
  

  
و در تونس و الجزاير و مصر و ليبي در افريقا  ،ايتاليا در قاره اروپا: مده استآبه جنبش در ،نسل جوان چند قاره:  انقالب اسالمی

كارزار تبليغاتي در باره خطر  ،اسرائيل كه اين جنبشها را بسود خود نمي داند. سياآدر  ،در اردن و يمن بحرين و ايران و عراق
ورده شكست اسالم بمثابه وسيله تصرف قدرت و حفظ آخود فر ،اما جنبشهاي نسلهاي جوان. به راه انداخته است» اسالم ايراني«
زاد آاين اطمينان حاصل بود كه نسلهاي جوانان در يافته اند كه تحول  ،زادي پذيرفته مي شدآبيان هرگاه اسالم بمثابه . نستآ

بمثابه  ،زادي و عمل به حقوق خويشآتحولي است كه تغيير دولت حاصل تغيير اعضاي جامعه از راه بازيافتن استقالل و  ،كننده
اسالم و يا هر مرامي كه خشونت را براي  ،بنا بر اين ،بند باور به خشونت ورها شدن از  ،باوجود اين.  باشد ،انسانهاي آزاد و مستقل
  .به اين انقالب و به جنبشهاي نسلهاي جوان مي پردازيم ،در فصل اول. بنوبه خود انقالب است ،تصرف دولت تجويز كند

  . ورده ايمآيم را گرد ژاي درون ريم و برخوردهژگزارشها و رويدادهاي حاكي از اثر جنبش مردم بر سپاه و ر ،در فصل دوم  
توضيح ها كه داده ايم اين اسناد را نقد و تصحيح . وريمآدر فصل سوم، اسناد محرمانه دولت انگلستان در باره گروگانگيري را مي  

  . و روشن مي كنند
  .گان مي گذرانيمعمده بودجه اي كه به مجلس تقديم شده است را از نظر خوانند ،داده هاي اقتصادي ،در فصل چهارم 
  :ورده ايمآخبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد  ،در فصل پنجم 
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خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد تولد دکترسالگرد 

  )٢٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

ــرومن رئیس  ــده ت ــریمن نماین  ۱۵جمهورآمریکــا روز  آورل ه
عنـوان میـانجی میـان   بـه۱۳۳۰تیرماه   ۲۳ با برابر ۱۹۵۱ژوئیه 

از واشنگتن وارد تهـران  ، ایران و انگلیس در مناقشه بر سر نفت
ئـیس اداره خاورمیانـه وزارت خارجـه در این سفر رانتری ر .شد 

 .کردند آمریکا و والتر لوی کارشناس نفت او را همراهی می
همزمان با ورود هریمن در تهـران تظـاهراتی بـا شـرکت حـدود 

تظاهرکنندگان درچنـد نقطـه . هزار نفر علیه آمریکا برپا شد ۱۰
روی مجلس با پلیس درگیـر  آباد سابق و روبه ازجمله خیابان شاه

  .نفر زخمی شدند ۲۰۰نفر کشته و  ۲۰ر نتیجه بیش از و د
بی بی سی نسبت به حکومت ملی دكتر مصدق و نفاق افكنـی « 

. كـرد در میان ایرانیان و تحریك مخالفـان دولـت فروگـذار نمی
ــه ــاری اســت كــه در صــبح روز  یکــی از نمون ــر  ۲۳های آن گفت تی

ی  پخــش كــرد كــه قــرار بــود آوریــل هــریمن نماینــده ۱۳۳۰
صوص رییس جمهور آمریکـا وارد تهـران شـود و در اخـتالف مخ

ـــانجی ـــه می ـــیس ب ـــران و انگل ـــین ای ـــردازد ب ـــوی . گری بپ رادی
امروز بعدازظهر حوادث خونینی در تهـران «: سی گفت.بی.بی

. »داد و تعداد زیادی كشته و مجروح خواهنـد شـد روی خواهد
 همان روز حزب توده تظاهراتی علیـه ورود هـریمن بـه ایـران و

ــا كــرد كــه در  ی دولــت آمریکــا در مســئله مداخلــه ــر پ ی نفــت ب
ی زد و خورد اعضای حزب بـا نیروهـای انتظـامی نـه نفـر  نتیجه

سی .بی.فردای آن روز، رادیو بی. ها نفر زخمی شدند كشته و ده
ی روز یکشنبه در تهـران  فاجعه«: ضمن تفسیر وقایع ایران گفت

اوضـاع نیسـت و  نشان داد كه دكتـر مصـدق حـاكم و مسـلط بـر
ها در كمـــین هســـتند كـــه ایـــران را ببلعنـــد و اگـــر  كمونیســـت

 )   ۱( .»انگلستان پای خود را كنار بکشد، كار ایران تمام است
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  خانم فخر الملوک اردالن، همسر شادروان دکتر کریم سنجابی 

  چشم از جهان فرو بست

    
  .جهان را بدرود گفت سالگی ۸۹خانم فخر الملوک اردالن، همسر شادروان دکتر کریم سنجابی، در آمریکا، در سن       
در سال  .مدآشمسی بدنیا  ۱۳۰۰او در سال . مد ولیخان اردالن بوداز ایل بزرگ اردالن و فرزند مح فخر الملوک،خانم     

و برادرش مرحوم علی اردالن  شهمسر در طول مبارزات سیاسی و اجتماعی او .با دکتر کریم سنجانی ازدواج کرد۱۳۱۵
  .همگام بود

يها و تحمل مرارت ها در دشوار .همسرش بود يار و ياوررویدادهای سیاسی زنده یاد خانم سنجابی در شرايط سخت    
پشتیبان همسر و برانگیزنده  ،یم والیت مطلقه فقیهژیم شاه و هم در رژهم در ر. استقامتی بس شگفت انگیز از خود نشان داد
 ۸۹. اراده استوار او را استوار تر کردند ،شرايط سخت زندگي . به مقاومت بود ،جوانان که آنان را فرزندان خود می دانست

مادری که فرزندان را  ،الگوی زن در استقامت و الگوی مادر. او را از الگوهای ماندگار کرد ،اوجود سختی هاب ،سال زندگی
 .موزد به کمتر زندگی در حقوقمندی رضا ندهندآنها می آزادی می خواند و به آبه زندگی در استقالل و 

ی و حقوقمندی مبارزه می کنند و به همه ایرانیان که زادآفقدان او را به همه زنانی که برای زندگی در کرامت و استقالل و 
به سمت استقالل و  ،زنی را از دست داده اند که در پرحادثه ترین دوران تاریخ ایران زیست و در جهت یابی این تاریخ

دور از  ،در رااز دست دادن ما ،قایان پرویز و خسرو و سعیدآخانم مریم و  ،به فرزندان او. تسلیت می گویم ،آزادی نقش یافت
زادگان می آید و به وطنی که سرزمین آزادی که به دست می آتسلی می دهم به مبارزه ای که ادامه دارد و استقالل و  ،وطن
    .گردد

  ۱۳۸۹اسفند  ۴
  ابوالحسن بنی صدر
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  :ایرانیان  یپرسشهاپاسخ به 
  ابوالحسن بنی صدر 

  زادی؟آجبر یا 
  

  آقاي بني صدر
  با سالم و آرزوي سالمتي براي شما 
محتواي آن شامل  مدتها بود كه قصد داشتم نامه اي به شما بنويسم كه  

اشد بنحوي ظرات خودم بنقد بعضي عقايد شما و بيان سواالتي از شما، ن
كه شايد شما بتوانيد ابهامها در اعتقاد را هم براي من و نيز براي خودتان 

نوشتن اين نامه به داليلي كه . و شايد خوانندگان اين نوشته شفاف سازيد
   :فهرست شده است مي باشد

استقبال شما از طرح عقايد و بحث هاي عقيدتي حتي در شرايط نا  -1
دتي با مجاهدين در مخفي گاه پس از متعارفي نظير بحث هاي عقي

و توضيح شما در يك ) مصاحبه با ابراهيم نبوي( كودتاي خميني
سخنراني يا مصاحبه كه بايد مانند علي عمل كرد كه در پاسخ به شبهه ها 

 . در ميدان جنگ نيز اصالح عقيده مقدم است بر جنگ
عالم شخصيت باز و بي تعصب شما در مواجهه با عقايد مختلف و ا-2

. اينكه شما دوستاني مسيحي و يهودي و شايد بي دين داشته يا داريد
 شعار قرآني شما با آيه اي كه همواره در لوگوي نشريه انقالب اسالمي

  .همراه است
شنيدن يا ديدن مصاحبه ها و سخنراني هاي شما دراينترنت ومطالعه  -3

مورد                              ً                    بعضي كتابها و مقاالت و مخصوصا  شنيدن بحث وگفتگو در
  ."virtual comunity "ويرچو آل كاميونيتي"در سكوالريزم 

نياز جامعه امروز ايران به شناخت صحيح دين، مرام، بي ديني،  - 4 
سياست واجتماع و نزديك شدن به شرايطي نزديك به اجماع عقيدتي يا 
حداقل كاهش اصطكاك و تنش در برخورد عقايد با يكديگردر كنشهاي 

  .سياسي
م به ذكر است كه اين نوشته نه به منظور تفتيش عقيده، بي الز    

احترامي به دين يا مرام يا شخص و نه تالش براي حقيقت شمردن و 
چنانچه سهوا و بطور غير عمد يا . اثبات يك عقيده، نوشته شده است

  .       ً                                        اشتباها  چنين چيزي صورت گرفت پيشاپيش پوزش ميطلبم
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   ،جنبشهای جوانان و هدفها؟، »پست اسالمیست«انقالب ◀
  ۴ ص :  گروه بندی جوانان ایران   

  ۶ ص: شکست و عقب نشینی خامنه ای، اثر جنبش بر رژیم ،سپاه و جنبش ◀

  ۹ ص : های آمریکایی به روایت اسناد آرشیو ملی بریتانیا پلماتگیری دی گروگان◀
  ۱۲  ص : ایران بازار چین ،تورم زا ۹۰بودجه سال  ◀

  روش رژیم مافیاها با مردم  ،کشتن در خیابان و دستگیریهای وسیع◀
  ۱۳  ص: در جنبش است  

   الملل انقالب بين 
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با علم به اينكـه از نظـر مـن آقـاي        
مبــارز  ،بنــي صــدر در دوران معاصــر

  سياســي و متفكــر و تحصــيل كــرده
مسلماني است كه نبوغ وحضور ذهـن  
و معلومات او شهره عام و خاص است 
و با توجه به تالش و كوشش صادقانه 

ندن و بي وقفه او، پايداري و اسـتوارما 
او بر حقوق انسان وكوشش هاي او در 
زمينه هاي سياسي وعقيدتي وعلمـي  
از او شخصيتي منحصر به فرد ساخته 

با اينحال نه از اشتباه خاليست  ،است
حتــي نقــد او و . ونــه غيــر قابــل نقــد

سئوال از او توسـط همچـو منـي كـه     
سرمايه كمي از دانش وعلـم و تجربـه   

   ..دارد ممنوع نيست
صــريح و روشــن پاســخ  تقاضــا دارم 

    :اينك از شما ميپرسم . دهيد
در تفكر شما آزادي جايگاه خاصـي  -  

صرفنظر از آزاديهاي اجتمـاعي،  . دارد
سياســـي، آن آزادي كـــه معتقديـــد 
خداوند به انسان داده است كه كفر يا 
ايمان را برگزينـد و شـما از آن بـه ال    
ــا جبــر   اكــراه يــاد ميكنيــد چگونــه ب

ماعي قابل توضيح تاريخي يا جبر اجت
   است؟

گذشـته از   از شما بارها شـنيده ام     
  .بين نرفته است واين حقيقـت اسـت  

گذشته در من، شما، جامعه، جهـان و  
. طبيعـــت همچنـــان جـــاري اســـت

همينطـــور عمـــل امـــروز، تـــداومي 
اگر هر كـس  . هميشگي در آينده دارد

محصول گذشته است و در حال، بـذر  
« ه زمانيآينده را ميكارد وگذشته ايك

ــال ــه  » حـ ــال كـ ــوده اســـت وحـ بـ
ر ا بپـذيريم   ،گذشته مي باشـد  آينده

   :بنابر اين
اگر شما نه در همدان، نه در يـك      

خانواده روحاني شيعه بلكه، در پاريس 
و در يك خانواده مسيحي كاتوليك به 
دنيـــا ميĤمديـــد بـــاز هـــم بـــه     

مسلماني كه اسـالم بـه مثابـه     عنوان
آن را مـي   بيان آزادي را يافتـه اسـت  

يافتيد؟ و حال كه اينطور شده اسـت،  
اگر اسالم و قرآن حق وحقيقت باشند 
تا شـما آن را بدينگونـه بيابيـد، چـه     
ميزان جبر تاريخ يا عـواملي خـارج از   
كنترل شما در اعتقـاد و ايمـان شـما    
موثر بوده اند وآيا شما آزادي انتخـاب  

   و گزينش داشته و داريد؟
ــد      ــه تول ــه ب ــلهايي ك ــما در  نس ش

سرزمين خاص و در خانواده اي خاص 
انجاميـــده يـــا وقـــايعي اجتمـــاعي، 
ــا طبيعــي كــه   اقتصــادي، سياســي ي
منجربه سلسله وقايعي شده كه تولـد  
شما را يا هر كسـي را متعـين كـرده    
اســت وعوامــل محيطــي و هــر گونــه 
عاملي كه از اراده انساني خارج اسـت  

در اينكـه شـما بـه چـه      به چه ميزان
   اشيد موثر است؟معتقد ب

همانطور كـه محـيط وتربيـت ودرون    
داده ها ومصالح ذهني اوليـه، تربيـت   
عمومي شما و نحوه پردازش و تجزيه 
و تحليل ذهن شما كه باز هم متاثر از 
درون داده هاي قبلي و بعدي محـيط  
دروني و برونـي شـما بـوده اسـت در     
شــكل گيــري اعتقــادات شــما نقــش 

كــه ديــن  آيــا افــرادي. داشــته و دارد
گريز يا دين ستيز هستند، نيز همـان  
پروسه را طي نكرده اند؟ آيـا آنچـه را   
شما يافته ايد حقيقت محض اسـت و  
ديگران بر خطايند؟ آيا به كسـي كـه   
يافته اي متضاد با يافتـه شـما يافتـه    
است، حق ميدهيد كه خـود را محـق   

   بداند؟
امروزه مـي بينـيم عملكـرد رژيـم         

زان منجـر بـه ديـن    اسالمي تا چه مي
از . گريزي و دين ستيزي شـده اسـت  

آن سو مي بينيم عملكـرد سياسـي و   
فرهنگي رژيم چه ميزان از خرافـات و  
اعتقادات عجيب و غريب را دامن زده 

   .است

ــا از   ــومتها و انزجاره ــياري از خص بس
اسالم يا هر ديني، نتيجه اثراتي منفي 
. است كه دين بر جوامع داشته و دارد

ــرون و ــا و  ق ــت كليس ــطا و حاكمي س
ــد    ــر ميداني ــما بهت ــايع آن را ش . فج

ــالمي در   ــت اس ــتاوردهاي حكوم دس
ايران را نيز پيش چشم داريم، ميدانم 
. كه ميگوئيد اين حقيقت اسالم نيست

در ابتــداي انقــالب نيــز وعــده هــاي  
بسياري داده شد و از جامعـه بهشـت   
گونه اسالمي سخن بسيار گفتـه شـد   

خته شــده امــا در عمــل جهنمــي ســا
. است كه هـر روزه مشـاهده ميكنـيم   

همان كه شما تجربه كرده ايد و از آن 
به كرات ياد كرده ايد، براي مـن نيـز   
عينــا روي داد و معتقــدم بســياري از 
ــز همــين   ــردم در دوران انقــالب ني م
تجربه را دارند و آن تجربه اينست كه 
ــالب    ــروزي انق ــان از پي ــه زم ــر چ ه

ظلمهــا هــا و  ميگذشــت و نابســاماني
بيشتر پديدار مـي گشـت، خمينـي و    
ياران انقالب را مسئول نميدانستيم و 
اين امور را بـه ضـد انقـالب يـا افـراد      
. فرودست در مسئوالن نسبت ميداديم

كم كم ديديم آنچه ميگذرد خواسـت  
. روحانيون و انقالبيو ن اسالمي اسـت 

ــئول     ــي را مسـ ــوز خمينـ ــا هنـ امـ
ت نميدانستيم و او را موافق بـا وضـعي  

البته روزي رسيد . موجود نميدانستيم
كه با اين حقيقت تلخ روبـرو گشـتيم   
كه از اول نيز خميني مسئول بـوده و  
ما حقيقت را به دليل ذهنيتي كـه از  

به نظر من . خميني داشتيم نميديديم
تصور اينكه اسالم نيز خـود صـحيح و   
بي نقص است اما توسـط متوليـان نـا    

همـان   صالح معرفي يا اجرا ميشـود،  
ذهنيت غلط است كه حقيقت را نمي 

      .بيند
ممكن است بگوئيد من قياس صـوري  
كرده ام، بهر حال آيا فكر نميكنيد كه 
همان باوري را بـه اسـالم داريـد كـه     

   زماني به خميني داشتيد؟
چه چيز در اسالم هست كـه آن را از  
آئيني انسـان سـاخته و آئينـي الهـي     

   متمايز ميكند؟
        مخالفان «: ه اي نوشته ايددر مقال -2 

                            آيه ها را بر اصل ثنويت معني   »     اسالم
                                عقل قدرتمدار بـه آيـه هـا از      .       ميكنند

                                   ديدگاه قدرت مي نگرد و الجـرم، بـه   
                                    معاني را مـي دهـد كـه ندارنـد و           آنها

ــا     ــه ه ــه آي ــد ك ــي بين ــاني را نم                                            مع
آيـــا نســـبت دادن عقلهـــاي  .د       دارنـــ

قدرتمدار به كساني كه معناي ديگري 
مي بينند و آنگونـه كـه شـما    از قرآن 

ميانديشيد نمي انديشـند، بـا تفسـير    
   شما از ال اكراه در تضاد نيست؟

چــرا ادبيــات ديــن داران همــواره      
ادبياتي تحكم آميـز و از موضـع برتـر    
سخن گفتن است؟ البتـه مـن پاسـخ    

ــخ  ــدانم و پاس ــئوال را مي ــوم   س معل
خواهد كرد كه دينـداري هيچگـاه بـا    

بـا  . نشين نخواهد شدآزاد انديشي هم
اينحال سئوال ايـن اسـت كـه وقتـي     

به طـور كامـل برحقانيـت     انديشه اي
خــويش ايمــان دارد و عــدول از ايــن 
انديشــه يــا پــذيرفتن نقــص در آن را 
مساوي با كنار نهادن آن مـي انگـارد   

مخصوصــا اديــان وپيــروان آنهــا كــه (
انديشه خـود را داراي منشـائي الهـي    

كه نقصـي در آن  ميدانند و باور دارند 
 ،)نيست و حقيقت و حق كامل اسـت 

چگونه ميتواند آزاد انديشي را بپذيرد 
 يا با آن موافق باشد؟ 

اگر معنا كردن قرآن بر اصل ثنويـت   
معنايي مغاير با معنا كـردن بـر اصـل    
بيان آزادي به دست ميدهد، بنابر اين 
كسي كه بيـان آزادي را قـالبي بـراي    

، او نيـز  معنا كردن قـرآن مـي سـازد   
معنايئ را كه مـي پسـندد بـه قـرآن     

اگر چنين است شـما نيـز در   . ميدهد
جستجوي معنايئ هستيد كه در قالب 
بيان آزادي بگنجد همانطور كه عقـل  
قدرت مدار به آيه ها از ديدگاه قدرت 
مينگرد، معتقد به بيان آزادي نيز بـه  
. آيه ها از ديدگاه بيان آزادي مي نگرد

يئ را كـه خـود   حال چـرا شـما معنـا   
   يافته ايد درست ميدانيد ؟
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در پاسخ به شخصـي كـه ميخواسـت    
شما از گفتمـان دينـي در موضـوعات    
سياسي پرهيز كنيد تا امكـان گفتگـو   
بـين شـما و ســكوالرها برقـرار شــود،    

