل دو چيز است اول زحمات پدرم دوم آن برج 
كه در سينه كوه پشت سر شماست. برگشتم و ديدم كه در سينه كوه پشت سر شماست. برگشتم و ديدم 
ــت ساز دوره رضاشاه را مى گويد. آن  ــت ساز دوره رضاشاه را مى گويد. آن برج امنيه دس برج امنيه دس
روستائى به ما فهماند كه بى امنيت رشد اقتصادى و روستائى به ما فهماند كه بى امنيت رشد اقتصادى و 
رونق اقتصادى نه مفهوم است و نه ممكن. آن برج رونق اقتصادى نه مفهوم است و نه ممكن. آن برج 
ها را بارها ديدم و من ديدم كه امنيه هاى آن زمانى ها را بارها ديدم و من ديدم كه امنيه هاى آن زمانى 
و ژاندارم هاى بعدى با چه قناعت و ايمانى خدمت و ژاندارم هاى بعدى با چه قناعت و ايمانى خدمت 
مى كردند. از اين داستان ها بسيار دارم و به همين مى كردند. از اين داستان ها بسيار دارم و به همين 
دو نمونه اكتفا مى كنم. اينك مى بينيم و مى شنويم دو نمونه اكتفا مى كنم. اينك مى بينيم و مى شنويم 
كه خاطره آن ارتش و ارتشيان در قصه هاى سر هم كه خاطره آن ارتش و ارتشيان در قصه هاى سر هم 
ــده يك يا دو سه نفر از به اصطالح سران  ــده يك يا دو سه نفر از به اصطالح سران بافته ش بافته ش
خالصه مى شود. بايد شك علمى كنيم در حرفك خالصه مى شود. بايد شك علمى كنيم در حرفك 

ها و بركشيم ارزش سربازان ديروز و امروز را.ها و بركشيم ارزش سربازان ديروز و امروز را.
به همين دليل است كه فكر يك سمينار بازشناسى به همين دليل است كه فكر يك سمينار بازشناسى 

ارتش و ارتشيان را پيشنهاد مى كنم (ارتش و ارتشيان را پيشنهاد مى كنم (1919).).
ــازى را در آن مى  ــازى را در آن مى آخرين نكته كه ضرورت بازس آخرين نكته كه ضرورت بازس
بينيم تصويرى است كه فرزندان آن سربازان از پدران بينيم تصويرى است كه فرزندان آن سربازان از پدران 
نظامى پيشه خود دارند. من شاهد صحنه هاى ناگوار نظامى پيشه خود دارند. من شاهد صحنه هاى ناگوار 
ــران و دختران نظاميان بوده ام در اين ربع قرن  ــران و دختران نظاميان بوده ام در اين ربع قرن پس پس
ــرمنده پيشه پدر بودند تحت تأثير دم و دهل  ــرمنده پيشه پدر بودند تحت تأثير دم و دهل كه ش كه ش
هاى تبليغات بنيادگرايان چپ. من شاهد جدائى هائى هاى تبليغات بنيادگرايان چپ. من شاهد جدائى هائى 
باورنكردنى در درون خانواده هاى سربازانمان بودم باورنكردنى در درون خانواده هاى سربازانمان بودم 
و ديدم كه افراد خانواده بيرحمانه تر از خلخالى فرد و ديدم كه افراد خانواده بيرحمانه تر از خلخالى فرد 
نظامى پيشه خاندان يا خانواده خود را محاكمه مى نظامى پيشه خاندان يا خانواده خود را محاكمه مى 
كنند. با اين تفاوت كه خلخالى سرانجام شجاعت و كنند. با اين تفاوت كه خلخالى سرانجام شجاعت و 
ايمان اميران نامدار و دانشى و وطن پرست را صّحه ايمان اميران نامدار و دانشى و وطن پرست را صّحه 
ــرافت و خدمت خودى  ــرافت و خدمت خودى نهاد ولى خودى ها... در ش نهاد ولى خودى ها... در ش
ــان به همان  ــان به همان ها ترديد كردند. در حالى كه افتخارش ها ترديد كردند. در حالى كه افتخارش

