
دومبخش-زادهتقیرضامعمای
ایرانفرھنگنویسنده

از انتشار بخش نخست این گزارش در رسانھ ھای گوناگون فارسی زبان، پس
توجھی از ھم میھنان با ارسال پیام ھایی در خواست اطالعات شمار قابل

با کنجکاوی بھ گفتگو و تبادل نظر در باره این مقالھ پرداختند. بیشتری کردند و
تنھا دو نفر؛ یک ایرانی و یک اسرائیلی کھ خود را روزنامھ در این میان

دوستان آقای رضا تقی زاده معرفی می کنند با ارسال پیام ھای و ظاھراً ازنگار
را زیر فشار گذاشتند تا این ماجرا را پیگیری نکنیم. بیش از یک ھشدار دھنده ما

ند و این دو بخشی گروھی از یاران ما روی این گزارش کار می کنسال است کھ
کھ منتشر شده اند حاصل اطالعات گردآوری شده ای ھستند کھ تاکنون

قرار گرفتھ اند. باور کردنی نیست ولی واقعیت دارد، بھ بررسی و تاًییدمورد
تقی زاده ھمھ « مدیر تلویزیون میھن تی وی در لوس آنجلس:گفتھ سعید بھبھانی

ر نقش دالل رسمی خرید و فروش او د». جا نیست!جا حاضر است و ھیچ
و روزنامھ نگار نیز در پی تماس با خوانندگانبازیکنان فوتبال و بھ عنوان

.آمده استھنرپیشگان داخلی و خارجی بر

دالالن رسمی نقل و انتقال فوتبالیست ھارضا تقی زاده در میان 
رضا تقی زاده ھمراه با عکس وی در سایت اینترنتی فدراسیون فوتبال نام

در میان نام ھای ھفتاد دالل ! رسمی دیگر اسکاتلند دیده می شود. نام و اسکاتلند
ھای تقی زاده در میان نام ھای شمار دیگری از دالالن رسمی نقل و نشانی

جھانی فوتبال ( فیفا) نیز در سایت اینترنتی فدراسیونبازیکنان فوتبالانتقاالت
.می شوددیده



نظر دو ایرانی بسیار آگاه در مسائل فوتبال در خارج از کشور بھ ما گفتند: بھ
برای رفھ ای فوتبال آگاھی ھای الزمنمی رسد کھ تقی زاده بھ اندازه یک دالل ح

بریتانیا داشتھ انجام نقل و انتقال بازیکنان فوتبال در خارج از کشور بویژه در
دالل سرشناس درون باشد. این دو افزودند او تنھا می تواند بازوی اجرایی یک

.ایران باشد

کرد و آن ایران مطلب مھمی را باید توجھ در رابطھ با دالالن در ورزش فوتبال
سرداران سپاه پاسداران و وابستگان نقش کلیدی و غیر قابل انکار برخی از

مافیایی فوتبال جمھوری اسالمی می ھیئت حاکمھ جمھوری اسالمی در سیستم
.باشد

فوتبال و دست داشتن در نقل و انتقاالت بازیکنان دلیل دخالت این گروه در
پوشیده نیست. تنھا ھدف بھ دست کارشناسان این ورزشبرداخلی و خارجی

راه می باشد. این دالالن بدون زحمت کشیدن با خرید و آوردن پول آسان از این
.ھای نجومی دارندفروش بازیکنان درآمد

خارجی در دو باشگاه بزرگ در شصت و پنج سال گذشتھ تنھا پنجاه تن بازیکن
بازیکنان اھل کشور ھای ایران؛ تاج و پرسپولیس بازی کرده اند. بیشتر این

.اندکی بازیکنان اروپایی بودندھمجوار ایران و شمار 

در چند سال گذشتھ بیش از پانصد فوتبالیست خارجی بھ لیگ برتر بازی ھای
ایران ھجوم آوردند. بیشتر این بازیکنان دست دوم و سوم تیم ھای خارجی می

مکاری برخی از ایرانیان درباشند. بھ ھمین دلیل چند دالل سرشناس داخلی با ھ
خارج از کشور بھ سرمایھ گذاری در این زمینھ روی آورده اند. بازار خرید و

فروش بازیکنان خارجی در ایران رونق گرفتھ و بازیکنانی از کشور ھای 
.بھ فوتبال ایران راه پیدا کرده انداروپایی



رضا تقی زاده در میان دالالن نفتی
خورشیدی چند بار بھ ایران سفر کرده 1385و 1380ھای زاده میان سال تقی

سفرھا اغلب بھ دعوت مؤسسھ مطالعات بین المللی انرژی انجام شده اند. و این
.مؤسسھ از زیر مجموعھ ھای وزارت نفت حمھوری اسالمی می باشداین