امــا فرامــوش . پاســخ معقــولي داديــد
فسـيري از قـرآن كـه    كرديد كـه بـا ت  

كافران را نادان ميشـمارد و نـه همـه    
) در پاسخ بـه آقـاي رجـوي   (مردم را 

ناخواســته اعتقــاد خــود را بــه اينكــه 
كافران به اسالم نادان هسـتند نشـان   

اگر شما به قرآن ايمان داريد و . داديد
مي پذيريد كه حق ميگويد و شما نيز 
آن قول را تكـرار ميكنيـد، ديگـر بـي     

هر كـس خـود   «ه از جمله معناست ك
اسـتفاده  » خويشتن را رهبري ميكند

اگر يك كـافر و بـي ديـن قـرار     . كنيد
باشد خود خويشتن را رهبري كنـد و  
با يافته هاي خويش انديشه راهنمايي 
بسازد و از نظر شما نبايـد بـا چمـاق    
ناداني و نفهمي نواختـه شـود، جـايي    
براي قضاوت شما بر مبناي قرآن نمي 

اينجا تناقضي در گفتار شـما  در . ماند
هر كس خود خويشـتن را رهبـري   «(

و اعتقاد ديني شـما آشـكار   ) »ميكند
ميشود كه مجبور به انتخاب خواهيـد  

يا قرآن را مـي پذيريـد و معتقـد    . شد
ميشويد كافران نادانند و بنابر اين هر 
كه دين شما را نپذيرفت گمراه اسـت  
و يا بايد از گفتمان ديني عدول كنيد 

يـا اگـر   . به نقص قرآن اعتراف كنيد و
قرآن بي نقـص اسـت و شـما اعتقـاد     
خود را صحيح ميدانيد بايد گفـت در  

ــالم   ــدوده اس ــود  «مح ــس خ ــر ك ه
ــد  ــري ميكن يــك . »خويشــتن را رهب

ــي ديــن در فهــم از   دينــدار و يــك ب
جهان هستي آزاد و مسـاوي هسـتند   
اما وقتي يك ديندار با تكيه به متنـي  

نقص ميداند و بر  كه آن را الهي و بي
اســاس حكمــي الهــي فهــم خــود را  
كاملتر ميداند و اصل عدم هژموني در 
رابطه يك ديندار با يك بـي ديـن بـه    
نفع ديندار نقـض ميشـود، چـه بايـد     
كرد؟ در واقع به همان تئوري واليـت  

برتــري در دانــايي از اســالم و ( فقيــه 
   نميرسيم؟) احكام آن 

ان در همان گفتگو كه در جواب هم   
اگـر بخـواهيم   « :سوال بود، فرموديـد 

بحث كنـيم در امـوري يـا مـثال اگـر      
بحـث كنـيم    بخواهيم در بيان آزادي 

خب اين نظـر هـاي گونـاگون گفتـه     
شده؟ به اونا حق داريم رجـوع كنـيم   
به قرآن حق نداريم؟ سكوالريزم جونم 

   .». ....ممنوعيت نيست
بــه نظــر ميرســد كــه شــما در ايــن   

ــو   ــك موض ــتدالل ي ــي را اس ع اساس
فراموش كرده ايد و آن اينستكه شـما  
ليبراليسم، سوسـياليزم و ديگـر نظـر    
هاي گفته شده را كه همگـي منشـاء   
انساني دارند، با قرآن كه منشاء الهـي  
دارد هم سطح و هـم تـراز قـرار داده    

قـرآن را نيـز داراي     مگـر اينكـه  . ايد
منشاء انساني بدانيد كه ديگـر جـايي   

قانيت آن نميمانـد و  براي ايمان به ح
هماننــد تمــام فــرآورده هــاي فكــري 
انسان قابل نقد و در صورت نادرسـتي  

لطفا مشخص . قابل دور انداختن است
كنيد قـرآن و اسـالم هـم تـراز ديگـر      
ــو ل    ــر نيســت قب ــب اســت؟ اگ مكات

  ميفرمائيد كه فقـط در گفتگـو هـاي   
بــين اديــان الهــي امكــان اســتفاده از 

دارد و در  قرآن و متون اسالمي وجود
گفتگوهــاي عرفــي و ســكوالر محلــي 

و چنانچه در خواست . براي آن نيست
شود كه در گفتگوهاي عرفي از متون 

چـون هـم تـراز    (ديني استفاده نشود 
بر اساس ديـدگاه مومنـان     نيستند و

به دين، كـالم الهـي حقيقـت محـض     
ــب     ــوني طل ــته هژم ــت و ناخواس اس

نبايدسكوالريزم يا كسي كـه  ) هستند
ــ ــتفاده از  خواس ــدون اس ــو ب تار گفتگ

ــه     ــت را ب ــي اس ــي و اله ــون دين مت
   ديكتاتوري متهم كرد؟
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آقاي ژيـژك بـر اصـل ثنويـت تـك      «
ــوري ــته و در   محـ ــرآن نگريسـ در قـ

   ».نتيجه، واقعيت را وارونه ديده است
لطف فرموده معني و مفهوم و واقعيت 

زير را بـراي مـن و ديگرانـي كـه     آيه 
واقعيت را وارونه مي بينـيم، شـفاف و   

اگـر ترجمـه از   . روشن مشخص كنيد
! عربي به فارسي غلط اسـت بفرمائيـد  

تمنا دارم اگـر ترجمـه درسـت اسـت     
ــع،   ــري، مطيـ ــلط، برتـ ــاي تسـ معنـ
نافرماني، زدن و تنبيـه را بـراي مـا و    
كسانيكه بر اصل ثنويت تك محـوري  

ه ميكننــد تبيــين بــه همــه چيــز نگــا
   !.كنيد

ــان«  ــر زن تســلط و حــق   مــردان را ب
نگهباني است بواسطه آن برتـري كـه   

مقرر داشـته و    خدا بعضي را بر بعضي
هم به واسطه آن كـه مـردان از مـال    
خود بايد به زنـان نفقـه دهنـد، پـس     
زنان شايسته و مطيع آنهاينـد كـه در   
غيبت مردان حـافظ حقـوق شـوهران    

ه خدا بحفظ آن امر باشند و آنچه را ك
و زنــاني را كــه از   نگهدارنــد  فرمــوده

مخالفت و نافرمـاني آنـان بيمناكيـد،    
بايد نخست آنها را موعظه كنيد، اگـر  
مطيع نشدند، از خوابگـاه آنهـا دوري   

ــار چنانچــه مطيــع   .گزينيــد ديگــر ب
ــه كنيــد  ــزدن تنبي ــا را ب   .نشــدند آنه

چنانچه اطاعت كردند، حق هيچگونـه  
بزرگـوار و    همانا خدا ستم نداريد كه

   ».عظيم الشان است
اگر بر اصل ثنويـت تـك محـوري در    
ايــن آيــه ننگــريم، برتــري بعضــي بــر 
بعضي ديگر را كه خدا مقـرر داشـته،   
يعني تبعيض را، چگونه معنا كنيم كه 

   تبعيض معني ندهد؟
ــا اگــر روزي پــي برديــد اســالم  -5 آي

ــده از فرهنگــي انســاني  ــي  -برآم عرب
يد ميتوانيد آن يافتـه  است، فكر ميكن

را در علن در اختيار افكار عمومي قرار 
دهيد يا اساسـا چنـين چيـزي بـراي     

   شما متصور هست؟
نقدهايي بر انديشه اسـالمي آقـاي   (  

   )بني صدر
اگر جبـر را در مسـلمان بـودن خـود     

   :بپذيريد اذعان ميكنيد كه
تكيه شـما بـر ديـن بـه مثابـه بيـان        

ي كــه بــه آزادي، يعنــي دفــاع از دينــ
شكل موروثي به آن معتقد گشته ايـد  
و دچار نقايصي اسـت كـه آن را غيـر    
قابل قبول مينمايا ند و شما همچـون  
يك اصالحگر در تـالش بـراي نجـات    
. ديني هستيد كه از مرگش بيمناكيد

تنفس مصنوعي به دين است آنهم به 
اين دليل كه مي بينيد آنچه به عنوان 

ا و آيــين رهــايي بخــش بشــر در دنيــ
توسـط   آخرت مطرح بـوده و هسـت،  

جمعي متولي رسمي دين، لـه و لگـد   

مال و لجن آلود شـده و مـورد نفـرت    
روزافزون مـردم ايـران و جهـان قـرار     

اين ديـن همـه    از طرفي. گرفته است
همانگونـه كـه   . روزه مورد انتقاد است

ــان   ــاد در ام ــز از انتق ــان ني ســاير ادي
   .نيستند

اي خمينـي  شما اين تجربه را با آقـ   
نيز داشته ايـد؛ هنگـامي كـه اعتقـاد     
داشــتيد معنويــت و پــاكي مرجعيــت 
ديني، آلـوده بـه قـدرت طلبـي نمـي      
. شود، اما اعتقـاد شـما درسـت نبـود    

همينطـور مـن و بسـياري    ( آنچه شما
در آقــاي خمينــي ) ديگــر از ايرانيــان

ــور   نمـــي ديديـــد و خـــود را سانسـ
ــي وجــود   ــاي خمين ــد، در آق ميكردي

ا عينـك خوشـبيني بـه    داشت اما شم
چشم داشتيد و هشـدار اطرافيـان در   

شما بهتر ميدانيـد  . شما اثري نداشت
كه عالقه به چيزي مـانع از نگـاه بـي    
طرفانه به آن چيـز ميشـود، بـرعكس    

عـدم عالقـه بـه    . اين نيزممكن اسـت 
امري موجب ميشود نگاه منفي به آن 

ــود  ــب ش ــر غال ــا  . ام ــن ي ــا دي اي بس
ــداران آ  ــه دين ــايي ك ن را داراي دينه

منشايئ الهي ميداننـد، فـر آورده ا ي   
از فرآورده هاي فرهنگ بشري باشـند  
كه در زمان خود، هم رشـد دهنـده و   
هم موثر بوده اند و اينك نيز عناصري 
از آن به كار بشر امروز بيĤيند، اما نگاه 
ايماني بـه آن سـبب ميشـود عناصـر     
نادرست و معيوب را نديد يا كتمان و 

يعني همان كـاري را كـه    .توجيه كرد
   .شما در حال انجامش هستيد

امروز بعـد از  . روش شما تجربي است 
انقالب ايران با موافقت . تجربه هستيم

اكثريت بزرگي از متوليان رسمي دين 
اسالم، روشـنفكران اسـالمي و مـردم    
مسلمان ايران بـراي تاسـيس نظـامي    

انقــالب   .اســالمي بــه پيــروزي رســيد
بـراي احيـاي دينـي     ايران تالشي بود

بـا قـرآن در   . كه به حاشيه رفتـه بـود  
ــرآن از   ــاني، ق ــاي طالق ــا آق صــحنه ب
گورســـتانها بـــه صـــحنه اجتمـــاع و 

قرار شد ديني كه . سياست آورده شد
جامعه آرماني را نويـد مـي داد، زمـام    

عـدالت علـي   . اموررا به دسـت گيـرد  
گونه كه سالها تبليغ شده بـود برقـرار   

ــود ــت، . ش ــاكي و قداس ــداري  پ امانت
. وصداقت صـفات مسـئوالن آن باشـد   

حكومت اسالمي الگوي جهاني شود و 
جمهــوري هــاي اروپــايي را شــرمنده 

رحمــاء « اســالم آنــروز چهــره. ســازد
ــنهم ــل از » بي از خــود نشــان داد غاف
در پشت آن » اشداء علي كفار« اينكه

اقتصاد اسالمي شما الگوي . پنهان بود
سرمايه بانكداري واقتصادي شد كه نه 

داري غرب ونه اقتصـاد ماركسيسـتي   
شرق را بـر نمـي تابيـد و آنهـا را بـه      

و  چالش ميطلبيد تا ربا و بهره كشـي 
امـا در بـازار و   . استثمار را از بين ببرد

معامالت اقتصادي، نـرخ بهـره رو بـه    
آســـمان داشـــت و امـــروزه داراي    
. اقتصادي كه نيـاز بـه توضـيح نـدارد    

طه شــايد داليــل مختلفــي چــون ســل
ــدم     ــل ع ــت را دلي ــر دول ــتبداد ب اس
موفقيت تئوريهاي اسالمي در ساختن 

  جامعه اي ايده آل عنـوان كنيـد امـا   
نيك ميدانم كه از كوزه همـان بـرون   

ــت  ــه دروس ــراود ك ــتها، . ت ماركسيس
لببرالهــا و بســياري از ايــدئولوژي هــا 
وعده هاي بسيار داده و در عمل هيچ 

حكومت اسالمي را . يك موفق نشدند
ايران و جهان تجربه كـرد، قـرون    هم

ــايش مســيحيت در   ــز آزم وســطي ني
   .ساخت دنيايي ديني سپري شد

ــازمانهاي     ــه ســــ ــك بــــ كمــــ
كمـك بـه مستضـعفان و     ،آزاديبخش

ستم ديده گان عنوان شد ولي بعـد و  
  امروزه به اشاعه تروريسم اسالمي 

  3در صفحه     
  

 زادی؟آجبر یا
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اگرچه شما، علي شـريعتي و  . انجاميد
، منتظـري، مهنـدس   پدر او، طالقـاني 

بازرگان، يزدي و بسـياري ديگـر كـه    
همـــه مســـلمان بودنـــد و از يـــاران 
خميني، در بسياري از فجايع پـس از  
انقالب نقشي نداشته بلكه از قربانيـان  
آن هستند ولي فرامـوش نكنيـد كـه    

مجموعــه (بــذز و تخــم آن را شــما  
 )روشـــنفكران اســـالمي وروحـــانيون

كـه  البته منظور اين نيسـت  . كاشتيد
هر آنچه شده است، تنها شما يا ديگر 
. روشنفكران مسلمان مسئول هسـتيد 

نه، اكثريت مردم ايـران وروشـنفكران   
غير ديني نيز هر يـك سـهم خـود را    

ــد ــه،  . دارن ــرار اســت تجرب ــا اگــر ق ام
گذشته را تصحيح كند چرا شما مالـه  
به دست گرفته ايد و به ترميم چهـره  

    اسالم دل بسته ايد؟
ي بينيم شما با تمـام ادعـا   متاسفانه م

ها در زمينه احترام به عقايد ديگـران،  
ــم از     ــذهبيون اع ــامي م ــد تم همانن
ــه    ــره ك ــيحي و غي ــا مس ــلمان ي مس
منكران دين را گمراه، فريب خـورده،  

ميشــمارند، ......... احمــق، ســياه دل و
بـه هـر كـس كـه از قـرآن       شما نيـز 

ــما    ــه ش ــايي ك ــر از معن ــايي غي معن
بدهد يا اسالم را نه استنباط كرده ايد 

ــرآورده اي    ــه ف ــي بلك ــن اله ــك دي ي
انساني بشمارد، بر چسب عقل قـدرت  
مدار ميزنيد و او را يكسره بر خطا مي 

اگر نيك بنگريم، شـما و آقـاي   . بينيد
منظور اين نيست كه شما (خامنه اي 

و آقــاي خامنــه اي مســاوي هســتيد  
. چنين تـوهيني بـه شـما روا نيسـت    

بـر يافتـه خـود    فقط در اين وجه كـه  
تعصب داريد و هم روش هستيد قابل 

و ديگر عقل كـل هـا   ) مقايسه هستيد
در يك صف و صفت، مشـتركيد و آن  
اينست كـه بـر پايـه دريافـت و فهـم      
خويش از دين، دايره اي مـي سـازيد   
كه هر كـس خـارج از آن دايـره بـود     
برچســـبهايي چـــون بـــي بصـــيرت، 
منحــرف، ديــن ســتيز و داراي عقــل  

   .دريافت ميكند قدرت مدار
شما در بسياري موارد با بكار بـردن     

اصطالحاتي مثل ثنويت تك محـوري  
ــه   ــتهم ب ــران را م و دو محــوري، ديگ

در بسـياري  . نديدن واقعيـت ميكنيـد  
موارد از پاسخ صـريح بـه اشـكاالت و    

مثال برده و ( انتقادات نسبت به اسالم 
كنيز داري كه در اسالم مجاز شمرده 

اعتقــاد شــيعه دوازده شــده و بنــا بــر 
) امامي، امام زمان زاده يك كنيز است

ــده گــرفتن   ــا نادي ــد و ب ــره ميروي طف
انتقادات، با كلمات و جمالت كليشـه  
اي پاسخ هايي ميدهيد كـه كوشـش   
شما براي دفـاع از اسـالم را حتـي بـا     
. ناديده گرفتن واقعيات نشان ميدهـد 

گويي شما فقط وظيفه داريد از اسالم 
كنيـد و چشـم بـر همـه      و قرآن دفاع

بـه  . اشكاالت و نارسـاييها مـي بنديـد   
كرات ديده ام سواالتي كه بـي پاسـخ   

در پاسخ به آقاي ژيـژك  . گذاشته ايد
كه مطالبي را ميگويد كه مردم ايـران  
و مسلمانان ديگر هر روز و هر لحظـه  
در جوامع خويش با گوشت و پوسـت  
ــي از    ــد وجزئ ــس ميكنن ــويش لم خ

سالهاسـت  . اسـت زندگي روزمره آنان 
كه اسـالم اينگونـه فهميـده و قبـول     
شده امـا شـما ميگوييـد نـه اسـالم و      
قرآن اين نيست و آنچه هست اسـالم  
اصيل و واقعي نيست، يا گاهي عناصر 
ــوب را كــه در اســالم و   خــوب و مطل
قرآن آمده جدا كرده و بيـان ميكنيـد   
امــا عناصــر نــامطلوب را از اســالم    

قـرآن را   گويي شما اسـالم و .نميدانيد
آنگونه كه هست نمي ينيد بلكه آنچه 
ــه خــوب و نيكواســت و دوســت   را ك
داريد در اسالم ببينيد، بـه آن نسـبت   
ــامطلوب    ــت و ن ــه زش ــد وآنچ ميدهي

است، ميخواهيد از دامن اسـالم پـاك   
   .كنيد

در پايان، ضمن تشكر از توجـه شـما    
بــه نوشــته، يــاد آور ميشــوم بنــده از 

بيرسـتان  لحظه اي كه در سال سوم د
ــما در     ــخنراني ش ــين س ــودم و اول ب
دانشگاه علم و صنعت را شنيدم، يكي 
از عالقه مندان به شما بوده و هسـتم  
و شما همواره خـاطره پـدرم را بيـادم    
ميĤوريد كه با او نيز چنين بحث هايي 

بنابراين نوشتن اين مطالب از . .داشتم
روي كينه توزي يا مخالفـت بـا شـما    

قيقت نزد من مدعي نيستم ح. نيست
اميدوارم شبهه ها روشن . است و بس

نيك ميدانيد كه همواره سـوال  . شوند
و ترديد در زمينه خدا، دين و جهـان  

گـاهي پاسـخها از   . بوده و خواهد بـود 
نظر مدافعين دين كافي تلقي ميشوند 

ــد     ــانع نميكن ــان را ق ــي مخالف و  ول
دينــداران مخــالفين را بــه عنــاد و    

كنند وگـاهي  دشمني با دين متهم مي
پاسخ قانع كننده است اما عناد باعـث  

با اينحـال ميتـوان   . نپذيرفتن ميگردد
ــواالت    ــا س ــت ب ــن در كلي ــت دي گف
بسياري مواجه است كه پاسخي براي 
آنها ندارد و جـز توصـيه بـه ايمـان و     
اقــرار بــه نــاداني انســان و حوالــه بــه 
قيامــت و آشــكار شــدن اســرار در آن 