ها بود.ها بود.
******

غير آن چند جمله شايد كمى احساساتى بايد در غير آن چند جمله شايد كمى احساساتى بايد در 
پايان بگويم كه قصد من از اين نوشته اداى دين بود پايان بگويم كه قصد من از اين نوشته اداى دين بود 
كه به بركت وجود امنيت آفرينان و حس تماميت كه به بركت وجود امنيت آفرينان و حس تماميت 
ــتم در وطنى بزيم كه وطن بود. باقى  ــتم در وطنى بزيم كه وطن بود. باقى ارضى توانس ارضى توانس
مطالب به عهده مردان و زنانى است كه در پيشنهاد مطالب به عهده مردان و زنانى است كه در پيشنهاد 
ــى ارتش ايران مشاركت خواهند  ــى ارتش ايران مشاركت خواهند سمينار بازشناس سمينار بازشناس

داشت.داشت.

پانويس:پانويس:
 Ec=Ec= 1/21/2 1-شتاب انقالبى تابع قانون شتاب -شتاب انقالبى تابع قانون شتاب
MV2MV2 است كه گاهى در تحليل هاى جامعه  است كه گاهى در تحليل هاى جامعه 
شناختى آن را تحت عنوان انرژى سينتيك يا شناختى آن را تحت عنوان انرژى سينتيك يا 
نيروزائى حركت بيان مى كنند. مراد از شتاب نيروزائى حركت بيان مى كنند. مراد از شتاب 
انقالبى نيروهاى سركش خارج از حسابى است انقالبى نيروهاى سركش خارج از حسابى است 
كه موجب خسارات بسيار و حتى ناخواسته مى كه موجب خسارات بسيار و حتى ناخواسته مى 
شود و مهار آنها از عهده رهبران خارج است. شود و مهار آنها از عهده رهبران خارج است. 
ــت كه در همه  ــتاب انقالبى پديده اى اس ــت كه در همه ش ــتاب انقالبى پديده اى اس ش
انقالبات از سرخ و سفيد و نارنجى و غيره ظاهر انقالبات از سرخ و سفيد و نارنجى و غيره ظاهر 

شده اند.شده اند.
ــرخ رجوع كنيد به  ــرخ رجوع كنيد به در مورد انقالب هاى س در مورد انقالب هاى س
ــوروى به خصوص داستان مراجعه  ــوروى به خصوص داستان مراجعه تاريخ ش تاريخ ش
ــيم گوركى به لنين براى جلوگيرى از  ــيم گوركى به لنين براى جلوگيرى از ماكس ماكس
ــن او را به مذاكره نزد  ــن او را به مذاكره نزد خونريزى و اين كه لني خونريزى و اين كه لني
استالين مى فرستد و استالين در جواب گوركى استالين مى فرستد و استالين در جواب گوركى 
مى گويد اين من نيستم اين انرژى سينتيك مى گويد اين من نيستم اين انرژى سينتيك 

انقالب است كه مى كشد.انقالب است كه مى كشد.
ــفيد و شتاب ناشى از آن  ــفيد و شتاب ناشى از آن در مورد انقالب س در مورد انقالب س
رجوع كنيد به (ده گفتار- نگارنده ص رجوع كنيد به (ده گفتار- نگارنده ص 1616) كه ) كه 
موجب پيشى گرفتن توسعه فيزيكى بر توسعه موجب پيشى گرفتن توسعه فيزيكى بر توسعه 
فرهنگى شد (اطالعات- دهه انقالب سفيد) فرهنگى شد (اطالعات- دهه انقالب سفيد) 
البته بعدها اين نظريه به وسيله ريچارد نيكسون البته بعدها اين نظريه به وسيله ريچارد نيكسون 