موسسھ ھر سالھ بھ تقلید از شرکت ھای بزرگ نفتی کنفرانس مفصلی در این
برگزار می کند و با ریخت و پاش بسیار و با دعوت از مدیران و دالالن ایران
کھ حاضر بھ سفر بھ ایران باشند، محیطی مناسب برای زد و بند ھا و نفتی

.در صنعت انرژی فراھم می آوردمعامالت

از آدم ھا شرکت می کنند. گروه نخست در این کنفرانس ھا معموالً دو گروه
نماینده یک شرکت یا مؤسسھ از خود ارائھ می دھند وکارت ویزیت مشخصی

ھایی تشکیل می شود کھ نقش می باشند و گروه دوم از دالالن مستقل و واسطھ
.بازی می کنندرابط را میان مقامات فاسد دولتی و خریداران نفت

عنوان مشاور مؤسسھ منابع آگاه می گویند این آقای کارشناس معموال بھ
اسالمی در این مطالعات بین المللی انرژی وابستھ بھ وزارت نفت جمھوری

کھ زمان زد کنفرانس ھا شرکت می کرد. او در فاصلھ تنفس میان سخنرانی ھا
از و بند ھای تجاری فرا می رسد در جمع شرکت کنندگان می گشت و سری

احمدی نژاد یک پاکسازی با روی کار آمدن محمودکار ھمھ در می آورد.
در میان میھمانان، مشاورین و دعوت شدگان مؤسسھ مطالعات بین المللی مفصل
.شدانجام انرژی

دالالن شبکھ سیّد محمد احمدی نژاد دالالن وابستھ بھ شبکھ خود را بھ جای
زاده بھ عنوان کارشناس خاتمی وارد کرد . از آن پس ایرانیان با چھره رضا تقی

می شود آشنا شدند. امور! در رسانھ ھای ماھواره ای کھ از خارج پخشھمھ
خاتمی پس از قطع منافع نتیجھ آن شد کھ دالالن نفتی وابستھ بھ شبکھ سیّد محمد

.صف مخالفین حکومت اسالمی پیوستندخود بھ 

!رضا تقی زاده بھ دنبال نلی بانو
ی ( نلی) خواننده سابق دوران صفحھ فیس بوک دوستداران خانم شمسی اشتردر

رد پای رضا تقی زاده دیده می شود. تقی زاده در ھفتم ماه مارس گذشتھ باشاه،
-بگیرنلی بانو، سالم اگر میتوانی با من لطفاً تماس«ارسال پیامی نوشتھ است:



»رضا تقی زاده

ھای روی صفحات اینترنتی سایتتقی زاده ھمان نشانی ایمیلی را نوشتھ کھ در
فوتبال ( فیفا) در فھرست دالالن فدراسیون فوتبال اسکاتلند و فدراسیون جھانی

در صفحھ فیس بوک اش خود را فوتبال از خود بجای گذاشتھ است. تقی زاده
.روزنامھ نگار! معرفی کرده است

پیش رضا تقی زاده در یک مصاحبھ تلویزیونی با جمشید چالنگی از چندی
سیّد علیرضا نوریزاده مدیر تلویزیون فارسی زبان ایران فردا کھ با کارمندان

ان سعودی از لندن پخش می شود درباره سفر بنیامین نتانیاھو، عربستبودجھ
اسرائیل بھ آمریکا و دیدار با اوباما گفتگو می کرد. از محتوی نخست وزیر

کھ ھمراه با طعنھ و کنایھ میان طرفین بود روشن شد کھ دو تن گفتگو ھای این
.را متھم بھ ارتباطات مشکوک با بیگانگان می کنندھر یک دیگری

اوباما بھ مدت پنج روز میزبان نتانیاھو خواھد بود « چالنگی گفت: تقی زاده بھ
واشنگتن ھستید و نتانیاھو ھم بھ واشنگتن خواھد آمد. اگر چنین اتفاقی و شما در

شما با ھمدیگر دیداری داشتھ باشید، نھ خیلی دور از ذھن است و نھ بیفتد و



نخست وزیر اسرائیل بھ دیدار شما ھم البتھ نمی دانم» غیرقابل توجیھ.خیلی
«.آمد یا خیر؟ یعنی بھ تلویزیون شما و یا بھ دیدار نمایندگی تلویزیون شماخواھد

البتھ ما در مورد » «چالنگی بالفاصلھ واکنش نشان داد و در پاسخ جمشید
آقای تقی زاده بھ خصوص بھ کالیفرنیا و لس آنجلس و دیدارھای ایشان سفرھای

رلوند شوارتزنگر" ستاره سینمای آمریکا و فرماندار پیشین ایالت کالیفرنیا وآ"با
بقیھ ستارگان ھالیوود حرفی نمی زنیم کھ سوءتفاھمی پیش نیاید. اگر خودشان

.«صالح بدانند صحبت خواھند کرد

ارتباط رضا تقی زاده و سیّد حسن امین
اسالمی ماجرای بحث از انتصاب شیخ حسن روحانی بھ مقام رئیس جمھورپس