از طرفـي  . يدروز، كاري از او بر نمي آ
تــرس از قضــاوت مــردم و بــر چســب 

نبايــد مــانع از  بيــدين و كــافرگرفتن 
انتقاد و زير سوال بردن دين گردد يـا  

   .به تظاهر به دينداري اكتفا گردد
همه چيز را همگـان داننـد و همگـان    

   .هنوز از مادر نزاده اند
اگر انتقاداتي صـريح نوشـته ام عـذر     

ي ميخــواهم و اميــدوارم حمــل بــر بــ
   .احترامي نگردد

 كريمي   20- ژانويه- 11  
  
  :پاسخ به پرسش اول•
  
جبر زمان اگر وجود می داشـت   – ۱

 ،یعنی گذشته محکـوم بـه ادامـه بـود
این انسان است کـه بـا . رشد نیز نبود

یکی از چهـار  ،یندهآگذشته و حال و 
  :رفتار  عمده  را در پیش می گیرد

در گذشته مـی مانـد یعنـی حـال  و  -
  ،ینده را ادامه گذشته می کندآ

بــا گذشــته قطــع رابطــه مــی کنــد و  -
ینـده را  آحال را غنیمت می انگارد و 

   ،می انگارد ،حالی که تکرار می شود
بـه (با گذشته قطع رابطه مـی کنـد  -

ینــده آو تصــوری از خــود در ) گمــان
می سازد و حـال هـا را مرحلـه هـائی 

ینـده گمـان مـی آن آبرای رسیدن بـه 
  ،کند و

گذشته را نقد می کند و سرمایه می  -
گرداند و گذشته نقد شـده و حـال و 

ینده را بستر پیوسته زمـان رشـد مـی آ
شمارد و  راسـت راه رشـد را در پـیش 

  .می گیرد
بدیهی است انتخابهـا منحصـر بـه      

با گذشـته . این چهار انتخاب نیستند
ــراوان زمانهــا مــی آو حــال و  ــده ف ین

د این انتخابهـا وجو. توان تصور کرد
به شما می گویند انسـان در بنـد جبـر 

زیرا او است که به زمان . زمان نیست
معنی می دهد و زمان اندیشه و عمـل 

راه و روشـی . خود را انتخاب می کند
ــارمی  ــرده ام، چه ــه ک ــه مــن تجرب ک

بر شما است که انتخـاب هـا را . است
: تجربه به شما می گوید. تجربه کنید

تخـاب مـی کنیـد و شما هسـتید کـه ان
شــما هســتید کــه یــا زمــان درخــور بــا 

زادی خـویش را انتخـاب آاستقالل و 
می کنید و یا زمان سـازگار بـا زنـدگی 

این تجربـه شـما را . در جبر قدرت را
زیـرا نیـک در . از تردید بـدر مـی بـرد

 ،مـــی یابیـــد کـــه در هســـتی موجـــود
جباری جز قدرت وجود ندارد و این 

غفلـــت از  جبـــار را نیـــز انســـانها بـــا
زادی خــود مــی ســازند و آاسـتقالل و 

چـون بـه . ن مـی کننـدآخود را برده 
هشدارهای قـرآن را  ،این جا رسیدید

بس ارزشمند  ،نسبت به سه رفتار اول
یابیـد و تقـدم تـدبیر بـر تقـدیر را می 

مسلم می جوئید و تغییر کن تا تغییـر 
دهی را قاعده ای صحیح می یابیـد و 

 ،را انسـانهابسا افسوس می خورید چـ
زادی خود چشم آسان از استقالل و آ

می پوشند و خویشتن را گرفتـار جبـر 
  .جباری می کنند که قدرت است

اگر در یـک خـانواده : می پرسید – ۲
ــدنیا  ــران ب ــلمان و در ای روحــانی مس

در فرانسـه و  ،مدم و برای مثـالآنمی 
در یــک خــانواده مســیحی بــدنیا مــی 

می رفـتم  یا باز به سراغ اسالمآ ،مدمآ
زادی بازیـابم؟ آن را بمثابـه بیـان آتا 

کــه اســتدالل بســود   ( ایــن پرســش
. تـازه نیسـت ،)جبری گری نیز هست

منطق  ،روش بکار رفته در پرسش نیز
زیــرا نخسـت انســان و . صـوری اسـت

زادی او را نادیـــده مـــی آاســـتقالل و 
نگـاه  رابطـه انسـان بـا خـدا آگیرد و 

ــ( ا محــدود بــا نامحــدود یــا متعــین ب
ــامتعین در  ،را نادیــده مــی گیــرد و) ن
زادی آدر نمـــی یابـــد کـــه  ،نتیجـــه

 ،اینهمانی با هسـتی هوشـمند اسـت و
اشتراکات انسانهائی را کـه  ،سرانجام

در جامعــه هــای گونــاگون مــی زینــد 
ــــــوق آدر اســــــتقالل و ( زادی و حق

نادیده می گیرد تا تفاوتهـا را   ،)ذاتی
  . جباری حاکم بر انسان بگرداند

ــالم       ــن از اس ــه م ــد ک ــما بدانی و ش
از نقـد ثنویـت بمثابـه . شروع نکردم

اصـل راهنمـای سـامانه هـای فلســفی 
. غاز کردم و به موازنه عدمی رسیدمآ

مــدرس و مصــدق از موازنــه عــدمی 
ــدرس( ــی ) م ســخن ) مصــدق( و منف

 ،اما اگر نقد ثنویت نبود. گفته بودند
کتاب توحیـد و  ،اگر در روش شناسی
دیالکتیــک ( ی شــد تضــاد نوشــته نمــ

ــز در آفــر ــاب نی ــود و کت ورده غــرب ب
 ،)فرانســه تــألیف شــد و نــه در ایــران 

ــی گشــت و  ــین نم ــدمی تبی ــه ع موازن
زادی به تصور نیز آامکان یافتن بیان 

 ،مـــی دانیـــد کـــه فوکـــو. مـــدآنمـــی 
ــوی ــوف فرانس ــه  ،فیلس ــر اینســت ک ب

همــه  ،بیانهــای دینــی و غیــر دینــی
بـاره در  ،با او. بیانهای قدرت هستند

زادی بـر آموازنه عدمی و ارائـه بیـان 
پـس اگـر در . این اصل گفتگو کـردم

مـدم و آیک کشور غربی بـه دنیـا مـی 
باز بـه  ،انتخابی را می کردم که کردم

فــرض . زادی مــی رفــتمآدنبــال بیــان 
با دین مسـیحی  ،کنیم به جای اسالم

هرگـاه در پـی بیـان  ،انس می گـرفتم
 ن مـی شـدم کـهآبـر ،زادی می شـدمآ

ــــان  ــــه بی زادی آمســــیحیت را بمثاب
بـر  ،بازجویم و یا خود چنین بیانی را

  . بیاندیشم ،اصل موازنه عدمی
و شما بدانید که در مسـیحیت نیـز      

زادی را آمطالعه کرده ام تا کـه بیـان 
قســمتی از . ن دیــن نیــز بــازجویمآدر 

سیر تحول اندیشـه دینـی در غـرب را 
ـــز در ـــر نی ـــه رشـــته تحری . ورده امآب

راستی اینسـت کـه هرگـاه دیـن بیـان 
زادی انســـان آحقـــوق و اســـتقالل و 

قابـل ارائـه نمـی شـود و کسـی  ،نباشد
جریـان از خـود . نیز به آن نمی گرود

بیگانه شـدن دیـن در بیـان قـدرت را 
ــوان  ــی ت ــز م ــر نی ــای دیگ ــن ه در دی
تحقیق کرد و با باز شناختن دین هـا 

مرزهـا را از میـان  ،زادیآبمثابه بیان 
شــت و فضــای صــلح و رشــد را بردا

وریــم کــه آبــه یــاد مــی . گســترش داد
نمایندگان سه دین با منشـور جهـانی 

بـه یـاد مـی . حقوق بشر توافق کردند
شـده  ورم که کرامت انسان پذیرفتـهآ

  ...ورم کهآبیاد می . است
ــاره  – ۳ ــان در ب ــدار ایرانی ــاره پن در ب

آقای خمینی و رفتار ایرانیان با امـر و 
از این واقعیت غافلید که  باز ،نهی او

گل بر گلوله پیـروز  ،در انقالب ایران
انقالبهای تونس و مصر واقعیتی . شد

را در برابــر نســل امــروز قــرار داد کــه 
  : ن غافل هستندآیکسره از 

ــران - ــالب ای ــان انق ــای آ ،در جری ق
ــی ــدمی و اســالم  ،خمین ــه ع از موازن

بــا . زادی ســخن گفــتآبمثابــه بیــان 
الیـــت فقیـــه را و ،نکـــه در نجـــفآ

 ،در نوفـل لوشـاتو ،تدریس کرده بود
. از  والیت جمهور مردم سخن گفت

زادی و حقــوق انســان آاز اســتقالل و 
ــــه . ســــخن گفــــت از عــــدم مداخل

از . روحانیان در دولـت سـخن گفـت
زادی جریـــان اندیشـــه هـــا و آزادی آ

اسـالم . جریان اطالعات سخن گفت
  ...و. استبداد گرا را نفی کرد

حزب النهضت و  ،ب تونسدر انقال -
در همان حال  ،قای قنوشیآ ،رهبر او

قـای خمینـی را آکه مقایسـه خـود بـا 
ـــد ـــوق انســـان و  ،خطـــا خوان از حق

ســـــخن ... زادی او و آاســـــتقالل و 
  .گفت

رهبــری اخــوان  ،در انقــالب مصــر -
انقــالب مصــر را اســالمی  ،المســلمین

ن آندانست چون اخـوان المسـلمین 
دولـــت «از را رهبـــری نمـــی کنـــد و  

از حقوق انسـان . سخن گفت» مدنی
  .سخن گفت... و

ــدین ســان     ــان  ،ب ــاه اســالم بی هرگ
و چنــین  ،بـود) والیـت فقیــه(قـدرت 

در  ،وردآبیان قدرتی پیروزی ببار می 
نــه از والیــت جمهــور  ،نوفــل لوشــاتو

مــردم کــه از والیــت فقیــه ســخن مــی 
و اگــر تجربــه والیــت مطلقــه . گفــت

 ،ونس و مصــردر تــ ،فقیــه موفــق بــود
از دولـت  ،دست کم ایـن دو سـازمان

  . اسالمی جانبداری می کردند
ایــن واقعیــت کــه در  ،بــدین ســان     

اسالم  ،سال و در سه کشور ۳۲فاصله 
زادی و حقــوق آجانبــدار اســتقالل و 

در  ،با انقالب سازگار می شود ،انسان
همـــان حـــال کـــه بیـــانگر موفقیـــت 

م در بازیافتن اسـال ،کوششی گرانقدر
کوششی کـه   ،زادی استآبمثابه بیان 

بکــار  ،در طــول زمــان و در همــه جــا
گویای ایـن واقعیـت نیـز . رفته است

هست که اسـالم قـدرت محـوری کـه 
زور را بــرای رســیدن بــه قــدرت و یــا 

در هــیچ  ،حفــظ آن توجیــه مــی کنــد
بــه رضــایت جمهــور مــردم  ،کشــوری

پذیرفتـــه نمـــی شـــود و اگـــر هـــم در 
ز راه نقـــض ا ،زورپرســـتها ،کشـــوری

دولـــت را تصـــرف  ،عهـــد و نیرنـــگ
کردند و  زور را رابط اصـلی خـود بـا 

از هدف  ،سرانجام ،جامعه گرداندند
خالی و ناقض اسالم می شوند و از پـا 

بنگریــد کــه در جریــان . ینــدآدر مــی 
هدف والیت جمهـور مـردم  ،انقالب
بتــدریج کــه ســتون پایــه هــای . بــود

والیــت فقیــه  ،قــدرت ســاخته شــدند
امـا . مـد بـرای اجـرای اسـالمآر درکا

ـــخص  ـــدرت در ش ـــی آق ـــای خمین ق
ســـرانجام دم از . متمرکـــز مـــی شـــد

والیت فقیه زد و رابطـه والیـت فقیـه 
والیــت فقیــه : بــا اســالم را تغییــر داد

مقدم و حاکم بر احکام دین و حفظ 
والیـت  ،یعنـی. آن تقدم مطلق یافت
جــای بــه اســالم  ،فقیــه بــرای اســالم

 ،بـدین سـان. دبرای والیـت فقیـه دا

والیت مطلقه فقیه از هـدف خـالی و 
ضد هدفی شد که خود را در خدمت 

ــمردآ ــی ش ــت . ن م ــه والی ــس تجرب پ
مطلقـــه فقیـــه در ایـــران و تجربـــه 
ــه  ــز تجرب ــان در افغانســتان و نی طالب

جامعه ها را نسبت به خطـر  ،القاعده
نهــم از آ ،دیــن وقتــی در بیــان قــدرت

ه از خـود بیگانـ ،نوع استبداد فراگیر
ور آیـاد. حساس کرده اسـت ،می شود

یـم ژر ،سـال ۳۲می شود که در طـول 
 –که بـه مافیاهـای نظـامی  –مالتاریا 

در جامعـه  ،-مالی تحول کرده است 
  .همچنان در اقلیت است ،ایرانی

 ،قـای خمینـی و دسـتیاران اوآاما       
دولت را  ،تنها با نقض عهد و نیرنگ

ــد ــای . تصــرف نکردن ــه ه ســتون پای
استبدادی سـاخته شـدند و در  دولت

بخــش . نهــا قــرار گرفتنــدآاختیــار 
نکه پنـدار آبه جای  ،بزرگی از جامعه

قــای خمینــی را بــا آو گفتــار و کــردار 
حق را با پندار و گفتار  ،حق بسنجند

ــرار. و کــردار او ســنجیدند ــدین ق  ،ب
هرگــاه ســتون پایــه هــا ســاخته نمــی 
شدند و اگـر گروگـانگیری و جنگـی 

 ،روی نمـی دادنـد ،وردآ که به دنبـال
امکــــان جلــــوگیری از بــــاز ســــازی 

ــتبداد وجــود داشــت ــن رو. اس  ،از ای
از . جامعه می باید خود را انتقاد کند

. اعتیاد به اطاعت از قدرت رها شـود
زادی و حقوق خـویش آاز استقالل و 
 ،بدانـد کـه نـوع بـاور او. غافل نشود

ــد و  ــی کن ــین م ــدگی او را مع ــوع زن ن
زادی را اندیشـه آن ن شـود کـه بیـاآبر

  .راهنمای خود کند
شخص موضوع باور  ،بدین قرار  - ۴

ــه . نمــی شــود ــن ک ــه ای ــاور ب ــای آب ق
از  ،خمینی به عهد خود وفـا مـی کنـد

. نوع بـاور بـه اندیشـه راهنمـا نیسـت
دومی تجربه کردنی است و انسـان از 

ـــان  ـــه بی ـــان آراه تجرب زادی را از بی
قــدرت تشــخیص مــی دهــد و هرگــاه 

ـــد  ـــتقالل و بخواه ـــوردار از اس برخ
کرامـت  ،بنا بـر ایـن ،زادی و حقوقآ

ن بیـــان را آ ،زنـــدگی کنـــد ،خـــویش
راهنمـــای پنـــدار و گفتـــار و کـــردار 

ــد ــه . خــویش مــی کن ــاد ب ــای آاعتم ق
بدین خاطر کـه او را  ،خمینی داشتم

دین عهد اسـت . به دین می سنجیدم
و دیندار کسی است که به عهـد خـود 

بـر قـدرت او گرفتـار ج. وفا مـی کنـد
ــه  ــت مطلق ــا دم زدن از والی ــد و ت ش

نپنداریـــد کـــه . پـــیش رفـــت ،فقیـــه
. احتمــال عهــد شــکنی او را نــداده ام

چرا این احتمال را هـم از زمـانی کـه 
قــای خمینــی در نوفــل لوشــاتو بــود آ

بطـور پیوسـته در  ،از این رو. داده ام
. ایجاد یـک محـور سیاسـی کوشـیدم

مـد و اداره آن محـور پدیـد مـی آاگر 
شور را در دست می گرفت و بجـای ک

ــدرت ــای ق ــه ه ــتون پای ــاختن س  ،س
ـــردم  ـــامی و اداری را م ـــتگاه نظ دس
ــت  ــتونهای دول ــرد و س ــی ک ــاالر م س
حقوقمدار را ایجاد می کرد و بـه بـاز 
و تحــول کــردن نظــام اجتمــاعی مــی 

قــای خمینــی نیــز امکــان آ ،پرداخــت
اگر گـروه . شکستن پیمان نمی یافت

نمــی  هــای سیاســی خشــونت را روش
کردنـــد و درپـــی انقـــالب دوم نمـــی 

قـای خمینـی فرصـت آ ،...اگر ،شدند
دم زدن از والیت مطلقه فقیه را نمی 

  .یافت
ــی منطــق صــوری        ــد وقت ــی بینی م

عقــل را از واقعیــت  ،روش مــی شــود
کــار را . هــای بســیار غافــل مــی کنــد

ســاده مــی کنــد و بارگنــاه را بــر دوش 
اسالمی مـی انـدازد کـه خـود قربـانی 

قـــای خمینـــی و آول قدرتمـــداری ا
  .دستیاران او شده است

  
  16در صفحه     

  

 زادی؟آجبر یا
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پســـــت «انقـــــالب 
، جنبشـهاي  »اسالميست

ــدفها؟،    ــان و هـ جوانـ
گــروه بنــدي جوانــان 

  :ايران
  
  

نكه اسـرائيل  آپس از : انقالب اسالمی
و مطبوعاتي كه به ساز اسـرائيل مـي   

اسالم گرائي از «در باره خطر  ،رقصند
 ،ن بــراه انداختنــدطوفــا ،»نــوع ايــران

ن شــدند كــه آمطبوعــات جــدي بــر 
واقعيت را تاحدودي همـان سـان كـه    

فوريـه   14(در لومونـد  . هست ببينند
انقـالب  «مقاله اي زير عنوان )  2011

ــت  ــت اسالميس ــي  » پس ــم عل ــه قل ب
 20.انتشـار يافـت   Jarekjiجاركجي 

سال پيش، همين نويسنده كتـابي بـا   
ــوان  ــي «عن ــالم سياس ــت اس » شكس
ــار ــه او   . داد انتش ــده مقال ــات عم نك

  : عبارتند از
  

" پست اسالمیست"انقالب
گی های نسـل امـروز ژو وی

  :دست اندرکار انقالب؟
  
ــا • ــومی اروپ ــار عم ــزش  ،افک در خی

از دیـدگاه  ،مردم شمال افریقا و مصر
بنـا . انقالب اسالمی ایران مـی نگـرد

براین در انتظار زمامداری جنبشهای 
ن از جملـــــه اخـــــوا ،اســـــالم گـــــرا

المسلمین بـر مصـر و معادلهـایش در 
می پندارد کـه . کشورهای دیگر است

این سازمانها در کمین قبضـه دولـت 
امـا عمـل گرائـی و خویشـتن . هستند

داری اخوان المسلمین دچار تعجب 
از خــود مــی . و نگرانیشــان مــی کنــد

ـــا کجـــا : پرســـند ـــس اســـالم گراه پ
  هستند؟

نها که جنبش را براه آاما هرگاه در  •
مــی بینــیم کــه بــا  ،داختنــد بنگــریمان

ـــروئیم ـــرا روب ـــرا اســـالم گ . نســـل ف
و  ۱۹۷۰جنبشــهای بــزرگ ســالهاس 

ـــــته اســـــت ،۱۹۸۰ ـــــاریخ گذش . ت
جنبشـــهائی هســـتند کـــه پـــدران و 

نسـل . مادرانشان بدانها دسـت زدنـد
: ی عالقمند نیسـتژامروز به ایدئولو

شــعارها همــه عمــل گــرا و مشــخص 
 اینان هماننـد نسـل). » برو«(هستند 

بـه اسـالم  ،الجزایری ۱۹۸۰سالهای 
ــد ــی دهن ــاع نم ــه. ارج ــیش از هم  ،پ

دیکتاتوری های فاسد را نفـی و طـرد 
ـــی  ـــان دموکراس ـــد و خواه ـــی کنن م

البته این بـدان معنـی نیسـت . هستند
. که جنبش کننـدگان الئیـک هسـتند
ی ژتنها در اسالم بمثابه یک ایـدئولو
نمـی  ،سیاسی برای ایجاد نظمی بهتر

در یــک فضــای سیاســی  نهــاآ. نگرنــد
همین نظـر را  ،اینان. سکوالر هستند

: یهای دیگـر دارنـدژنسبت به ایدئولو
بنگریـد بـه پرچمهـا (ملی گرا هستند 

امــا بنــا ) ورده انــدکــه بــه اهتــزاز در آ
  . ندارند ملی گرائی را مرام خود کنند