هم عنوان شد.هم عنوان شد.
در مورد انقالب نارنجى و شتاب خسران زاى در مورد انقالب نارنجى و شتاب خسران زاى 
آن نيز رجوع كنيد به حوادث منتهى به استقالل آن نيز رجوع كنيد به حوادث منتهى به استقالل 
جمهورى هاى تازه به استقالل رسيده شوروى جمهورى هاى تازه به استقالل رسيده شوروى 
(اكرائين، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان و (اكرائين، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان و 

غيره). در جرايد مهم دنيا در سال هاى اخير.غيره). در جرايد مهم دنيا در سال هاى اخير.
2-اين روايت را از مردان ژرفانگر سياسى- -اين روايت را از مردان ژرفانگر سياسى- 
ــروى قشون صدام  ــروى قشون صدام نظامى دارم كه بعد پيش نظامى دارم كه بعد پيش
ــهر و نوار مرزى نخست وزير وقت  ــهر و نوار مرزى نخست وزير وقت در خرمش در خرمش
آقاى ميرحسين موسوى از حضور امام خمينى آقاى ميرحسين موسوى از حضور امام خمينى 
استدعا مى كند كه ضمن سخنى بر كلمه وطن استدعا مى كند كه ضمن سخنى بر كلمه وطن 
تكيه شود و منتهى مى شود به اظهار جمله اى تكيه شود و منتهى مى شود به اظهار جمله اى 
از سوى امام بدين معنى كه «در بعضى مواقع از سوى امام بدين معنى كه «در بعضى مواقع 
دفاع از وطن مقدم بر دفاع از دين است» و به دفاع از وطن مقدم بر دفاع از دين است» و به 
دنبال آن با شركت مؤثر ارتش ايران پيروزى دنبال آن با شركت مؤثر ارتش ايران پيروزى 
در جبهه ها ميسر مى شود. آقاى موسوى اين در جبهه ها ميسر مى شود. آقاى موسوى اين 
نكته را از استالين گرفت كه بعد حمله آلمان ها نكته را از استالين گرفت كه بعد حمله آلمان ها 
و در خطر افتادن روسيه استالين در سخنانى و در خطر افتادن روسيه استالين در سخنانى 
ــيه» را جانشين  ــيه» را جانشين اصطالح «ميهن كبير روس اصطالح «ميهن كبير روس
شعارهاى پرولتاريائى كرد و در جبهه ها موفق شعارهاى پرولتاريائى كرد و در جبهه ها موفق 
ــد. ارتش و ارتشيان عهد پهلوى در بسيج  ــد. ارتش و ارتشيان عهد پهلوى در بسيج ش ش

حس ميهنى شهره اند.حس ميهنى شهره اند.
3-در اين نوشته ها هر جا اشارتى به صحنه -در اين نوشته ها هر جا اشارتى به صحنه 
ــت از نويسنده اى است كه  ــت از نويسنده اى است كه هاى پر بيداد اس هاى پر بيداد اس
ــاهد همه  ــال بعد انقالب ش ــاهد همه  تا دو س ــال بعد انقالب ش از از 13401340 تا دو س

حركات منتهى به انقالب بوده است.حركات منتهى به انقالب بوده است.
4-نك: قدرت سياسى ايران و تالش براى -نك: قدرت سياسى ايران و تالش براى 
 EuroEuro :ــه ــاالرى- كاوه و در مجل ــه: مردمس ــاالرى- كاوه و در مجل مردمس
ــال 20042004- نگارنده و هر اثر - نگارنده و هر اثر  ــال  به س OrientOrient به س