دکتری وی از دانشگاه گالسگو پیش آمد. در ھمان زمان بنگاه سخن انگیز
انگلیس؛ بی بی سی، مصاحبھ ای با شخصی بھ نام سیّد حسن امین، استاد پراکنی

دانشگاه کلدونی گالسو، ھمان دانشگاھی کھ حسن روحانی مدعی بود بازنشستھ
.است انجام دادرا از آنجا دریافت کردهدکترای خود

امین مدرک دکتری حسن روحانی را مورد تاًیید قرار در این مصاحبھ سیّد حسن
استاد راھنمای شیخ حسن روحانی بوده و با پروپوزال داد و گفت کھ او خودش

.کرده استپیشنھادی روحانی موافقت

یخ و در زمینھ تاردر سبزوار و حقوقدان است او1327سیّدحسن امین، متولد 
اسکاتلند می باشد. ترجمھ نیز دست دارد وی استاد بازنشستھ دانشگاه کلدونی

در آنجا گشت وسیّد حسن امین چند سال پیش پس از بازنشستگی بھ ایران باز
در ایران و دفتر حقوقی باز کرده است وی تحصیالت خود را در زمینھ حقوق

شیعھ در انگلیس بھ انجام رسانده است. سیّدحسن امین از یک خانواده روحانی
ایران خراسان می باشد و بھ ھمین دلیل روابط ویژه ای با روحانیون حاکم بر

.دارد

تاًیید کردند کھ رضا تقی یک حقوقدان و یک استاد دانشگاه در لندن و گالسگو
امین قرار داشتھ است. تقی تحت حمایت سیّدحسنزاده از آغاز ورود بھ انگلیس

بود کھ طرح پوروپوزال و زاده در جایی گفتھ بود کھ این دکتر سیّدحسن امین
.پایان نامھ شیخ حسن روحانی را تنظیم و نوشتھ است



رضا تقی زاده و رادیو اسرائیل
ت امور ماه پیش منشھ امیر، کھ ھم زمان کارمند بخش فارسی رادیو و وزارچند

اسرائیل و چند سازمان دیگر اسرائیلی می باشد، یک سلسلھ برنامھ ھای خارجھ
پاسخ با رضا تقی زاده ترتیب داد، ولی این بار منشھ امیر بھ جای پرسش و
شونده نشست و رضا تقی زاده نقش مصاحبھ کننده را بازی می کرد. مصاحبھ

شده، تکراری و مطرح شده تقی زاده پرسش ھای از پیش تعیینبرنامھدر این
گذشتھ در باره اختالفات میان اسرائیل و اعراب بویژه فلسطینیان و در دھھ ھای

ھای اخیراسرائیل در جنگ تبلیغاتی علیھ فلسطینیان در بحران غزه از ناکامی
می پرسید و منشھ امیر نیزھمان پاسخ ھای تکراری و کلیشھ ای را منشھ امیر
سخ ھا نیزبی ھیچ چون و چرایی مورد تاًیید تقی زاده کرد. این پابازگو می

.رادیو اسرائیل قرار می گرفتکارشناس بزرگ

تقی زاده انجام داده است مشخص شد کھ تقی در گفتگو ھایی کھ رادیو اسرائیل با
ظاھراً تندرو تر از تندرویان اسرائیلی و جنگ زاده در رابطھ با مسائل ایران

.جبھھ گیری می کند(کان ھاطلبان آمریکایی ( نئو

برنامھ تلویزیونی یاران، میالدی، تقی زاده در2014در ھفدھم سپتامبر 
و بھ بھانھ گفتگو علیرضا میبدی کھ از پارس تی وی پخش می شد شرکت کرد

از سفر اخیر خود بھ در باره برگزاری رفراندم استقالل اسکاتلند از بریتانیا
ھلوکاست، ستمگری )و بھ تبلیغ کتاب چھار جلدیآمریکا گفتگو بھ میان آورد

یھودیان در ھنگامھ انسان ھا، بھ انسان ھا ) پرداخت. این کتاب در باره کشتار
لوس آنجلس در2012جنگ جھانی دوم بھ فارسی نوشتھ شده است و در سال 

پاسخ منتشر شده بود. بی شک تقی زاده تا پیش از شرکت در برنامھ پرسش و
.دی با منشھ امیر از انتشار این کتاب بی خبر بوده استقرار دا

کدام نیروی پشت پرده از رضا تقی زاده پشتیبانی می کند ؟
از آگاھان می گویند؛ راه یابی رضا تقی زاده بھ رسانھ ھای گوناگونی کھ برخی



سیاست ھای آنان در بسیاری موارد با یکدیگر در تضاد می باشند بھ حتی
.نیروی پشت پرده و با برنامھ ریزی انجام شده استپشتیبانی یک
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