ــه  • ــر اینک ــدیع ت ــر و ب ــیل ت ــا اص ام
: را رهــا کــرده انــد» نظریــه توطئــه «

یا فرانسه در مـورد (و اسرائیل امریکا 
خـر آتونس و باوجود اینکه تا لحظـه 

را ) یم او حمایت کـردژاز بن علی و ر
بعنوان دولتهائی کـه عامـل بـدبختی 

ـــتند ـــرب هس ـــای ع ـــام  ،هـــای دنی ن

بمثابــه  ،حتــی پــان عربیســم. نبردنــد
بـرغم . بر زبان کسـی نیامـد ،شعار نیز

در مصـر و  ،نکه بعد از جنبش تونسآ
جنـــبش روی داد و ایـــن  ...یمـــن و

جنبشها گویای ایـن واقعیتنـد کـه در 
اسـتقرار (هدف یکـی اسـت  ،همه جا

امـــا ســـخنی از پـــان  ،)دموکراســـی
  . عربیسم بمیان نیامد

بســا . ایــن نســل کثــرت گــرا اســت •
. بدین خاطر که بیشتر فردگرا اسـت

مطالعات جامعـه شناسـی معلـوم مـی 
کنند کـه نسـل امـروز از نسـل پیشـین 

ــر اســتتعلــیم یا ــه ت در خــانواده . فت
مــده انــد کــه تــک ســلولی آهــائی بار
خانواده هائی که کـم فرزنـد . هستند
بـی کـار  ،اما در همـان حـال. هستند
و یا در جامعه خود بی محل . هستند
بیشتر مطلع است و اغلب به . هستند

وسائل ارتباط جمعی دسترسی دارند 
بـی  ،که امکان می دهنـد بـا یکـدیگر

ــای حزبــی آ ــز (نکــه پ کــه ممنــوع نی
ارتبــاط برقــرار  ،یــدآبمیــان ) هســتند

کنند و شبکه ای از رابطـه هـای فـرد 
  . وردآبا فرد بوجود می 

یمهای ژاین جوانان می دانند که ر •
اینان  :اسالم گرا دیکتاتوری شده اند

یمهای ایـران و عربسـتان ژمجذوب ر
نهـائی کـه در مصـر آ. سعودی نیسـتند

 دقیقـــا ،تظـــاهرات برپـــا مـــی کننـــد
ــد  ــرانآهمانن ــا هســتند کــه در ای  ،نه

اد تظــاهرات مــی ژبرضــد احمــدی نــ
یم تهران ژر ،به دالیل تبلیغاتی. کنند

تظاهر می  ،به حمایت از جنبش مصر
امــا ایــن حمایــت یــک تســویه . کنــد

بسـا جنـبش . حساب با مبـارک اسـت
کنندگان دین باورند اما دین بـاوری 
خــود را از خواســتهای سیاســی جــدا 

ـــد ـــی کنن ـــد،از : م ـــن دی ـــبش  ای جن
زیـــرا دیـــن را از . اســـت» ســـکوالر«

عمـل بـه دیـن . سیاست جدا می کند
  .شخصی است

ــه • ــیش از هم ــت و  ،پ ــاطر کرام بخ
جسـتن جنـبش مـی » احتـرام«بـرای 
بود که شعار  ۱۹۹۰در سالهای : کنند

 ،ما بر کرامـت و احتـرام حـق داریـم
ارزشـهائی . سر داده شـد ،در الجزایر

شـمول  جهـان ،که طالبشـان هسـتند
اما دموکراسی کـه امـروز مـی . هستند

ایــــن : وارداتــــی نیســــت ،خواهنــــد
دموکراسی با دموکراسی که حکومت 

، مـــی خواســـت برقـــرار کنـــد بـــوش
ن دموکراســی آ. دارد تفــاوت بنیــادی

پــــذیرفتنی نبــــود زیــــرا هیچگونــــه 
مشروعیت سیاسـی نداشـت و توجیـه 

طرفه این . کننده مداخله نظامی بود
خاورمیانــه و  کــه تضــعیف امریکــا در

ســبب  ،عمــل گرائــی حکومــت اوبامــا
 ،شده است که در کشـورهای منطقـه

مردم خواسـتار دموکراسـی  ،از درون
این خواسـت مشـروعیت دارد . شوند

  .ن را اظهار می کندآزیرا مردم خود 
یـک عصـیان را نمـی  ،باوجود ایـن •

ــد ــوان یــک انقــالب خوان ــبش . ت جن
ــه احــزاب سیاســی . رهبــران نــدارد ن

ارند و نه سازماندهی وجـود حضور د
نبود اینها با طبیعت جنبش می . دارد

ــد ــردن . خوان ــه ک ــئله نهادین ــا مس ام
. دموکراســــی نیــــز پــــیش رو اســــت

احتمال کمی وجود دارد که از میـان 
 ،خود به خـود ،رفتن یک دیکتاتوری
. وردآبدنبال  ،یک دموکراسی لیبرال
همچــون دیگــر  ،در هــر کشــور عــرب
ــا ــورهای دنی ــک من ،کش ظرسیاســی ی

ـــیده  ـــاطر پوش ـــه بخ ـــود دارد ک وج
ــاتوری ــرنج  ،شــدنش توســط دیکت بغ

ـــت ـــا و . اس ـــالم گراه ـــرون اس در بی

چیـــز  ،ســـندیکاهای تضـــعیف شـــده
  .عمده ای وجود ندارد

  
اســالم گرایــان ناپدیــد نشــده  ٭

  : اند اما تغییر یافته اند
  
ما اسالم گرایان را کسانی می دانیم  •

ی سیاسـی ژکه اسالم را یـک ایـدئولو
تمـامی  ،نآمی انگارند که با اجـرای 

. مســـائل جامعـــه حـــل مـــی شـــود
رادیکالترهــا صــحنه را تــرک گفتــه و 

رفتـه  ،برای جهاد در مقیـاس جهـان
ـــا القاعـــده  ،نهـــا در بیابـــانآ: انـــد ب

در مغرب و یـا پاکسـتان و یـا . هستند
پایگاه سیاسی . در حومه لندن هستند
جهـاد عمـومی . و یا اجتماعی ندارند

از جنبشـهای اجتمـاعی و  بطور کامل
ــی ــارزات مل ــده اســت ،مب ــه . بری البت

تبلیغات القاعـده ایـن هـدف را دارد 
که این سـازمان را پیشـآهنگ تمـامی 
امت اسالمی در مبارزه با سلطه غرب 

. اما تبلیغاتش بی اثـر اسـت. بباوراند
القاعده جهاد گرایان جوان از وطن 
ــاعی را  ــاه اجتم ــدون پایگ ــده و ب بری

گیـرد کـه از خـانواده و بعضویت مـی 
.  شـنا بریـده انـدآهمسایه و دوست و 

تبلیغ (القاعده زندانی منطق خویش 
و . گشـــته و مانـــده اســـت) بـــا عمـــل

ــر ــاه ب ــه در آهیچگ ــت ک ــده اس ن نش
ـــای  ـــه ه ـــی در جامع ـــاخت سیاس س

قلمــرو عملــش . مسـلمان ایجــاد کنـد
هــدفهای را مــی . اغلــب غــرب اســت

اثـر . زند کـه غربـی بشـمار مـی رونـد
هــیچ  ،بــر جامعــه هــای واقعــی نهــاآ

  .است
ـــبش  • ـــط دادن جن وهـــم دیگـــر رب

کنونی به اسالمی کردن وسیع جامعه 
 ،سـال اخیـر ۳۰های عرب در طـول 

همــراه بــا رادیکــالیزه شــدن سیاســی 
اگر جامعه های عرب اسـالمی . است

ــر از  ــد کــه آت ــیش  ۴۰و  ۳۰نن ســال پ
چگونه بتوان نبود شـعارهای  ،بودند

ــبش هــ ــونیاســالمی را در جن  ،ای کن
اسـالمی شـدن : توضیح داد؟ اینگونه

اسـالم را  ،بمقیاس وسـیع ،جامعه ها
ــت ــرده اس ــی ک ــر سیاس ــالمی . غی اس
حجـاب ( شدن اجتماعی و فرهنگـی 

و شــمار مســجدها و پرشــمار شــدن 
واعظان و فرستنده هـای تلویزیـونی 

ــالمی ــل ) اس ــرو عم ــرون از قلم در بی
ــرا ــاالن سیاســی اســالم گ انجــام  ،فع

یــک  ،افــزون بــر ایــن .گرفتــه اســت
ایجاد کرده اند کـه در » بازار دینی«
. هیچکس صاحب انحصار نیست ،نآ

بــا خلــق و خــوی جوانــان نیــز جــور 
است بدین خاطر کـه بیشـتر فردگـرا 

کوتـاه سـخن . هستند و تغییر پذیرند
ــان ــالم گرای ــه اس ــن ک ــای  ،ای در فض

در  ،۱۹۸۰عمـــومی کـــه در ســـالهای 
ـــود انحصـــار ســـخن  ،اختیارشـــان ب

  . بی را از دست داده اندمذه
دیکتــاتوری هــا اغلــب  ،از ســوئی •
از یک اسالم محافظه ) غیر از تونس(

کــار حمایــت کــرده انــد کــه سیاســی 
اســالمی کــه وســواس حفــظ . نباشــد

چنانکه . سنن  و رسوم را داشته باشد
ــده  ــانی ش ــادر همگ ــردن چ ــر ک برس

ــت . اســت ــاری دول ــن محافظــه ک ای
ــبش  ــا جن ــته ب ــلفی«خواس جــور » س

ــلمان  اســت ــو مس ــر از ن ــد ب ــه تأکی ک
ــبش  ــی جن ــراد دارد و در پ ــردن اف ک

گرچه خارق العـاده . اجتماعی نیست
می نماید اما اسالمی کردن در همـان 

 ،ن را همگــانی مــی کنــدآحــال کــه 
وقتـی : سیاست زدائیش نیـز مـی کنـد

دیگـر هـیچ  همه چیز اسالمی اسـت،

این امر را  غرب . چیز مذهبی نیست
المی شـدن یک موج بـزرگ سـبز اسـ

ــا در واقــع. مــی انگــارد همگــانی  ،ام
مـانع از بکـاربردنش در  ،شدن اسالم

همـه چیـز اسـالمی . سیاست می شود
ــود از  ــی ش ــوت«م ــت ف  fast"»فس

Food "ــه ــد زنان ــا م ــکال . ت ــا اش ام
ــد ــده ان ــردی ش ــز ف ــاری نی : پرهیزگ

بـه . هرکس ایمان خویش را می سازد
سراغ واعظی مثل عمر خالد مصـری 

تحقــــق خویشــــتن مــــی رود کــــه از 
دیگـر کسـی . سخن می گوید ،خویش

عالقه ای بـه اوتـوپی دولـت اسـالمی 
بر دفـاع از نشـانه » سلفی ها«. ندارد

ـــز  ـــذهبی متمرک ـــهای م ـــا و ارزش ه
در : هســتند و برنامــه سیاســی ندارنــد

. جنـــبش اعتراضـــی حضـــور ندارنـــد
ـــان در  ـــودن زن ـــمار ب ـــاوجود پرش ب

و .        ُ                زن با ب رقع دیده نمی شود ،جنبش
ای مــذهبی دیگــر کــه گمــان جریانهــ

مثـل صـوفی  ،می رفت واپس رفته اند
ایـن . شـکوفا مـی شـوند ،از نـو ،گری

همــراه  ،گونــاگون شــدنهای دینــی
 مـوج :است با بیرون رفـتن از اسـالم

ــر و  ــه مســیحیت در الجزای گــرایش ب
   .ایران

اشـــتباه دیگـــر دیکتـــاتوری هـــا را  •
ــــر  ــــم در براب ــــدافعات سکوالریس م

. ده اسـتگمـان بـر ،تعصب مـذهبی
یمهــــای اســــتبدادی جامعــــه را ژر

در  ،غیر از تـونس. سکوالر نکرده اند
کشورهای دیگر مشوق اسالمی شدنی 

بـدین . از نوع بنیادگرائی نـو هسـتند
معنــی کــه شــریعت بــه اجــرا گذاشــته 
. شود بدون توجه به طبیعـت دولـت

روحانیــان و نهادهــای  ،در همــه جــا
ــد ــده ان ــی ش ــمی، دولت ــذهبی رس . م

محافظه کاری سـخت و  به ،همزمان
نجـــا کـــه آتـــا . ســـفتی بازگشـــته انـــد

روحانیان سنتی که در االزهر تربیـت 
نـه . دیگـر کـاره ای نیسـتند ،شده اند

در بــاره مســائل سیاســی و نــه در بــاره 
نهــا آبــه  ،مســائل اجتمــاعی بــزرگ

نهــا بــه نســلهای آ. رجــوع نمــی شــود
ــای  ــتجوی الگوه ــه درجس ــد ک جدی

ی بــرای زنــدگی در دیــن دار ،جدیــد
هـیچ چیـز  ،هستند ،اما در دنیائی باز

ــــد ــــرای پیشــــنهاد کــــردن ندارن . ب
همــانطور کــه مــی بینــیم محافظــه 
ـــدگان  ـــبش کنن ـــار جن کـــاران در کن

  .نیستند
  
  :کلیدی برای تغییر ٭
  
ــی  • ــازمانهای سیاس ــن تحــول، س ای

. اســالم گــرا را نیــز در برگرفتــه اســت
هــم اخــوان المســلمین و هــم حــزب 

اخـوان  النهضت تـونس کـه الگـویش
. تغییــر کــرده انــد ،المســلمین اســت

تجربه شکسـت  ،عامل اول این تغییر
عامل دوم شکست . این سازمان است

ــت ــران اس ــالمی ای ــت اس ــل . دول نس
جدیــد اخــوان المســلمین از ایــن دو 

نسـل پـیش . درس گرفته اند ،شکست
اینـان دریافتـه . نیز درس گرفته است

انـــد هرگـــاه بخواهنـــد درپـــی یـــک 
بــه  ،را تصــرف کننــددولــت  ،انقــالب

جنگ داخلی و یا به دیکتـاتوری مـی 
در جریان مبارزه با سرکوب . انجامد

ـــاتوریژر ـــای دیکت ـــه  ،یمه ـــان ب این
سازمانهای سیاسی دیگر نزدیک شده 

جامعــه هــای خــود را نیــک مــی . انــد
ی ژشناسـند و مـی داننــد کـه ایــدئولو

ــدازه کــم وزن اســت ــا از آ. چــه ان نه
موختـه آ موختنی راآالگوی ترکیه نیز 

اردوغان و حزب رشد و عـدالت : اند

ــد اســالم و دموکراســی را  توانســته ان
ــدآ ــتی دهن ــاتی و . ش ــروزی انتخاب پی

رشـــد اقتصـــادی و اســـتقالل ملـــی و 
ارزشها یا اسالمی یا دست کـم اصـیل 

  .را راهبر فکر و عمل کردن
اخـوان المسـلمین  ،اما بخصـوص     

دیگر مبشر یـک الگـوی اقتصـادی یـا 
نچــه بــه آدر . یگــر نیســتاجتمــاعی د

 ،ســـنن و رســـوم مربـــوط مـــی شـــود
نچــه بــه اقتصــاد آمحافظــه کــار و در 

و . لیبـرال شـده انـد ،مربوط می شود
تحـولی چشـمگیر  ،بـدون شـک ،این

ـــت ـــالهای : اس ـــالم  ،۱۹۸۰در س اس
مـدعی ) بخصوص شـیعه هـا(گرایان 

بودند مدافع حقوق طبقات محـروم 
جانبدار دولتی کردن اقتصاد . هستند

 ،امروز. وزیع عادالنه ثروت بودندو ت
اخوان المسـلمین مصـر ضـد اصـالح 

این . ارضی مبارک را تصویب می کند
ضــد اصــالح بــه مالکــان اراضــی حــق 
افزودن بر سهم مالکانه و نیز اخـراج 

تــا بــدانجا کــه . زارعــان را مــی دهــد
ــهای  ــر در جنبش ــان دیگ ــالم گرای اس
اجتماعی که دلتای نیـل را فراگرفتـه 

  . حضور ندارند ،بود و هست
وا شدن اسالم گرایـان نیـز ژاما بور •

یــــک بــــرگ برنــــده ای در اختیــــار 
نهـا را ایـن تحـول آ: دموکراسی است

شــــتی و ســــازش و اتحــــاد بــــا آبــــه 
ــر ــی دیگ ــازمانهای سیاس ــر مــی  ،س ب

ــزد ــروز. انگی ــن  ،ام ــئوال ای ــر س دیگ
یـــا دیکتاتوریهـــا ســـدی آنیســت کـــه 

ــه ــر اســالم گرائــی هســتند یان . دربراب
ـــالم ـــتقرار  اس ـــود در اس ـــان خ گرای

. دموکراسی صـاحب نقـش شـده انـد
جانبدار کنترل شـدید رفتارهـا  ،البته

هستند برای ایـن کـه اسـالمی باشـند 
امــا دســتگاه ســرکوبی را ندارنــد کــه 

ــار داردژر ــران در اختی ــم ای ــیس . ی پل
مـــذهبی عربســـتان ســـعودی را نیـــز 

ناگزیر مـی بایـد بـا خواسـت . ندارند
ایــن . کننــد زادی جوانــان موافقــتآ

زادی انتخـــــــــاب آخواســــــــت در 
. نمایندگان مجلس خالصه نمی شود

یــا اســالم گرایــان بــه  ،کوتــاه ســخن
سلفی ها و محافظه کاران سـنتی مـی 

ادعـای خـود را  ،پیوندند و بدین کار
در اندیشـــــیدن اســـــالم در تجـــــدد 

رهــا مــی کننــد و یــا بــه ) مدرنیتــه(
کوشش بر می خیزنـد بـرای ایـن کـه 

روابـــط اســـالم و برداشـــت خـــود از 
  .سیاست را تغییر دهند

ـــر  • ـــد تغیی اخـــوان المســـلمین کلی
هستند بخصوص که نسل در عصـیان 
در صــدد ســاخت سیاســی دادن بــه 

نـان در مرحلـه آ. جنبش خـود نیسـت
عصیان مانده اند و در مرحلـه اعـالم 

از . یـــم نیســـتندژنـــوع جدیـــدی از ر
جامعه های عرب بیشـتر  ،سوی دیگر

طبقه های میانه . محافظه کار هستند
زاد ســـازی اقتصـــاد آکـــه از رهگـــذر 

خواســتار ثبــات  ،بــزرگ شــده انــد
نها بـیش از همـه بـه آ: سیاسی هستند

طبیعـــــــت مرگبـــــــار و ویرانگـــــــر 
ـــاتوری ـــد ،دیکت ـــی کنن ـــراض م . اعت

یــم بــن ژبیمــاری دزدی و فســاد کــه ر
علــی بــدان شــناخته بــود و وجــود 

یـم مبـارک را بـر ژهمین بیماری در ر
ــد ــی تابن ــر مقا. نم ــونس و مص ــه ت یس

خــانواده  ،در تــونس: روشــنگر اســت
بن علی و خـانواده هـای پیوسـته بـه 

تمــامی متحــدان بــالقوه خــود را  ،نآ
ایـن کـار را تنهـا از . ضعیف کرده بود

نها در آراه خودداری از سهیم کردن 
ـــرد ـــی ک ـــدرت سیاســـی نم ـــه  ،ق بلک

نهـــا را در آبخصـــوص حاضـــر نبـــود 
ــد ــرکت ده ــرد ش ــورد و ب ــش : خ ارت

سـودش  ،از ایـن رو .فقیـر بـودتونس 
  در اینست که دموکراسی برقرار شود 

  5در صفحه     
  

 بین الملل انقالب
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و بودجه بیشتری به ارتش اختصـاص 
یم مبارک ژر ،در مصر ،در برابر. دهد

ــری  ــیع ت ــاعی وس ــاه اجتم ــک پایگ ی
ارتـــش نـــه تنهـــا در قـــدرت . داشـــت