معتبر تاريخ صفويه.معتبر تاريخ صفويه.
.SHERLYSHERLY-5

.SIR. A. JENKISONSIR. A. JENKISON-6
7-سال هاى دراز همكار مسعودخان كيهان -سال هاى دراز همكار مسعودخان كيهان 
(ماژور) فارغ التحصيل مدرسه نظام سن سير (ماژور) فارغ التحصيل مدرسه نظام سن سير 
ــش جغرافياى  ــه در بخ ــش جغرافياى  فرانس ــه در بخ SAINT CYRSAINT CYR فرانس
دانشگاه تهران بودم. وى همكار سيد ضياءالدين دانشگاه تهران بودم. وى همكار سيد ضياءالدين 
طباطبائى و رضاخان در امر كودتاى طباطبائى و رضاخان در امر كودتاى 12991299 و از  و از 
هم سوگندان مهرآباد بود و به وزارت جنگ هم هم سوگندان مهرآباد بود و به وزارت جنگ هم 
در همان دولت كودتا رسيد. به سبب اعتمادى در همان دولت كودتا رسيد. به سبب اعتمادى 
كه به من داشت بارها و بارها از او پرسيدم چرا كه به من داشت بارها و بارها از او پرسيدم چرا 
هيچ يك از شما افسران تحصيلكرده دست به هيچ يك از شما افسران تحصيلكرده دست به 
كارى كه رضاخان زد نزديد؟ و هر بار شنيدم كه كارى كه رضاخان زد نزديد؟ و هر بار شنيدم كه 

او مى توانست و ما در محظور بوديم.او مى توانست و ما در محظور بوديم.
8-برآمدن رضاخان... سيروس غنى- چاپ -برآمدن رضاخان... سيروس غنى- چاپ 

نيلوفر- نيلوفر- 13771377- ترجمه حسن كامشاد.- ترجمه حسن كامشاد.
9-بازيگران عصر پهلوى، محمد طلوعى، -بازيگران عصر پهلوى، محمد طلوعى، 
نشر علمى، نشر علمى، 13731373 و سى و هفت سال، احمد  و سى و هفت سال، احمد 

سميعى، ايران چاپ سميعى، ايران چاپ 13651365.
1010-قهرمانان اين سه موج معروفيت كافى -قهرمانان اين سه موج معروفيت كافى 
دارند و چون اين نوشته روى بر پديده اجتماعى دارند و چون اين نوشته روى بر پديده اجتماعى 
ــردن نام افراد  ــش دارد از ب ــى ارت ــردن نام افراد در بازشناس ــش دارد از ب ــى ارت در بازشناس
ــود و بديهى است در منابع  ــود و بديهى است در منابع خوددارى مى ش خوددارى مى ش
پايان مقاله راهى براى رضايت خواننده هست.پايان مقاله راهى براى رضايت خواننده هست.

1111-نويسنده عالوه بر تحقيقات اجتماعى و -نويسنده عالوه بر تحقيقات اجتماعى و 
سمت هاى حساس دانشگاهى طى سمت هاى حساس دانشگاهى طى 7 سال  سال 
آخر نظام سابق در سمت هاى معاونت و وزارت آخر نظام سابق در سمت هاى معاونت و وزارت 
و مشاورت ها امكان سعادت در مباحثات نظامى و مشاورت ها امكان سعادت در مباحثات نظامى 

را يافت- شاهد زمان-.را يافت- شاهد زمان-.
ــت اگر بگويم  ــت اگر بگويم -قدرى باور نكردنى اس 1212-قدرى باور نكردنى اس
كه حتى اين ترجيع بند را از زبان يك نظامى كه حتى اين ترجيع بند را از زبان يك نظامى 
ــند وزارت بود در محوطه  ــند وزارت بود در محوطه عاليمقام كه در مس عاليمقام كه در مس
ــت وزيرى شنيدم و اين مى نماياند كه  ــت وزيرى شنيدم و اين مى نماياند كه نخس نخس
ــى به مرور زمان در  ــى به مرور زمان در ميل به مشاركت سياس ميل به مشاركت سياس
برخى از نظاميان چنان تثبيت شده كه تبديل برخى از نظاميان چنان تثبيت شده كه تبديل 

به نوعى مشاركت دستورى شده بود.به نوعى مشاركت دستورى شده بود.
1313-نك: جلد دوم شاهد زمان- نگارنده.-نك: جلد دوم شاهد زمان- نگارنده.