سیاســی شــریک اســت بلکــه در اداره 
. اقتصـاد و سـودها نیـز شـریک اسـت

خواسـت دموکراسـی در  ،انبدین سـ
ــبکه  ــا ش ــرب ب ــای ع ــه جــای دنی هم
اجتماعی روبرو است که پایگـاه ایـن 

ــدژر ــی دهن ــا را تشــکیل م ــم ه ــا آ. ی ی
خواست دموکراسی می توانـد موانـع 

ایلهـا و  ،ارتـش(اجتماعی بـر سـر راه 
یم استبدادی ژگروه بندیهائی که از ر
را بـــردارد؟ ...) ســـود مـــی برنـــد و

ــائی ایــن ر ــژتوان ــا ب ر اســتفاده از یمه
گروه بندیهای سنتی چه اندازه است 

بادیـــه نشـــینان در اردن و ایلهـــا در (
؟ چگونــه ایــن گــروه بنــدیهای )یمــن

اجتمــاعی مــی تواننــد بــه دموکراســی 
ن نقــش پیــدا آبگرونــد و در اســتقرار 

کنند؟ چگونه رجوع ها به اسالم می 
توانند گوناگون شـوند و بـا وضـعیت 
ـــر ـــد؟ فراگ ـــاق جوین ـــد انطب د جدی

دموکراسی دراز و همـراه بـا بلبشـوها 
: اما یک امر مسلم اسـت. خواهد بود

ما دیگر در وضعیتی نیستیم کـه عـرب 
نـا تـوان از یـافتن (و مسلمان اسـتثاء 

) دموکراســی و زنــدگی در دموکراســی
رویـدادهای کنـونی . شمرده مـی شـد

ــر عمیــق جامعــه هــا در  ــای تغیی گوی
ایــن تغییــر از . دنیــای عــرب اســت

ــ ــدتها پ ــوده م ــام ب ــال انج یش در ح
اما کلیشـه تـاریکی کـه غـرب از . است

ــت ورای  ــاخته و واقعی ــه س خاورمیان
مـانع از دیـده شـدن  ،ن را نمی بیندآ
  .ن شده استآ

بیست سال است که کتـاب در بـاره  •
. را نوشته ام» شکست اسالم سیاسی«
ن کتــاب خوانــده شــده اســت یــا آیــا آ

نچـه ایـن آامـا . اهمیـت نـدارد ،خیر
نشـان  ،رویداده است و می دهـد ایام

مـــی دهـــد کـــه صـــاحب نقشـــان در 
از تـاریخ خـاص  ،کشورهای مسلمان

. درسهای بایسـته را گرفتـه انـد ،خود
. کــار مــا بــا اســالم تمــام نشــده اســت

البته دموکراسی لیبرال پایـان تـاریخ 
مــی بایــد در  ،نیســت امــا از ایــن پــس

از دیــــد اســــتقالل جــــوئی  ،اســــالم
ا فرهنگــــی در رابطــــه بــــ ،انســــانها

» اســـالمی –عربـــی «نگریســـت کـــه 
فرهنگــی کــه نــه . خوانــده مــی شــود
دربهـا بـروی خـود  ،دیروز و نه امروز

  .نسبته است
خوانندگان ايراني كه : انقالب اسالمی
بــه قلــم كســي مــي  ،ايــن نوشــته را

در  ،سال پـيش از ايـن   20خوانند كه 
كتـاب  » اسالم سياسـي «باره شكست 
وششـي  بسا به اهميت ك ،نوشته است

پي مي برند كه در بازيافت و پيشنهاد 
اسالم بمثابه بيان آزادي انجام گرفتـه  

كارما با اسالم تمـام  «(نويسنده . است
به اين نتيجه مي رسـد كـه   ) »نيست

ــه داد    ــش ادام ــه كوش ــد ب ــي باي . م
افـزون بـر نـيم     ،كوششي كه در ايران

انجام گرفته است و  ،بطور پيگير ،قرن
را استقالل او هدف كوشش . مي گيرد

نيم قرن  ،انسان مي شمارد و در ايران
ــه اســتقالل و   زادي انســان آاســت ك

موضوع مطالعه اسـت و روشـها بـراي    
زادي پيشــنهاد آبازيــافتن اســتقالل و 

  .مي شوند
  
امریکــا از : م چامســکیآنــو

اسالم رادیکال نمی ترسـد 
  :از استقالل می ترسد

  
 ،م چامسکیآنو ،۲۰۱۱فوریه  ۵در      

ـــوف ـــائی فیلس ـــا  ،امریک ـــه ای ب مقال
ــوان  ــال «عن ــالم رادیک ــا از اس امریک

نیست که می ترسد از اسـتقالل اسـت 
از . انتشـار داده اسـت ،»که می ترسد

  :وریمآنکات زیر را می  ،ن مقالهآ
ــاتور  • ــونس کــه یــک دیکت ــبش ت جن

تحت حمایت غرب را بیـرون کـرد و 

شـوکی  ،ن مصر را نیز فرگرفـتآموج 
ــرد ــاظر. شــدید وارد ک ان وضــعیت ن

تونس و مصر را با وضعیت روسـیه در 
اما میان این . مقایسه می کنند ۱۹۸۹

دو وضعیت تفاوتهـای مهمـی وجـود 
در میان قـدرتهای بزرگـی کـه : دارند

ـــد ـــت مـــی کن  ،از دیکتاتورهـــا حمای
. میکائیـــل گربـــاچفی وجـــود نـــدارد

ـــنگتن و متحـــدانش ـــرای واش ن آ ،ب
دموکراســـی پـــذرفتنی اســـت کـــه بـــا 

نهـا آهدفهای اقتصـادی ی و ژاسترات
یـــم ژمقایســـه در مـــورد ر... بخوانـــد

یــم ژن رآ. چائوچســکو درخــور اســت
یمهای اروپای شـرقی ژزشتکارترین ر

. ن حمایت می کردآبود اما امریکا از 
ی ژتمامی دیکتاتوری ها که با اسـترات

از حمایـت  ،امریکا سازگار بـوده انـد
فردینانـد : امریکا برخوردار بوده انـد

ان کلـود دوالیـر و چـون ژمارکوس و 
دو وان و ســـــوهارتو و بســـــیاری از 

از حمایــــت  ،گانگســــترهای دیگــــر
مبــارک . امریکــا برخــوردار بــوده انــد

امریکا مراقب . قابل نگهداری نیست
یش ژیم جانشین با اسـتراتژاست که ر
  .بخواند

معــاون  ،عمــر ســلیمان ،از ایــن رو •
نرال عمر سـلیمان ژ. مبارک می شود

مان امنیــــت و ســــالها رئــــیس ســــاز
او می باید . اطالعات مصر بوده است

تحول را به ترتیبی سازگار بـا منـافع 
  .پیش ببرد ،امریکا

ترس از اسالم رادیکال دست آویز        
مخالفت با دموکراسی درخور جامعه 

ــد . مصــر اســت ــه تهدی ــن ک حــال ای
در . همـــواره اســـتقالل بـــوده اســـت

ــرب ــای ع ــدانش  ،دنی ــا و متح امریک
از اســـالم رادیکـــال  بطـــور مرتـــب

ــد ــرای از . حمایــت کــرده ان اغلــب ب
میـــــان بـــــردن تهدیـــــد ناشـــــی از 

  . ناسیونالیسم سکوالر
 ،شـنا اسـتآمثالی کـه بـرای همـه      

ایـن کشـور . عربستان سـعودی اسـت
و ( یک اسالم رادیکال ژمرکز ایدئولو

 ،مثال دیگـر. است) تروریسم اسالمی
او . یم ضیاء الحق در پاکستان بـودژر

تـــرین دیکتـــاتوری بـــود کـــه  خشـــن
بـا ایـن . پاکستان به خـود دیـده بـود

ــان  ،حــال ضــیاء الحــق ســوگلی ریگ
. بـود) رئیس جمهوری اسبق امریکـا(

ــتان ــول عربس ــا پ ــه اســالمی  ،او ب  –ب
کــردن پاکســتان   -اســالم رادیکــال 

  . پرداخت
استدالل سنتی که در دنیـای عـرب  •

ــی رودآو خــارج  ــار م : اینســت ،ن بک
همـه . ی خـود اسـتهمه چیز سرجا

اینهـائی کـه . چیز تحت کنترل اسـت
تغییـــر مـــی خواهنـــد در بـــاره بـــدی 

نمـی داننـد  ،وضعیت اغراق می کننـد
چــه مــی خواهنــد و بــه زودی تحــت 

البتـه مـردم و . کنترل قرار می گیرند
نهــا نادیــده گرفتــه آخواســت و نقــش 

  .می شود
جنـــبش دموکراســـی خـــواهی در  •

د بو» دولت پلیسی«تونس برضد یک 
زادی بیــان و اجتمــاع آ ،نآدر  ،کــه

نــاچیز بــود و حقــوق انســان رعایــت 
ن را اداره آنمی شـد و یـک دیکتـاتور 

مــی کــرد بــا خــانواده ای کــه بخــاطر 
منفـور مـردم  ،حرص ثـروت انـدوزی

این حقیقت را سـفیر امریکـا در . بود
ــونس ــه ژدر  ،ت ــه وزارت  ،۲۰۰۹وئی ب

ــود  ــرده ب ــزارش ک ــا گ خارجــه امریک
های منتشــره توســط ســندی از ســند(

  ). ویکیلیکس
در سـرمقاله خـود  ،فایننشال تـایمز    

ــه : مــی نویســد  ژ،ســانآامریکــا بایــد ب
 ،بخاطر انتشـار گزارشـهای محرمانـه

نچـه بـه تـونس آزیـرا در . نشان بدهد
گزارشـها حـاکی از  ،مربوط مـی شـود

واقع بینی و هوشمندی و عمل گرائی 
اگر دید خـود را  ،با وجود این. است
مـی بینـیم امریکـا  ،بین تـر کنـیم دور
کمـــک ) ســـاالنه(میلیـــون دالر  ۱۲

تـونس . نظامی به تـونس کـرده اسـت
کشــوری بــوده اســت کــه از  ۵یکــی از 

ــی  ــت م ــاالنه دریاف ــا کمــک س امریک
ــــــت ــــــرده اس ــــــرائیل و دو : ک اس

ــا و  ــاتوری مصــر و اردن و کلمبی دیکت
  .تونس

گزارشــهای محرمانــه انتشــار یافتــه  •
ایت امریکـا از نشان می دهند که حم

بخاطر مقابل کـردن  ،یمهای عربژر
ــوده اســتآ ــران ب ــا ای ــا ب تشــکیل . نه

 ،بـر هـدفی ،جبهه ای بـر ضـد ایـران
بــــا اینکــــه . تقــــدم داشــــته اســــت

سنجشــهای افکــار کــه در کشــورهای 
ننـد آحـاکی از  ،عرب انجـام گرفتنـد

ــا  ــران را  ۱۰کــه تنه ــردم ای درصــد م
ــرای کشــورهای خــود مــی  خطــری ب

درصد امریکـا و  ۷۷ ،در عوض. دانند
ــــــرای  ۸۸ درصــــــد اســــــرائیل را ب

  .کشورهای خود خطر می دانند
نظــر خصــمانه بــه امریکــا بحــدی      

درصـد فکـر ) ۵۷(است کـه اکثریتـی 
می کننـد امنیـت منطقـه بهتـر تـأمین 
مــی شــود اگــر ایــران صــاحب بمــب 

رویـه حاکمـان  ،با اینهمه. اتمی شود
هرچیـز در «چون سـابق اینسـت کـه 

سـت و همـه چیـز تحـت جای خود ا
  . »کنترل است

گزارشــــهای  ،گویــــا تــــر از همــــه •
محرمانه سفارت امریکـا در پاکسـتان 

ادامه جنـگ در افغانسـتان و : هستند
ـــدید  ـــبب تش ـــا س ـــه تنه ـــتان ن پاکس
احساســات ضــد امریکــائی در ایــن دو 

ـــت  ،کشـــور شـــده اســـت بلکـــه دول
و ایـن . پاکستان را بی ثبات مـی کنـد

ه اسـلحه ورد کـآخطر را بوجود مـی 
اتمــی در اختیــار تروریســتهای اســالم 

  .گرا قرار گیرد
  

جنــــبش بــــین المللــــی 
ـــرای  نســـلهای جـــوان ب

  :دموکراسی
    

فوریـه  ۱۵(مجله نوول ابسـرواتور      
بــه یکســانی شــعارها و هــدف ) ۲۰۱۱

نسلهای جوان در جنبش توجه کرده 
  :است

بـن علـی : در تونس شعار ایـن بـود •
ــرو ــر ر. ب ــتار تغیی ــا خواس ــژم م بــه ی

 ،در مصـــر نیـــز. دموکراســـی هســـتیم
ـــود ـــرو مـــا : شـــعار ایـــن ب مبـــارک ب
یــم بــه دموکراســی ژخواســتار تغییــر ر

  . هستیم
ــــن • ــــه دارد ،در یم ــــبش ادام . جن

. بسیاری زخمی و یا دستگیر شده اند
برخــورد میــان تظــاهر  ،فوریــه ۱۵در 

ــت  ــر ریاس ــوی قص ــه بس ــدگان ک کنن
یم ژجمهوری می رفتند و هواداران ر

. شــدید شــد ،للــه صــالحعلــی عبدا
مــا مــی : جنــبش کننــدگان مــی گفتنــد

نها چون آ.  یم سقوط کندژخواهیم ر
  . علی برو: مصریان فریاد می زدند

هـــزاران  ،در صـــنعا ،در ایـــن روز      
دانشجو و وکیل دادگستری و استاد و 

ــم و ــد... معل ــاد مــی زدن ــد از : فری بع
علـــی . نوبـــت علـــی اســـت ،مبـــارک

ــز مــدت ــه صــالح نی ســال  ۳۲ عبدالل
  . است که بر یمن حکومت می کند

) بهمن ۲۵(فوریه  ۱۵در  ،در ایران •
ــی  ــرار م ــعار را تک ــان ش ــان هم جوان

بعـد از جنـبش . سید علی برو: کردند
این اولین جنبش جوانان  ،سال پیش

یم ژبرغم اخطار مقامات ر ،در تهران
یم تظاهرات را ممنـوع کـرده ژر. بود
ــود ــدگ ،در ایــن روز. ب ان تظــاهر کنن

در . تش زدنـدآعکسهای خامنه ای را 
قـوای سـرکوب  ،چندین نقطه تهران

. بــه تظــاهر کننــدگان حملــه کردنــد
  .چند صد تن دستگیر شدند

تن كشته شدند و  ٢: انقالب اسـالمی
تن  1500شمار دستگير شدگان را تا 

  .نيز گفته اند
ــــرکت  ،در بحــــرین • ــــن از ش دو ت

ــبش ــدگان در جن ــته شــدند ،کنن . کش
مردم بحرین شیعه هستند و اکثریت 

به اسـتبداد  ،نهاآیک خانواده سنی بر
ــا  ــد و ب ــی کن ــت م ــان آحکوم ــا بس نه

. شــهروند درجــه دوم رفتــار مــی کنــد
 ،روشــی کــه در بحــرین بکــار رفــت

ــر و  ــونس و مص ــه در ت ــود ک ــان ب هم
با استفاده : ایران بکار رفت و می رود

ـــت  ـــویتر (از انترن ـــوک و ت ـــیس ب ) ف
ـــرکت در ـــه ش ـــدیگر را ب ـــبش  یک جن

جنبش کننـدگان خواسـتار . خواندند
 ۱۸. یم به دموکراسی هسـتندژتغییر ر

ــــیعه  ــــده ش ــــده ۴۰از (نماین ) نماین
ـــرکوب  ـــه س ـــراض ب ـــس در اعت مجل

ــدگان ــبش کنن ــود در  ،جن ــرکت خ ش
جلســـات مجلـــس را بحـــال تعلیـــق 

در بحــرین جنــبش ادامــه . وردنــدآدر
تـــن دیگـــر  ۲ ،فوریـــه ۱۶در . یافـــت

 تظــــاهر کننــــدگان. کشــــته شــــدند
یــم مشــروطه و انتخــابی ژخواســتار ر

ــدند ــر ش ــت وزی ــدن نخس ــوای . ش ق
به میدن بزرگ  ،سرکوب شب هنگام

شبیخون زدنـد و کشـتند  ،شهر میامه
جنبش  ،با وجود این. و زخمی کردند

ادامــه یافــت و شــهروندان شــیعه و 
میـدان را بـاز  ،در کنار یکـدیگر ،سنی

ـــتهای  ـــق خواس ـــتاندند و در تحق س
  . ه و مانده اندن چادر زدآدر  ،خود

شــیعه  ۱۹۹۹تــا  ۱۹۹۴در ســالهای    
ــد و  ــای بحــرین عصــیان کردن  ۴۰ه

  . کشته دادند
نسل جوان بـه جنـبش بـا  ،در اردن •

هــدف سیاســی و اجتمــاعی برخاســته 
ه اسـالم ژبوی ،جنبش کنندگان. است

گرایــــان خواهــــان تغییــــر قــــانون 
زادیهـــا را آانتخابـــات و قـــانونی کـــه 

بـــر ایـــن در برا. محـــدود مـــی کننـــد
 ،فوریـه ۲در  ،ملـک عبداللـه ،جنبش

ــائی را  ــر خــود ســمیر رف نخســت وزی
برکنــار کــرد  و معــروف بخیــت را بــه 

در ایـن . نخست وزیری منصوب کـرد
ــه  ،حکومــت شخصــیتهای نزدیــک ب

مخالفان عضویت دارند و وعـده مـی 
دهــــد کــــه اصــــالحات سیاســــی و 

  . اقتصادی وسیع انجام بگیرند
 ،ر بغـدادد ،فوریـه۱۵در  ،در عراق •

ــدآچنــد صــد جــوان گــرد  نهــا آ. مدن
برای ابزار عشق خـود بـه وطنشـان و 

ز دولتیـان آنیز اعتراض بـه حـرص و 
ــرد  ــدآگ ــده بودن ــالکی . م ــوری الم ن
خواسـتهای تظـاهر کننـدگان : گفت

مشروع است و وزیران می باید بـرای 
  .وردن این خواستها اقدام کنندآبر

ــار : او گفــت      ــرای ب ــدارم ب قصــد ن
از اصــالح . نخســت وزیــر شــومســوم 

قانون اساسی برای اینکه یک نفر دو 
 ،بار بیشتر نتوانـد نخسـت وزیـر شـود

  .جانبداری کرد
ــر • ــا  ۱۲در  ،در الجزای ــه ۱۴ت  ،فوری

ـــاهرات ـــدن تظ ـــوع ش ـــرغم ممن  ،ب
جوانــان و شــماری از ســران احــزاب 

دســت بــه راه پیمــائی ... مخــالف و
قوای سرکوب به جـان جنـبش . زدند

ــــدگان ا ــــادکنن ــــبش . فت شــــعار جن
خواسـت . برو بود بوتفلیقهکنندگان 
یم به دموکراسـی نیـز اظهـار ژتغییر ر
  . می شد

ثـروت : تظاهر کنندگان می گفتند     
ــرد  ــا خــورد و ب ــه ب ــارک در مقایس مب

  !ناچیز است ،مقامات الجزایری
مــردم بــه  ،فوریــه ۱۵در  ،در لیبــی •

تظـــاهرات بـــر ضـــد فســـاد و شـــبکه 
ر دولـــت و تـــارعنکوبتی حـــاکم بـــ

ایــن . دعــوت شــدند ،اقتصــاد کشــور

دعــوت از طریــق فــیس بــوک بعمــل 
معمر القذافی بیشتر از هر رئیس . مدآ

دولت دیگری در افریقا و کشـورهای 
بر دولـت لیبـی ریاسـت کـرده  ،عرب
کـه  ۱۹۶۹از کودتای سـپتامبر . است

ــود  ــردآاو خ ــری ک ــیس  ،ن را رهب رئ
  .دولت لیبی است

تی نیز انجـام در بن غازی تظاهرا      
تظـاهر کننـدگان شـعار مـی . گرفتند
نهــا خواســتار آو ! قــذافی بـرو: دادنـد
  .یم به دموکراسی بودندژتغییر ر

 ،فوریه ۲۱در . جنبش ادمه یافت       
پایتخت  ،قوای نظامی مردم طرابلس

لیبی را از زمین و هوا بگلولـه بسـتند 
ســــیف . و حمــــام خــــون ســــاختند

دم لیبـی مـر ،فرزند قـذافی ،الالسالم
را بــه جنــگ داخلــی و تصــرف شــدن 
ــد کــرد و  ــا تهدی لیبــی توســط امریک

. را داد... وعده تغییر قانون اساسی و
گروه هائی از قوای نظامی و سرکوب 

شـهر بـن غـازی و . به مردم پیوسـتند
بــه دســت مــردم  ،دو ســه شــهر دیگــر

ــاد ــه ۲۲در . افت ــر ر ،فوری ــم و ژتغیی ی
همچنـان شـعار مـردم  ،رفتن قـذافی

  .جنبش مردم ادامه دارد. ی بودلیب
برغم چندین فراخـوان  ،در سوریه •

ســوریها هنــوز دســت بــه  ،بــه جنــبش
ــزده  ــزرگ ن ــائی ب ــاع و راه پیم اجتم

سـال  ۵بـه  ،سـاله ۱۹یک بلـوگر . اند
بعـد از  ،بشار اسد. زندان محکوم شد
 ،۲۰۰۰در ســـال  ،مـــرگ پـــدر خـــود

 ،پـدر او. رئیس جمهوری سوریه شـد
ای حـزب بعـث بـا کودتـ ،حافظ اسد
رئیس دولت شد و   ،۱۹۷۰سوریه در 

او . تا مـرگ در ایـن مقـام بـاقی مانـد
یک جمهـوری سـلطنتی را در دنیـای 

  .عرب ایجاد کرد
بنا بر اطالعي كه مـا  : انقالب اسالمی

 ،از ايران و لبنـان دريافـت كـرده ايـم    
يم واليـت مطلقـه فقيـه بخشـي از     ژر

ــوريه   ــه س ــواي ســركوب خــود را ب ق
تـا بـه قـواي سـركوب      فرستاده است

ــد  ژر ــك كنن ــوريه كم ــم س ــم ژر. ي ي
ــامي   ــاي نظ ــران   –مافياه ــالي نگ م

يم سوريه بر اثر وقوع ژتضعيف شدن ر
  .يك جنبش همگاني است

ــراکش • ــه ۳در : م یــک گــروه  ،فوری
جوانان مراکشی از طریق فیس بـوک 

تظـــاهرات «از مـــردم دعـــوت بـــه 
هــدف ایــن . کردنــد» میــزآمســالمت 

ـــه  ـــاهرات را مطالب ـــالحات «تظ اص
عبــــاس . گفتنــــد» وســــیع سیاســــی

نخسـت وزیـر مـراکش پـیش  ،الفاسی
دستی کرد و وعده دیـدار بـا رهبـران 

. فوریــه گذاشــت ۱۴سیاســی بــرای 
گفتگو در باره  ،هدف از این اجتماع

اصــالحاتی کــه بایــد انجــام بگیرنــد و 
ینـده و رویـدادهای آانتخابات سـال 

ــود ــز . تــونس و مصــر ب در مــراکش نی
  . کشته دادند ۵ جنبش کنندگان
دوجنبش ديگر را بر : انقالب اسـالمی

  :اين جنبشها مي بايد افزود
تظاهرات سرخ جامگان در تایلنـد  •

. فوریـــه اســـت۱۵و  ۱۴در روزهـــای 
این تظاهرات معلوم کردند که چون 
مسئله استقرار دموکراسی حـل نشـده 

تظــاهر . جنــبش ادامــه دارد ،اســت
ــــی  ــــر م ــــت وزی ــــدگان از نخس کنن

  .برودخواستند 
چنـد صـد  ،در ایتالیا ،فوریه ۱۳در  •

ـــاع از کرامـــت و  ـــر در دف ـــزار نف ه
نها آشعار . منزلت زن اجتماع کردند

ــز  ــی«نی ــوس کن ــر ( ،برل ــت وزی نخس
  .بود» برو) ایتالیا

جنبشــي چنــين  : انقــالب اســالمی
گســـترده بـــراي يـــك هـــدف كـــه 

گوياي اين واقعيـت   ،دموكراسي است
اســت كــه جهــت عمــومي تحــول در 

از : مشخص شـده اسـت   ،امروزجهان 
انسـان تحقيـر   . استبداد به دموكراسي

 ،زاديآشده دركار بازيافتن استقالل و 
هنـوز و  . كرامت و عزت خويش اسـت 

باز بايد كوشيد تا كـه در همـه جـاي    
انسـانها كرامـت و اسـتقالل و     ،جهان

  زادي خويش را بازيابند و حقوقمند آ
  

  6در صفحه     

 بین الملل انقالب
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ن را وارد عصر ن تغيير كه جهاآ. شوند
نه تغييـر دولتهـا كـه     ،جديد مي كند
از انسـانهاي قدرتمـدار    ،تغيير انسانها

زاد و حقوقمند آبه انسانهاي مستقل و 
تغيير دولتها مي بايد نتيجه اين . است

  .تغيير سخت ارزشمند باشد
  

ساله  ۲۵تا  ۲۰و اما نسل 
هــــای ایــــران چگونــــه 

ــدآوضــعیتی را کــه در  ،نن
  :می بینند؟

  
شـرحي را كـه مـي    : ب اسـالمیانقال

خوانيد در باره جوانان دانشجو است و 
توســط كســي داده شــده اســت كــه  
محيط دانشـگاه را مـي شناسـد زيـرا     
خود در اين محـيط كـار مـي كنـد و     

  : همه روز با دانشجويان سروكار دارد
. سـاله ۲۵الـی  ۲۰اما نسـل جدیـد  •

بـدون  :سـتچند تغییر عمده کرده ا
ــ ــائل را بی ــاوت مس ــنمقض ــی ک . ان م

ـــیار  ـــم بس ـــا ه ـــرها ب ـــا و پس دختره
بــا نــام کوچــک همــدیگر را . راحتنــد

ــد ــی زنن ــدا م ــاد . ص ــای ش ــی رنگه م
و حجــــاب بــــه آن معنــــای پوشــــند 

 ۱۰بـر خـالف . آخوندی اصال ندارند
. سال قبل دیگر خود کم بین نیسـتند
ــد ــی کنن ــی ســخنرانی م ــه راحت در . ب

برخــورد بــا حراســت، چــادر ســر مــی 
نشگاه، امـا از آنجـا کنند، در وردی دا

که عبور کردند دوباره بـه شـکلی کـه 
خــود درســت مــی داننــد لباسشــان را 

حتی وقتی به جلسـه . تغییر می دهند
یا سـخنرانی مـی رونـد کـه آخونـدی 
صحبت می کند، کوچکترین تغییری 

  . در حجاب خود نمی دهند
اما چند مشکل عمده رژیـم ایجـاد  •

ــت ــرده اس ــل  :ک ــن نس ــیاری از ای بس
ــد ــای اســالمی اصــال و  جدی از حرفه

ــد ــی آی ــان نم ــدا خوشش ــه . اب ــا آنک ب
حالشان از این رژیم به هم می خورد 
ــیلم،  ــه ف ــودن ب ــرگرم ب ــت س ــه عل ب
موســـیقی، و مســـائل دیگـــر چنـــدان 

نسـبت بـه مسـائل . مطالعه نمی کننـد
بـه طـور مثـال . دید چنـدانی ندارنـد

قبل از انتخابـات دانشـگاه پـر شـد از 
ــبز،. رنــگ ســبز ــتبند س ــراهن  دس پی

بـه دانشـجویان  ...و  سبز، شـال سـبز
هر کس که شبیه بسیجی ها بـود و یـا 
حتی اسـاتید نیـز بـه شـدت حملـه ور 

امـا متاسـفانه  .البته زبانی_.می شدند
 در. بایســته را ندارنــداطــالع سیاســی 

ــاظره  ــا من ــی ب ــم م ــالف، ک ــک مخ ی
در اتـاق مطالعـه، سرویسـهای . آورند

 ضـد بـر بهداشتی، پشت صـندلی هـا،
فعـــال . رژیـــم مطلـــب مـــی نویســـند

هاشان، در مناسبتها، بروشـور پخـش 
می کنند و در وبالگها از همه چیز بد 

بگیـر  و از سیستم آموزشـی: می گویند
  ....اساتید و  وآخوندها و و ببند

ــا و •  ــختی ه ــت س ــه عل ــا ب ــردم م م
بحرانهایی که تا بـه حـال گرفتـارش 
بوده انـد، رفتـاری چنـد بعـدی پیـدا 

آنچــه شــاید در بســیاری   .کــرده انــد
مشترک باشد این است که هـر کسـی 
. منتظــــر حرکــــت دیگــــری اســــت

ــه  متاســفانه ترســی نیــز در مــردم البت
مــثال فحــش مــی . کــاذب وجــود دارد

دهند و کلی از وضع بیکاری و گرانی 
می نالند اما در آخرش می گویند اگر 

بـدبختی . من اشتباه می گم شما بگـو
الت زیــاد نیســت؟ از ایــن دســت جمــ

نشان می دهد که پیش خود می گوید 
هر چه فرد از . نکند یارو رژیمی باشد

لحاظ مالی پایین تر باشـد جمالتـش 
ــود ــی ش ــر م ــب ت ــب غری ــثال . عجی م

فردای عاشورا عـده ای از مـردم مـی 
گفتند منافقارو دیدی در تلویزیـون؟ 

اینــا دیــن و ایمــان . آخــر زمــان شــده
ــدارن ــدا . ن ــرای ن ــا در فیلمــی کــه ب ی
ــاخ ــش س ــا آرای ــتان او ب تند و از دوس

ــنتی و  ــراد س ــد اف ــیلم گرفتن ــده ف زنن
چنـد . مسن آنها را فاسد می دانسـتند
راننـده . روز از انتخابات گذشته بـود

تاکسی کـه فـردی سـاده البتـه دارای 
آقـا مـی گـن یـه  :ریش بـود مـی گفـت

 آن. موتوری بـی گنـاهو گـرفتن زدن
روزها یک موتوری که ریش داشت را 

نی از جنایتهای رژیـم زده مردم عصبا
نــد و تلویزیــون بارهــا او را نشــان دبو

بچــــه اش  بــــا او و زن و. داده بــــود
یعنی در طیفـی از . مصاحبه کرده بود

مردم فریبکاریهای رژیم جواب داده 
  . است

طرز تفکری در مردم جـا انداختـه  •
. بایـد گوسـفند بـود ،نآبنا بـراند که 

 ایـن رژیـم. باید زور بـر سـر مـا باشـد
خـدا . برود بدتر از آن سر کار می آید

بیامرز شـاه را بـردیم اینهـا نصـیبمان 
شــدند اینهــا برونــد چــه هــا کــه نمــی 

البتـه ایـن طـرز تفکـر تـا چنــد . شـود
ماهی بعد از انتخابات بسیار کمرنگ 
شده بود امـا دوبـاره در طبقـه پـایین 
جامعه رسوخ کرده است و بـه نـوعی 

. تمردم را دچار بی عملی نموده اس
. این طرز فکر در دانشـجویان نیسـت

ــه فــردای بهتــر مــی اندیشــندآ . نهــا ب
راه حـل  ،بعضی برای مسئله همگانی

فــردی مــی جوینــد و بعضــی دیگــر 
ــای آبر ــد طرزفکره ــی بای ــه م ــد ک نن

  .تسلیم پذیر را تغییر داد
ــد اینکــه بســیاری از  • ــا نقطــه امی ام

ــم مــی  ــرادی کــه طرفــداری از رژی اف
ــا فاصــله  ــد از آنه ــد و کردن ــه ان گرفت

بعضی بی تفاوتها مخالف رژیم شـده 
ــد ــات، خامنــه ای . ان قبــل از انتخاب

کمتــر مــورد تــوهین واقــع مــی شــد و 
اگر کسی از او انتقادی در جمـع مـی 
. کرد جمع بـا او همراهـی نمـی کـرد

ــد در  ــی بردن شــاید همگــان گمــان م
چارچوب والیت فقیه مـی تـوان گـام 
به گام بـه دموکراسـی رسـید و طرفـی 

مخالف او بود را به نـوعی تنـدرو  که
اما امروز خامنه ای . فرض می کردند

ـــت ـــده اس ـــور ش ـــیار منف ـــی . بس حت
او نیز در مقابل توهین بـه  انطرفدار

او چنـــدان عکـــس العملـــی از خـــود 
جمع  ،نهاآبعضی از . دننشان نمی ده

  .را ترک می گویند و می روند
از احمدی نـژاد تنهـا روسـتائیان و  •

راد کم سـواد و یـا فقیـر اف کارگران و
اینسـت کـه  شدلیل. حمایت می کنند

ــی  ــه جــا ب ــراد از هم ــر از اف ــن قش ای
نـد ن، احسـاس مـی کسـابقاز . خبرند

رفسـنجانی که عده ای مانند هاشمی 
در حال چاپیـدن آنهاینـد و احمـدی 
نژادها مـی خواهنـد در مقابـل اینهـا 

اینگونه افراد برای نمـاز بـه . بایستند
پـــای صـــحبت مســـجد مـــی رونـــد و 

آخوند می نشینند و همـان حرفهـا را 
آخونـدها . بین هم رد وبدل می کنند

ــ ــان عامــه پســند  ادروغهــا را ب مــی زب
نهائی که پای منبرشـان مـی آگویند و 
دروغهــــا را راســــت مــــی  ،نشــــینند
دروغ را چنان مـی سـازند و . پندارند

که انسان انگشت به دهان می گویند 
و یـا در مساجد کمتر جوان . می ماند

انسان مرتب و تمیزی و البته روشـنی 
ــرد ــدا ک ــوان پی ــی ت ــن، . م ــراد مس اف

دارای فقر مالی و البته سوء اسـتفاده 
  . گرها به آنجا می روند

در مراسم ختم، وقتی آخوند آخـر      
مراســـم قصـــد ســـخنرانی مـــی کنـــد 
بسیاری از قسمتهای مسـجد از افـراد 

نکه کسانی که پای آبا . خالی می شود
ــ ــر م ــینندمنب ــذیرفتن آ ،ی نش ــاده پ م

امــا واعــظ  ،حرفهــای واعــظ هســتند
. نمی تواند وارد مباحث جـدی شـود

زیــرا بــه شــوندگان امکــان مــی دهــد 
سخنان او را بـا زنـدگی خـود محـک 

افــراد مســن از ســر عــادت بــه . بزننــد
ضــمنا ایــن طیــف . درونــمســجد مــی 

 ۱۰:۳۰و  ۹عاشـــق اخبـــار ســـاعت 
یاد عده کمی نیستند اما ز. تلویزیونند
رای اد و نشسته عمدتا باز. نیز نیستند

تحصــــیالت کــــم و بــــی اطــــالع از 
ـــه . واقعیتهـــا مـــی باشـــند ـــدی ب امی

درون  بـــابیشـــتر . یســـتتغییرشـــان ن
  .لوت می کنندساده خ

ــــل از •  ــــه قب ــــردم ن ــــده ای از م ع
ـــد از آن، ـــه بع ـــات و ن ـــیچ  انتخاب ه

اینــان . ممکــن نمــی داننــدتحــولی را 
ــتر ــا بیش ــیار س ــامی و بس ــر ع ده از قش

ــی  ــتا و ضــعیف شــهری م ــردم روس م
البته هر چه سن افراد در این . باشند
ناباوریشــان بــه  بــاالتر مــی رود، قشــر

  .تغییر بیشتر می شود
جوانهای این طبقه نیـز بـه علـت       

تحقیــر فراوانــی کــه از کــودکی شــده 
انـــد شخصـــیت منفعلـــی در مســـائل 

یـا بـه اعتیـاد روی مـی . سیاسی دارند
ری و یا االف کوچه و آورند یا به کارگ

از اینهـا انتظـاری . خیابان می باشـند
. نه می توان و نه ممکن است داشـت

هــر چنــد کــه بــه شــدت از آخونــدها 
زیرا عامـل بـدبختی خـود را . متفرند

در شلوغی هـای سـال . آنها می دانند
ــه  ۷۳ ــتر ب ــز متاســفانه بیش ــزوین نی ق

غــارت بانــک، دزدی و نــابود کــردن 
و قضـــایی پرونـــده هـــای منکراتـــی 

  . مشغول بودند
مــی هســتند کــه  هــمعــده دیگــری  •

باید با مداخله نظامی خارجی  گویند
هــا تحــولی صــورت بگیــرد و اینهــا 
عمدتا تحصیلکرده هایی هستند کـه 
سن بـاالیی دارنـد و از زنـدگی آرام و 

در . بــــی دغدغــــه ای برخوردارنــــد
نیـز چنـدان نقشـی بــازی  ۵۷انقـالب 

ــد ــه د. نکــرده ان ــه مطالع ــد و البت ارن
امـا . تاریخ را خوب روایت مـی کننـد

هزینـه حاضـر نیسـتند به هیچ عنوان 
در میان اساتید مسـن و . بپردازندای 

ــــدیمی و  بازنشســــته، صــــنعتگران ق
ــــدان  ــــاال و هنرمن دارای ســــرمایه ب

  .قدیمی از این دست فراوانند
عــده دیگــری تحــول را در روشــن  •

ـــردن در  ـــدن خـــود و صـــحبت ک ش
اینکه دروغهـای  از. جمعها دیده اند

از حرکتهـــای . رژیـــم را فـــاش کننـــد
تظاهرات و امید مردم و توانایی آنها 

ایـن دسـته از طبقـه متوسـط . بگویند
. در حال رشـد مـی باشـند. می باشند

البته عده دیگری نیـز مـی باشـند کـه 
. منتظرند تا زمان هزینه دادن برسـد

مــــی گوینــــد مــــردم هنــــوز شــــعور 
ــایین اســت بر بایــد صــ. سیاسیشــان پ

کرد تا بیکاری بیشتر شـود و مطمـئن 
شد کـه هزینـه دادن جـواب خواهـد 

ایـن عـده . داد آنوقت به میـدان آمـد
البته اشتباهات ایرانیها را در استقرار 

معتقدنـد . این رژیم مـوثر مـی داننـد
ــا  چنــد ســال طــول خواهــد کشــید ت
ســرخوردگی ناشــی از ســرکوب رژیــم 
کاهش پیدا کنـد و مـردم دوبـاره سـر 

  . نندبلند ک
سال نیز بسیار  ۲۵نسل افراد پایین  •

با هوش شده اند و نمی توان بـه ایـن 
ــــب داد ــــا را فری ــــی آنه ــــا . راحت ام

ــه  ــر مطالع ــتم کمت ــه گف ــانطور ک هم
امـا . می کننـدندارند و عمقی تحلیل 

کامال مخالف رژیمنـد و البتـه دنبـال 
آزادی هـــای اجتمـــاعی بیشـــتر مـــی 

سـل البته بسیار بیشتر از حتی ن. باشند
ایـن عـده در . یاور همدیگرند پیشین

ــی  ــه راه م ــاهرات ب ــا تظ ــگاه ه دانش
بدون ترس دستبند سبز مـی . دازندنا

ــوار . بســتند ــه دی عکــس موســوی را ب
بسیار پر انرژی . کالس می چسباندند

البتـه تـا حـدودی . و شاد و سرحالند
اسالم را نیز باعث و بانی این مسـائل 

امــا معتقدنــد کــه مســائل . مــی داننــد
اعتقادی هر کس بـه خـودش بـر مـی 

کمی ساده به قضایا نگـاه مـی . گردد
ــم  ــا ه ــه ب ــری ک ــر و دخت ــد و پس کنن
دوستند و کنـار هـم نشسـته انـد کلـی 
حرفهای عادی و پـیش پـا افتـاده بـه 
هم می زنند اما اگر کسی بخواهد بـه 

واکنش نشـان  اعتقاد آنها حمله کند،
پیرمـردی بگویـد اگـر مثال . می دهند

بـه او  .ابت را درست کندخترم حج
حـاج آقـا اعتقـاد مـن بـه  :می گوینـد

. خــب نگــاه نکــن. خــودم مربوطــه
. چهار تـا نـخ مـوی مـن ایـراد نـداره
. اینکه آدم شرف نداشته باشه مشـکله