1414-نك: ده گفتار- امكانات ملى و تمدن -نك: ده گفتار- امكانات ملى و تمدن 
بزرگ نگارنده دانشگاه ترهان بزرگ نگارنده دانشگاه ترهان 13521352.

1515-محمود طلوعى در بازيگران عصر پهلوى -محمود طلوعى در بازيگران عصر پهلوى 
از قول ايشان در بازپرسى آيت اهللا خمينى به از قول ايشان در بازپرسى آيت اهللا خمينى به 
سال سال 13421342 نقل مى كند كه: .... سياست يعنى  نقل مى كند كه: .... سياست يعنى 
كلك و نيرنگ، سياست يعنى دروغ و تزوير، كلك و نيرنگ، سياست يعنى دروغ و تزوير، 
سياست يعنى حقه بازى... و آقاى خمينى اين سياست يعنى حقه بازى... و آقاى خمينى اين 
معنا را در سياست همانجا رد مى كند: نك جلد معنا را در سياست همانجا رد مى كند: نك جلد 

دوم ص دوم ص 994994 كتاب مذكور. كتاب مذكور.
1616-رجوع كنيد به جرايد بزرگ ايران در سال -رجوع كنيد به جرايد بزرگ ايران در سال 

اول انقالب و شرح اعدام پاسبان حسن.اول انقالب و شرح اعدام پاسبان حسن.
1717-از آنجا كه از ارتش سلب حق دخالت در -از آنجا كه از ارتش سلب حق دخالت در 
سياست شده بود. مردم در انقالب به آن انگ سياست شده بود. مردم در انقالب به آن انگ 
ضد انقالب زدند و در حكومت بختيار بدبينى ضد انقالب زدند و در حكومت بختيار بدبينى 

ها افزون شد.ها افزون شد.
1818-نك: گزارش هائى كه از تيمسار مقدم -نك: گزارش هائى كه از تيمسار مقدم 
(شادروان) در جزوات النه جاسوسى به دست (شادروان) در جزوات النه جاسوسى به دست 
آمده حائز اهميت اند، او بارها مى پرسد «تكليف آمده حائز اهميت اند، او بارها مى پرسد «تكليف 
ارتش شاهنشاهى چه خواهد شد؟» مثل برف ارتش شاهنشاهى چه خواهد شد؟» مثل برف 
آب خواهيم شد- نشرياتى و نيز جنگ قدرت آب خواهيم شد- نشرياتى و نيز جنگ قدرت 

ها ترجمه محمود طلوعى (بارى روبين).ها ترجمه محمود طلوعى (بارى روبين).
ــت بلكه  ــت نيس ــت بلكه -هدف تنها بزرگداش ــت نيس 1919-هدف تنها بزرگداش
ــت بر بخش هائى تاريك  ــت بر بخش هائى تاريك افكندن نورى اس افكندن نورى اس
ــاره اعالميه  ــاره اعالميه  و درب ــهريور 2020 و درب ــه در ش ــهريور از جمل ــه در ش از جمل
فرماندهان ارتش در آغاز انقالب اسالمى، كه فرماندهان ارتش در آغاز انقالب اسالمى، كه 
تاكنون بى غرضانه آنها را مورد مداقه قرار نداده تاكنون بى غرضانه آنها را مورد مداقه قرار نداده 

اند.اند.
******

به جز آن منابع كه در پاورقى آمده است به به جز آن منابع كه در پاورقى آمده است به 
اين منابع نيز توجه داشته و از آنها در اين نوشته اين منابع نيز توجه داشته و از آنها در اين نوشته 

بهره بردم.بهره بردم.
ــش  ــش -واقعات اتفاقيه در روزگار- به كوش 1-واقعات اتفاقيه در روزگار- به كوش
ــيروس  ــه (نظام مافى) و س ــيروس منصوره اتحادي ــه (نظام مافى) و س منصوره اتحادي