وال حـاج آقـا مـمع. ریا کنه ایـراد داره
  . ها در این موارد تسلیم می شوند

 ۱۵امید بخش دیگر افـراد زیـر امر  •
اصـال بـا  یرسـتانی هـادب. سال هستند

. دوران قبــل قابــل مقایســه نیســتند
وال ئمطالب کتابهای درسی را زیر سـ

از مطالــب کتابهــای دینــی . مــی برنــد
: دخترها می پرسـند. وال می کنندئس

چرا باید حجاب داشته باشیم؟ چـرا 
باید برادرمان به ما زور بگوید؟ چـرا 
برادرم دیـر بـه خانـه مـی آیـد امـا مـا 

ـــداریم؟ چـــرا و چراهـــای  اجـــازه ن
  .بسیاری می پرسند

رفتار  : همینطور کارمندان ادارات •
و حجاب آنها اصال و ابدا شـبیه آیـین 

البتــه صــدا ســیما و . نامــه هــا نیســت
آموزش و پـرورش کمـی خشـک تـر و 

اداره تعــاون، اداره . اسـترسـمی تــر 
صــنایع، ســازمان مســکن، مخــابرات، 

در ... و ســــازمان نظــــام مهندســــی 
اعتنـائی بـه مقـررات  ،ارپوشش و رفتـ
انگــار مــردم راه زنــدگی  .نمــی کننــد

ــا  ــه ب ــود را البت ــبک خ ــه س ــردن ب ک
، البتـه پرهیـز از یـمژرنادیده گـرفتن 

ــاد  ــا، را ی ــه آنه ــوهین ب ــا ت برخــورد ی
به خانمها تذکر مـی  مثال،. گرفته اند

. خــانم حجــابتو رعایــت کــن :دهنــد
ــان  ــه اتفاقش ــب ب ــر غری ــا اکث خانمه

ا سـر تکـان دادن لبخند می زننـد و بـ
کمـی بـا روسـری ور . باشـه ویندمی گ
نـد و نعبـور مـی ک مأمورو از  وندمی ر

دوباره وضع ظـاهری خـود را مرتـب 
یا بعضی اوقات در کـوه کـه . ندنمی ک

ـــا  ـــران ب ـــال دخت ـــد س ـــن چن در ای
دوچرخه یـا بـا گـروه هـایی کـه مـرد 

اگـر از . همراه ندارند کـوه مـی آینـد
رند می دور ببینند که چند بسیجی دا

آیند کمی خود را جمع و جور کـرده 
. تا بـی حاشـیه از کـار آنهـا رد شـوند

نکته مهمتـر اینکـه بـه طـور مثـال در 
ــز  ــراد دگــم و خشــک مغ دانشــگاه اف
وقتی به دانشگاه می آیند با وقتـی کـه 
ــد  ــی خوانن ــرم در آن درس م ــد ت چن

  ،از قـرار. کلی تغییر رفتـار مـی دهنـد
ــد کــه  ــه ایــن موضــوع پــی مــی برن ب
صحبت کردن با جنس مکمل نیسـت 
کـه انسـان را منحــرف مـی کنـد بلکــه 

کـه دائـم  ذهن خراب خود آنهاسـت
بعــد کــه مــی . وسوســه شــان مــی کنــد

 ،بینند که جمع زیاد حساسیتی ندارد
کم کم خود آنها نیز حساسـیت هـای 

از در بسـیاری  .ذهنـی شـان مـی ریـزد
، در مورد رژیم نیز تردیـد ایجـاد نهاآ

ی بینند که بسیاری از زیرا م. می شود
کــه بــه خوردشــان داده انــد  مطالــب

نهـا آکـه  از ترس اسـت. دروغ هستند
خود را با قبول ایـن دروغهـا نـاگزیر 

  .کرده اند
مساله جالبتر اینکه بسـیجی هـایی • 

ــه بحــث در  ــور مــی شــوند ب کــه مجب
کالس تن بدهند اوایـل جانشـان بـه 

آخر کالس می روند و . لبشان می آید
اما کـم کـم آن . له می کننداز استاد گ

تعصب کورشان ترک بـر مـی دارد و، 
ــب و  ــای عجی ــر رفتاره ــا، دیگ آخره

برای . غریب از خود نشان نمی دهند
دانشگاه سال اول  بحثهایدر   ،مثال

ــتهای  ــژاد و سیاس ــه احمــدی ن ــه ب ک
ــه مــی شــ حکومــت بســیجی  د،وحمل

کیف سامسونت خود را با عصـبانیت 
ا به سمت رویش ر. دنباز و بسته می ک

هـی تکانهـای . پنجره بر مـی گردانـد
تـرم آخـر،  درامـا . عصبی مـی خـورد

چشـم انـداز ˝ هرگاه کسی بگوید مـثال
ــه ندارد ۱۴۰۴ ــر و ت ــیتی از س ،حساس

البتـه بچـه هـا . دهـخود نشان نمی د
نیز واقعا علمی و مستدل صحبت می 

ایـن آدمهـا طوری می شود کـه . کنند
  .ندنیستاول  ترم  هایدیگر آن آدم

زیـرا هـم . مشـترک اسـتیک چیز  •
د نـمـی گویها و مادر بزرگها پدر بزرگ

 ،و هم پدرها و مادرها و هـم جوانهـا
. حتی رژیمی های نـه چنـدان معتقـد

اینســت کــه ســران رژیــم بــه  ن چیــزآ
اینهــا بــه . جــان هــم خواهنــد افتــاد

انســانی و اســالمی پایبنــد  ارزشهــیچ 
اینکـه دزدنـد و بـرای منـافع . نیستند
دروغ مـی گوینـد . ار می کننـدخود ک

  ...و
البتــه همــه هــم از ناآگــاهی عامــه      

اینکــه اگــر . مــردم بســیار گلــه دارنــد
مردم کمی بیشتر مـی فهمیدنـد اینهـا 

  . نمی توانستند اینگونه بتازند
جوانهــا و میــان ســالها  احســاس     

ــا  ۳اینســت کــه بــین  ســال آینــده  ۴ت
اتفاقاتی خواهد افتاد که این رژیم را 

زیـرا هـر روز کـه . د کردننابود خواه
گاهـان کاسـته آاز شـمار نا ،می گـذرد
سـال  ۲که تا ورد می شد آبر. می شود

بـه پلیـد بـودن ایـن گان نیز آنادیگر 
 دانشـجویان. رژیم پـی خواهنـد بـرد

. رنــدشــریف نیــز همــین اعتقــاد را دا
البته به جنـبش نیـز ایـرادات فـراوان 

  . درندا
كس هـــم وكيلـــي: انقـــالب اســـالمی

گزارشهاي محرمانه ديگري را انتشـار  
ــران  ــم در اي ــان  ،داده اســت و ه جري

ــت   ــه اس ــرعت گرفت ــول س ــا . تح بس
هاشمي رفسنجاني نمي توانست تصور 

يمـي كـه او   ژكند در صدا و سيماي ر
ــي  ،در ســاختنش ــتيار اول خمين دس

ــعار مـــرگ بـــر هاشـــمي   ،بـــود شـ
  :پخش شود و پخش شد ،رفسنجاني

  
  

ــبش  ــپاه و جنـ ــر  ،سـ اثـ
شكسـت   ،يـم ژبر رجنبش 

  :عقب شيني خامنه ايو 
  
  

سپاه  پاسداران و جنبش 
   :مردم؟

  
مخالفان مداخلـه سـپاه  ،در سپاه ◀

  بر این نظرند که ،در امور دولت
زمــانی کــه  یعنــی ازاز ســالها پــیش • 

را وارد سپاه کردنـد  هنگفتپولهای 
و برخی از سرداران نوکیسه  برای بـه 

ا همه چیز خود ر  ،پولدست آوردن 
حاکمیــت هــم از  وزیــر پــا گذاشــتند 
بخشی از سـران سـپاه  آنها دفاع کرد،

شریک خـورد و بردهـا شـدند  و کـار 
ـــت را و اقتصـــاد و را ... تصـــرف دول

  .برنامه گذاری کردند
مگر می شد برخی از افراد را چنـد      

سـپاه رسـاند  یروزه به مقامهای بـاال
ــا در جبهــه ایــن کســان در حالیکــه  ی

ند یا اگر هم بودند، های جنگ نبود
جنـگ سـالها از آن ؟ کاره ای نبودند

ناگهان فرمانـده سـتاد کـل  .گذشت
فهرستی ترتیـب داد نیروهای مسلح  

ن آو برای کسانی کـه نامهاشـان را در 
 به دلیل لیاقـت، ،ورده بودآ فهرست 

ــه  ــاء ب درجــه ســرداری تقاضــای ارتق
ایـــن کـــار  !.درخواســـت شـــده بـــود

قایـانی کـه ایـن آ: برانگیخت وال ئس
سردار شـده انـد چـه لیـاقتی از خـود 
ــه  ــن درج ــه ای ــه ب ــد ک ــروز داده ان ب

کـه در کاری جـز ایـن آیا  ؟رسیده اند
تملـق گفتـه » رهبر«از ، هاسخنرانی 

برخی از آنها اصال اعتقـادی بـه  اند؟ 
؟ بـر دین ندارند چـه برسـد بـه رهبـر

نهــا بــه آکســی پوشــیده نبــود کــه هــم 
بـه » هبـرر«نیاز دارند و هم » رهبر«
تا زمانی که رهبری در راس پس . نهاآ

ـــه  ـــد ب ـــی توانن ـــا م ـــور اســـت انه ام
  :کثافتکاری های خود ادامه دهند

     
  7در صفحه  

  
  

 بین الملل انقالب
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این همه جنس کـه وارد کشـور مـی  •
شــود از  چــه راههــایی و توســط چــه 

؟ از راه سرداران کسانی وارد می شود
ایــن تــازه بــه جــز  . جــز  پــول ندیــده

ــام کــاالی کاالهــایی اســت کــه  ــه ن ب
قاچاق تنها از سوی برخی سرداران و 
د ناز اسکله های مخفی وارد مـی شـو

و هـیچ کـس هـم اجـازه بررسـی ایـن 
اجنـــاس قاچـــاق  . کاالهـــا را نـــدارد

تقریبا یک سوم کاالهایی است که به 
ــی شــود  ــر قاچــاق وارد م صــورت غی
حال شما بگویید که چه کسـانی ایـن 

ایــن کاالهــا را وارد مــی کننــد غیــر از 
کاالهــایی کــه غیــر قاچــاق وارد مــی 
شود مگر از سوی چه کسانی وارد می 

بچه های قدیمی سپاه آنهایی . ؟شود
که سالم زنـدگی کـرده انـد در برخـی 
مواقع حتی پول سفر بـه مکـه را هـم 

ی حتـــی در گـــذران عضـــندارنـــد و ب
 ،در برابـر. زندگی خود مشکل دارنـد

اینهمــــه ســــفر خــــارجی برخــــی از 
، هـــم خـــود و هـــم ســـرداران ســـپاه

خانواده آنها و تحصـیل فرزندانشـان 
هزینه زندگی  – در کشورهای خارجی

چـه از   -نها باال است آو تحصیل در 
  ؟به دست آمده است راه 

سـرداران یـا توسـط شماری از این     
ــا توســط همسرانشــان  فرزندانشــان ی

شـورهای خـارج را کمجوز اقامت در 
جـا آن دریافت کـرده انـد و آنهـا را بـه

فرســـتاده امـــا خودشـــان در داخـــل 
کشور مشغول به تاراج دیـن و دنیـای 

  .مردم هستند
ــمژایــن ر      بســیاری از بچــه هــای  ی

مسلمان ما را به بی دینـی کشـاند امـا 
امــر در پوشــش لبــاس ســپاهی و ایــن 

افســـــران و درجـــــه داران بـــــرای 
چنــین . ننــگ آور اســت شــرافتمند

نظــام جمهــوری ســردارانی حــافظ 
اینهــا هســتند کــه . ه انــدشــداســالمی 

  . سپاه را از چشم مردم انداخته اند
 قبـــل از انتخابـــات در جلســـه ای، •

 ،مخالفان دخالـت سـپاه در سیاسـت
امام گفته است کاری به : گفته بودند

برخـــی از  .سیاســـت نداشـــته باشـــید
همین نوکیسه ها گفتند که اگـر وارد 
انتخابات نشویم همـه چیـز کشـور از 

نهـا آبـه . اهد رفتدستمان به در خو
مگــر شــما مســئول : پاســخ داده شــد

کشور هستید و مگـر در کشـور مـا آدم 
ســپاه بایــد سیاســی وجــود نــدارد کــه 

اگــر وارد ســپاه  وارد سیاســت شــود؟
 .د، باید به نفع یک نفر وارد شـودشو

، مـا را از مداخله بـه نفـع یـک نـامزد
  .چشم مردم خواهد انداخت 

اندهان عضی از  فرمدر آن جلسه، ب    
ــا و افســران  ــه ســختی ب ــتب در  دخال

، مخالف بودند و مـی گفتنـد تسیاس
ــه  ــر اســت ب ــار سیاســت را بهت ــه ک ک
ــیم و خــود را  ــذار کن ــیون واگ سیاس

زیـرا اگـر  .چوب دو سـر طـال نکنـیم
ـــود  ـــه س ـــد ب ـــا بای وارد شـــویم حتم

ــویم ــژاد وارد ش ــدی ن ــزد ،او .احم  ن
برخـــوردار خـــوبی مـــردم از وجهـــه 

م بـه آتـش او اگـر پیـروز شـوی .نیست
خـــواهیم ســـوخت و اگـــر شکســـت 
ـــاز هـــم از چشـــم مـــردم  بخـــوریم ب

  .خواهیم افتاد
ن، ااز حاضـربعضـی در آن جلسه،      

مگر قرار است که شکسـت  :می گفتند
بخوریم اگر قرار بـر شکسـت مـا بـود 
که اصال وارد نمـی شـدیم و شـما مـی 
دانید که آقای سعیدی دست خط به 

ه هــا را مــا داده کــه وارد شــویم و بچــ
بنـا بـر  .هم بـه ایـن کـار یـاری دهـیم

) خامنـه ای( از آقـا  باید  حکم شرع،
را بــه عنــوان  واگــر ا. حمایــت کنــیم

بایـد از  فرمانده کل قوا قبول داریـم،
  .او تبعیت کنیم

بحث های فراوانی صـورت گرفـت     
اما در نهایـت برخـی بـا ایـن امـر کـه 

ولی فقیه بر ذمـه مـا اسـت  اطاعت از
ردند کـه در انتخابـات بایـد توجیه ک

به سود احمدی نژاد وارد شد و همـه 
بـرای بـاز رسـاندنش امکانات سپاه را 

ــه ریاســت جمهــوری  . بســیج کــرد ،ب
  . نچه شدآند و شد همین کار را کرد

بعد از انتخابات بـاز هـم در جلسـه  •
ای با بچه ها بحثمان بر سر این بـود 
که وقتی گفتیم که وارد نشویم برخی 

چنـین  تید که اگر وارد نشویم،ها گف
در خیابانهــا چــه . چنــان مــی شــودو 

خبر است و اگر این مردم به حرکـت 
خود ادامه دهند، شـما مجبوریـد بـه 
سوی آنها آتش بگشایید و اگـر دسـت 
بــه اســلحه ببریــد گرفتــار سرنوشــت 

ـــد ـــد ش ـــاه خواهی ـــش ش در آن . ارت
ــه  ــرداران از اینک ــه، برخــی ازس جلس

ن شـده آت در وارد انتخابات و دخال
بودیم ناراحت بودند و از فرمانـدهی 
می خواستند که حتما تالش شـود بـا 

اسـلحه مردم بـد برخـورد نشـود و از  
خـــودداری  ،کشـــیدن بـــروی مـــردم

تقریبا هم چنین شد زیـرا اکثـر  .شود
افرادی که کشته شدند توسط نیـروی 
ـــه  ـــته ب ـــای وابس ـــامی و گروهه انتظ

در نهادهای دیگر بودند و سپاه کمتر 
  .این امر دخالت داشت

. مختلفـــی دارد گرایشـــهای ســـپاه •
برخی از ایـن نیـرو واقعـا همـه تـوان 
خود را در دوری از سیاسـت گذاشـته 
و برخــی بــه شــدت سیاســی هســتند و 
معتقدنــد کــه ســپاه نیرویــی سیاســی 

ـــت و  ـــامی اس ـــدنظ ـــت  بای در سیاس
همـین نیروهـا هسـتند  .دخالت کنـد

که عموما توسط بخش سیاسـی سـپاه 
حمایت می شـوند و بـه سـتاد ثاراللـه 

  .معرفی می شوند
 ،مخالفــان ورود ســپاه در سیاســت •

  :وضعیت را چنین می بینند
. مردم از نظام روگردان شده اند – ۱

 ،وقتی مردمی بـه نظـام پشـت کردنـد
یعنـی تغییـر  به احتمال زیاد تـا آخـر،

پـس افـراد سـپاه  . پیش می رونـد ،نآ
 : فتـه انـددر برابر این پرسش قرار گر

ــا وارد  ــردم بایســتیم ی ــر م ــا در براب آی
  ؟صفوف آنها شویم 

خود سیاسیون سپاه هـم متوجـه   -۲
و  بی انگیزگی برخی نیروهـای سـپاه

برخورد با مردم شـده  نها از آبیزاری 
آنهـا را نگـران سـاخته امـر اند و این 

   .است
ســپاه اگــر بخواهــد تــا آخــر بــه   - ۳

ن مبارزه بـا مـردم دسـت بزنـد، ممکـ
اســت کــه از درون دچــار درگیــری 

بــیش از   ،هــم اکنــون. فزاینــده شــود
نفر از نیروهای سپاه بـه خـاطر  ۲۰۰

دستگیر شـده  ،ی که کرده اندمخالفت
بعد از انتخابات، خیلـی هـا هـم  .اند

   .به حاشیه رانده شده اندتسویه یا 
ــلح در  - ۴ ــای مس ــدهی نیروه فرمان

ـــــه ـــــالش توجی برخـــــی کـــــردن  ت
آنها را مگر  تا .استسپاه فرماندهان 

ــد ــالب بنمای ــن و انق ــه  .متوجــه دی ب
همین دلیل از برخی مراجـع در ایـن 
رابطــه یــاری خواســته اســت و بــرای 
آنها مرتب جلسـات تـوجیهی برگـزار 

   .می کند
نهـــا کـــه بیشـــتر آ ،از ســـران ســـپاه    
بـا ایسـتادگی در ، لودگی مالی دارنـدآ

 ،در برابــر .موافــق ترنــدبرابــر مــردم 
من بودنـد و تنهـا ؤبسیار مـه نهائی کآ

تقلـب اقتدا مـی کردنـد، بعـد از  اوبه 
برخــی از بــا مشــاهده و  در انتخابــات

ســرداران بــی لیاقــت در کنــار او، بــه 
ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بایــد 

نهــا آیکچنــد از . ســپاه را تــرک کننــد
دیگــر عضــی امــا ب. ایــن کــار را کردنــد

ــد  ــد اگــر آنهــا هــم برون معتقــد بودن
  .د فاتحه سپاه را خوانددیگر بای

  
   : بهمن ۲۵ سپاه و جنبش  ◀

  
ــپاه  • ــدهان س ــه فرمان ــایع شــد ک ش
بـه ) دیلی تلگراف نیز خبر داده بـود(

نبایـد  ،فرمانده کل هشـدار داده انـد
بنــا بــر . بــر روی مــردم اســلحه کشــید

 انقـالببعد از  ،اطالع از درون سپاه
از ارتـــش  خـــودداریمصـــر و عـــدم 

ــه ــردم، مقابل ــا م ــپاه،در  ب ــوری  س ام
انجــام و مباحثــاتی  نــد افتاداتفــاق 
از فرماندهان، تحـت  پاره ای: شدند

تــونس و های ارتشــرفتــار تــاثیر عــدم 
ــد کــه کــار درون  مصــر، معتقــد بودن
ــامی و  ــروی انتظ ــه نی ــد ب ــهر را بای ش
بسیج واگذار کرد و نبایـد سـپاه وارد 