سعدونديان.سعدونديان.
ــت آبادى-  ــات يحيى- يحيى دول ــت آبادى- -حي ــات يحيى- يحيى دول 2-حي

انتشارات فردوسى- تهران انتشارات فردوسى- تهران 13621362.
ــپاهيگرى تا سياستمدارى- دكتر  ــپاهيگرى تا سياستمدارى- دكتر -از س 3-از س
ــدى) چاپ آبنوس  ــزت اهللا همايونفر (زاه ــدى) چاپ آبنوس ع ــزت اهللا همايونفر (زاه ع

پاريس پاريس 19971997.
 Nationalism in Iran- R. Cottam- 1967Nationalism in Iran- R. Cottam- 1967-4

.University of Pitrsburgh pressUniversity of Pitrsburgh press
ــين خطيبى-  ــج رايگان- دكتر حس ــين خطيبى- -رن ــج رايگان- دكتر حس 5-رن

تهران تهران 13821382- نشر گل.- نشر گل.
6-على دشتى- پنجاه و پنج.-على دشتى- پنجاه و پنج.

7-سفرنامه خوزستان- رضاشاه كبير -سفرنامه خوزستان- رضاشاه كبير 13031303.
 N. . NahavandiNahavandi- - Le ChocLe Choc-8

.des Ambition Aquillon- Paris 2006des Ambition Aquillon- Paris 2006
Cyropedie(1)-Xenophon- Marcel- Bi-Cyropedie(1)-Xenophon- Marcel- Bi--9

.zos Societe d'edition Paris 1971zos Societe d'edition Paris 1971
ــتمى-  ــتمى- -فرهاد رس 1010-پهلوى ها- ج- -پهلوى ها- ج- 1-فرهاد رس
ــه مطالعات تاريخ معاصر ايران 13781378  ــه مطالعات تاريخ معاصر ايران مؤسس مؤسس

تهران.تهران.
 Sandra Mackey- IRE Iranians-Sandra Mackey- IRE Iranians-  - -1111

.1996- U.S.A1996- U.S.A
1212-قانون اساسى مشروطه پادشاهان ايران.-قانون اساسى مشروطه پادشاهان ايران.
1313-قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران.-قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران.

ــى- خاطرات- مركز  ــى- خاطرات- مركز -امير تيمور كالل 1414-امير تيمور كالل
مطالعات هاروارد- مطالعات هاروارد- 19971997.

 IbexIbex :ــرات- ج ــير زاهدى- خاط ــرات- ج: -اردش ــير زاهدى- خاط 1515-اردش
.20052005 - -PublisherPublisher

1616-ما و بيگانگان- دكتر نصرت اهللا جهانشاه -ما و بيگانگان- دكتر نصرت اهللا جهانشاه 
افشار- شهريور افشار- شهريور 25412541.

ــبد  ــبد -حقايق درباره بحران ايران- ارتش 1717-حقايق درباره بحران ايران- ارتش
عباس قره باغى- نشر سهيل- پاريس عباس قره باغى- نشر سهيل- پاريس 13631363.

 L'Iran au xxe siecle. J.P. Digard, B.L'Iran au xxe siecle. J.P. Digard, B.-1818
.Hourcade, Y. Richard Fayard- 1996Hourcade, Y. Richard Fayard- 1996

1919-شش سال در دربار پهلوى- تلگرافچى -شش سال در دربار پهلوى- تلگرافچى 
دربار رضاشاه- تهران- نوشته ارجمند.دربار رضاشاه- تهران- نوشته ارجمند.

ــبد قره باغى- نشر  ــبد قره باغى- نشر -گفتگوهاى- ارتش 2020-گفتگوهاى- ارتش
زمانه زمانه 19981998- پاريس.- پاريس.

2121-دوره هاى مختلف مجله ارتش.-دوره هاى مختلف مجله ارتش.
2222-امير نجات- ديروز- امروز- فردا- نشر -امير نجات- ديروز- امروز- فردا- نشر 

فرهنگ شرق فرهنگ شرق 20052005.
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