ـــان  ـــذا در جری بهمـــن  ۲۵شـــود و ل
ی بیشــتر نیروهــای انتظــامی و بســیج

  .بودند
ر گهـای سـپاه بـا آرم لشـخودرواما • 

محمــد رســول اللــه در بــاالی میــدان 
ــا وارد  ــد ت ــتقر بودن ــک مس ــلون  عم

به اسـتقرار ایـن خـود تصمیم . شوند
ــا را  ــد روه ــه بان ــته ب ــای وابس نیروه

 .انـد گرفتهسرکوب و سیاسیون سپاه 
نــد ایــن همــه مــردم بــه ه اوقتــی دیــد

میـــدان آمـــده انـــد، تحـــت فشـــار 
ستاد کل به صورت آمـاده  فرماندهی

   . باش در آمده اند
  
  :لباس شخصی ها ◀

  
ــراد لبــاس شخصــی هــا هــم  و  کــه اف

در ســرکوب شــرکت  ،هســتندســپاه 
لباس شخصی سازماندهی . داشته اند

. جــــدا اســــتهــــا و بســــیجی هــــا 
فرمانــدهی ســپاه هــم بــه ایــن نتیجــه 
رسیده اسـت کـه اگـر نتوانـد جلـوی 

تی وضـعی دخالت های آنها را بگیرد،
رشـته  ،نآورند کـه در آرا بوجود می 

   . امور از دست فرماندهی بدر می رود
هسـتند کـه  کسـانیلباس شخصـی      

هم سپاهی انـد و هـم بسـیجی و هـم 
در برخی  . وابسته به نهادهای امنیتی

مواقـــــع حتـــــی بخـــــش هـــــایی از 
فرماندهی سپاه و نیـروی انتظـامی را 

بـرای افسـران و  .زیر سئوال می برند
فرمانـدهان سـپاه همـواره ایـن  حتی

اینهـا از کجـا سئوال مطرح است که 
 نهاآبه چه کسانی هدایت می شوند و 

اجــازه مــی دهنــد در میــان جمعیــت 
قــرار بگیرنــد و در برخــی مواقــع تیــر 

 بـرای ایـن کـه اندازی هـم مـی کننـد 
خـــونین درگیـــری را بـــرای شـــرایط 

  ماده کنند؟ آ
بهمــــن، تصــــمیم  ۲۵ جنــــبشدر     

تصـمیم رسـید ایـن ه منیت بشورای ا
مســئول حفــظ نظــم اوال نیــروی  کــه

ــای  ــا برخــی نیروه ــد ب ــامی باش انتظ
تشــکیل شــده از بســیج تحــت عنــوان 

کـه ... لشکرهای عاشورا و الحسین و
امــا  .بــا ســپاه هــم در ارتبــاط هســتند

ــا  ــاس شخصــی ه ــکل لب ــتندمش  .هس
رهبـری مـی از کجـا  کسی نمـی دانـد

ی هـر کـار شوند و چرا اختیار دارنـد
؟ که دلشان می خواهد انجام دهنـد 

ـــه آ ـــت ک ـــت اینس ـــته اس ـــه دانس نچ
فرماندهی جداگانـه تحت  سالهاست

و پوشــیده از فرمانــدهان ســپاه قــرار 
» بیـت رهبـری«اتصالشان به  . دارند

  .محل تردید نیست

  
مجتبی خامنـه : ویکلیکس

باتفـــاق محمـــد علـــی  ،ای
ــــات  ،جعفــــری در انتخاب

تقلــــب کــــرده انــــد امــــا 
انـدهان سـپاه اکثریت فرم

با این تقلب موافق نبـوده 
  :اند

  
 ،۲۰۰۹وئـــــن ژ ۱۶در گـــــزارش  ◀

بــه وزارت  ،ســفارت امریکــا در لنــدن
  :خارجه امریکا گزارش کرده است

ـــع • ـــی دهـــد کـــه ... منب اطـــالع م
یـت اللـه آفرزنـد  ،مجتبی خامنـه ای

رهبــر جمهــوری اســالمی  ،خامنــه ای
خرداد  ۲۲تقلب در انتخابات  ،ایران
  . ان داده اندرا سازم ۸۸
... غیــــر  ،در میــــان روحانیــــان     

احتماال خامنـه ای و مصـباح یـزدی (
اد حمایت نمی ژکسی از احمدی ن!!) 
تن به راه حلی کـه ) خامنه ای . (کند

 ،سازش میان طرفهای مختلف باشـد
یکی از احمدی  ،بنا بر این. نمی دهد

او . اد و یـا موسـوی مـی بایـد بـرودژن
  . ا نمی دهداحتمال جنگ داخلی ر

دانسـتني اسـت كـه    : انقالب اسالمی
ايـن گـزارش را    ،روزنامه ديلي تلگراف

در وب سايت خـود قـرار داد و بطـور    
  !محو شد ،ميزيآاسرار 

یـک کودتـای  ،وئنژ ۱۲انتخابات  •
جمهـــوری : او گفـــت. سیاســـی بـــود

ــاه بــا چنــین  ــالمی ایــران هیچگ اس
او اصـرار . وضعیتی روبـرو نشـده بـود

داد یک کودتای نظامی ورزید که روی
اکثریــــت بزرگــــی از ســــپاه . نبــــود

او . ن شـــرکت نکـــردآپاســـداران در 
میان سپاه و بسـیج تفـاوت روشـنی را 

نقش بسـیج حـذف : قائل شد و گفت
  . یم استژمخالفان ر

اد ژپیروزی موسـوی بـر احمـدی نـ •
میـــزان . مســـلم بـــود ،در انتخابـــات

تقلب در انتخابات بـاال و همـان بـود 
. گـاه بودنـدآن آغربی از که ناظران 

از  ،نکه تقلـب را انجـام دهنـدآبرای 
جملــه اس ام اس را قطــع کردنــد تــا 
هواداران نامزدهای مخالف نتواننـد 

گــاه کننــد و در آیکــدیگر را از تقلــب 
  . واکنش نشان دهند ،جا

این نخستین تقلب در : او می گوید •
انتخابـاتی بـود  ۴۰بعد از  ،انتخابات

بـا موفقیـت  ،ن سـوکه از انقالب بدی
بلحـــاظ شـــفاف . انجـــام شـــده بـــود

تقلـب تنهـا بـه ... یگانـه بـود ،نبودن
. زیان اصالح طلبـان انجـام نگرفـت

بــه زیــان نــامزد رادیکــال نیــز انجــام 
  . گرفت

ــاره : انقــالب اســالمی ــگر در ب گزارش
. انتخابات پيشين راست نگفتـه اسـت  
 ،انتخابات اول رياست جمهوري بكنـار 

ميـز بـوده   آم تقلب يژديگر انتخابات ر
چنانكـه كروبـي در مجلـس    . بوده اند

 .بـود  3قرار بر ضرب كـردن در  : گفت
در . يعني مردم شـركت نمـي كردنـد   

ضــرب  3راي هــركس را در آ ،نتيجــه
  .  مي كردند

ــد کــه تقلــب در • او گــزارش مــی کن
ــات ــر  ،انتخاب ــان را ب انفجــار روحانی

. وردآبــه دنبــال  ،ادژضــد احمــدی نــ
حمـــدی بـــا جانشـــین کـــردن پورم

. محصولی نیـز  بـدترین رویـداد بـود
              ً             روحانیــان عمومــا  مخــالف احمــدی 

ـــ ـــتندژن ـــم. اد هس ـــک  ،در ق ـــا ی تنه
ــدار او اســت ،روحــانی منظــور . جانب

  .   بود! ) مصباح یزدی... (او
وئـن ژ ۱۸گزارش دیگری به تاریخ  •

حــاکی اســت کــه اکثریتــی از  ،۲۰۰۹
یــم و نیــز ســپاه پاســداران ژرهبـران ر

امریکا همچنان در امـور می خواهند 
 ،ایــران مداخلــه نکنــد امــا همچنــان

در بـاره رعایـت  ،بلکه با قـوتی بیشـتر

یم فشـار بیـاورد و از ژحقوق بشر به ر
اعتراضات مردم حمایت کند تا که از 
مســتحکم شــدن حکومــت احمــدی 

  . اد جلوگیری شودژن
اکثریتــی از فرمانــدهان ســپاه  و       

تقلـب (بسیج از عمـل فرمانـده سـپاه 
) خـرداد ۲۲ ،وئـنژ ۱۲در انتخابات 

کســی کــه  ،او افــزود. ناراضــی هســتند
 ،مجتبی ،بسیار به رهبر نزدیک است

. تقلب در انتخابات را سرپرستی کرد
ــد( ــده ان ــور ش ــامی سانس ــی ) ... اس م

ـــازش  ـــکل از راه س ـــل مش ـــد ح گوی
ــت ــده اس ــه نش ــداز  .پذیرفت ــم ان چش

. جنگ داخلی نیز مشاهده نمی شود
شـمار سـازمانهائی بـوده  بسیج نیز در

. است که در تقلب شرکت داشته انـد
حســین تائــب نقــش  ،فرمانــده بســیج

  .مهمی در این تقلب داشته است
  

از ایران در باره  یگزارش
 بهمـن بـر ۲۵اثر جنبش 

  :رژیم
  
تظاهرات برپا شـد و هـزاران هـزار    

از شـــیرزنان و شـــیر مـــردان جـــوان 
 ،مشـهد ،ایرانی به خیابانهـای تهـران

ـــ ـــفهان ،یرازش ـــواز ،رشـــت ،اص ، اه
... و ،تبریـــــز ،کرمانشـــــاه ،ارومیـــــه

اراده خـویش را بـر تغییـر آمدند تا در
ــه رژر ــه ب ــت فقی ــم والی ــردم ژی ــم م ی

مسـالمت آمیـز، از راه جنبشـی  ،ساالر
برای تغییر نظـام بـه گـوش مسـئوالن 

  .برسانند
گســـتره حضـــور مـــردم در تهـــران    

 ،مــــابین میــــدانهای امــــام حســــین
قـــــــالب و آزادی  و ان ،فردوســـــــی

خیابانهای متصل به آنها از یک سو و 
در اطـــراف میـــادین دیگـــری ماننـــد 

و ... حر و ،فلسطین ،صادقیه ،توحید
ن از ســــویی آخیابانهــــای اطــــراف 

 .شــتگ جنــبش مــردمدیگــر، صــحنه 
سـران انـدام  رلـرزه بـجنـبش  گستره

  .انداخت یمژر
ــی       ــاز حرکــت مردم ــر چــه از آغ ه

عیت افـزوده بیشتر می گذشت بر جم
تا جایی کـه دیگـر نیروهـای  .می شد

انتظـــامی ســـردار احمـــدی مقـــدم و 
نیروهــای بســیج ســردار نقــدی تــوان 

بـه همـین  .مقابله با مردم را نداشتند
دلیل از نیروهای سپاه محمد رسـول  
ـــی و  ـــه ســـرداران عراق ـــه و ثارالل الل
همـــدانی و فضـــلی نیـــز مجبـــور بـــه 

ع تا شاید بتوانند مـان .استفاده شدند
از گسترش بیشتر تظـاهرات گردنـد و 
در نهایت هـم مجبـور بـه اسـتفاده از 
سالح گرم شدند و دو دانشـجو را بـه 

  .قتل رساندند
در وحشت از حضور پرشـور یم ژر      

خود پراکنی مردم، بنگاههای دروغ 
ــداخترا  ــار ان ــا  بک ــر ت ــا ایجــاد مگ ب

سناریوهای دروغین به مقابله با موج 
  .بپردازند های مردم در جنبش

همـــه در شـــورای امنیـــت تهـــران     
دسـتور بزرگ و شورای تامین منتظر 

نهــا را  آدســتوری کــه تکلیــف . بودنــد
ایــن ســیل  بــا در بــاره مقابلــه کــردن 

ـــد عظـــیم، ـــین کن ـــه . مع ـــی ب جنبش
پــیش از کــه وحشتشــان انداختــه بــود 

ـــد   ،نآ ـــدهمـــدعی بودن ـــرو خوابی  ف
نهــا کــه دعــوت بــه نشــان آبــه  .اســت

و خامنــه  ،ف مــی کردنــددادن انعطــا
ای و دستیاران و سران مافیاها گوش 

حــاال چــه  ،بــه حرفشــان نمــی دادنــد
بگیران نشستند  تصمیم باید بگویند؟ 

ــه  ــر را گرفتنــد و ب و تصــمیم هــای زی
  : اجرا گداشتند

       
  8در صفحه

 بین الملل انقالب
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یـم ژدستگاه تبلیغاتی و مقامات ر -۱
تا ممکن است کوچک را  باید جنبش
از هـیچ  ،ایـن کـاربـرای . دننشان ده

ــاهی  ــی کوت ــددروغ و فریب در .  نکنن
حسین شـریعتمداری  ،اجرای دستور

را  شمار شـرکت کننـدگان در جنـبش 
نفــر و رجــا نیــوز چنــد ده نفــر و  ۳۰۰

گــزارش .... نفــر و  ۱۵۰فــارس نیــوز 
  .کردند

رسانه به اصـطالح ملـی کـه اصـال  -۲
را پخـش  خبـر جنـبشنمی خواسـت 

ن دادن چند ، با نشاسرانجام . نماید
سطل زباله  آتش گرفته مدعی شد که 

  ،ســـلطنت طلـــب ،تعـــدادی منـــافق
ــه و ــد الل در تهــران ... هــواداران جن

ــا حرکــت  ــه ب ــد ک ــایی کردن راهپیم
ــروی  ــه و نی ــزب الل ــردم ح ــیم م عظ

  .ب شدآانتظامی نقشه آنها نقش بر 
نمــایش یــک مصــاحبه جعلــی بــا  - ۳

فــردی ســپاهی کــه پســر خالــه شــهید 
د بـــه عنـــوان عضـــو صـــانع ژالـــه بـــو

خانواده جهت بسیجی معرفی کردن 
  .این دانشجوی شهید

مصــادره شــهدای کشــته شــده در  - ۴
ایـن روز توســط حاکمیــت بــا عنــوان 

یکـی از نکـات جالـب ایـن  –بسیجی 
ــود کــه  ــزرگ ایــن ب فریــب و دروغ ب
ــــریعتمداری در  ــــین ش ــــدها حس بع
تلویزیون ظاهر شد و گفت که شهید 

زنامه کیهـان صانع ژاله از مخبران رو
ــامی کــه کیهــان  ــوده اســت و هنگ ب
اخبار محرمانـه ای از دفتـر منتظـری 
را می نوشت از طریـق همـین شـهید 
بســیجی بــوده اســت و ایــن در حــالی 
بــود کــه ایــن شــهید جنــبش ایــران از 
حامیــــان میــــر حســــین موســــوی و 
منتظـــری و عضـــو انجمـــن اســـالمی 
دانشـــجویان بـــوده اســـت امـــا نیـــاز 

آنهـــا را  حاکمیـــت بـــه شـــهید دزدی
تـرین سخیف ترین و حقیـر وادار به 

ــه  ــاریخ نمون روش هــا نمــود کــه در ت
والیت مطلقه از  یمژرالبته در  .ندارد

ایــن کارهــا زیــاد انجــام شــده بــود از 
جمله دزدیدن پیکر پاک محمد تقی 

ـــریعتی ـــی  ،ش ـــردار داوود کریم   –س
ــدی  و ــی محم ــعود عل ــین ... مس هم

ه بود که در سال گذشته در رابط یمژر
بــا گورهــای دســته جمعــی و دیگــر 
ـــــزور و  ـــــزاری م ـــــهیدان، خبرگ ش
دروغگــوی فــارس اینچنــین از زبــان 

ــی گــزارش آ ــه جنایتکــار جنت یــت الل
 :داد

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان «    
بهشت زهـرا  ۳۰۲در ارتباط با قطعه 

و قبرهای بی نام و نشانی کـه در ایـن 
ــه خبرگــزاری  ــد ب قطعــه وجــود دارن

مــامی ایــن قبرهــا فــارس گفــت کــه ت
متعلق به بسیجیان و سربازان گمنـام 

  .امام زمان می باشد
ایـن افـراد در طـول : وی ادامه داد   

ــه صــورت  ــات خــویش همــواره ب حی
گمنام به اسـالم و نظـام خـدمت مـی 
کردند و در وصـیت نامـه همگـی نیـز 
نوشته شده است که پـس از مـرگ بـه 

تمامی ایـن  .صورت گمنام دفن شوند
ـــربازان گ ـــر س ـــایع اخی ـــام در وق من

انتخابــات کشــور بــه دســت اغتشــاش 
گران به شهادت رسیده اند و مـا نیـز 
ــل  ــزان عم ــق وصــیت آن عزی ــر طب ب
کرده و آنان را به صورت گمنام دفـن 

گفته میشود پیکرهای مطهر  .کردیم
ــواره از  ــه هم ــروف ک ــیجی مع ــه بس ن
شهادت آنان سخن گفتـه میشـود امـا 

ز در اسامی آن ها اعالم نمـی شـود نیـ
ــه خــاک ســپرده شــده  ــه ب ایــن قطع

  ».اند
ع و دزدیدن این دو یتنها دلیل تشی    

شــــهید  همانــــا وحشــــت از تکــــرار 
برگزاری مراسم بـرای ایـن شـهیدان 
ــل از انقــالب مــی  مشــابه ســالهای قب
باشــد کــه حاکمیــت را مجبــور بــه 

ــین عمــل  ــرده  ســخیفیانجــام چن ک
  .است
یـات آحمله به کـالس هـای درس  ◀

زنجـــانی و وحیـــد  عظـــام شـــبیری
خراسانی و نیـز بیـت ایشـان از سـوی 
ــه قــم و  مــزدوران حــوزه هــای علمی
تیپ امام صـادق و نیروهـای موسسـه 

موزشـــی و پژوهشـــی امـــام خمینـــی آ

چنــدی  –وابســته بــه مصــباح یــزدی 
ی  اپیش امام جمعه مشـهد علـم الهـد

ـــر  ـــق خط ـــی عم ـــروف در مطلب مع
حاکمیت و سید علـی را در رابطـه بـا 

 :د و گفتقم افشا نمو
در فتنـه قـم، ايـن توطئـه بـه قـدري "

خطرناك بود كـه وقتـي رهبـر معظـم 
ــد،  ــفر گرفتن ــه س ــميم ب ــالب تص انق

ــه  بعضــي ــه قــم را ب ها گفتنــد، ســفر ب
تـــــاخير بيندازيـــــد تـــــا در حـــــوزه 

ــود زمينه ــازي ش ــه . س ــبت ب ــه نس هم
كردنـد امـا  رهبري احساس خطـر مي

ـــه و  ـــق، حکيمان ـــنش دقي ـــا بي ـــا ب آق
ان، اعـــالم شناســـي خودشـــ موقعيت

 .كردند كه اكنـون وقـت سـفر اسـت
هاي حوزه به مراتب شديدتر  جريان
بود و اگـر از درون حـوزه  ۸۸از فتنه 

شـد،  صدايي مقابل رهبـري بلنـد مي
ترديد نه قابـل سـركوب بـود و نـه  بي

ــه ــارزه و مقابل دشــمن هــم . قابــل مب
ــاد مي ــش را زي ــاله  آت ــن مس ــرد و اي ك

   ."خطرناك بود
ه خبر بوده است و به راستی در قم چ

چه خطری خامنـه ای را تهدیـد مـی 
کــرده و چــه کســانی بودنــد کــه اگــر 

نهــا را آعمــل مــی کردنــد نــه مــی شــد 
  نها مقابله؟آسرکوب کرد و نه با 

تحــــت فشــــار قــــرار دادن علــــی • 
محســن رضــایی و محمــد  ،الریجــانی

باقر قالیباف کـه در سـخنرانی سـردار 
مشــفق آنهــا را گزینــه هــای بعــدی 

  .انده بودحذف خو
ــر حســن روحــانی•   ــار ب ــاطق  ،فش ن

بـرای نشـان ... واعظ طبسی و ،نوری
  .دادن مخالفت با جنبش ملت ایران

ـــنجانی و •  ـــمی رفس ـــر هاش ـــار ب فش
یسـه مجلـس ئحضور اعضای هیـات ر

خبرگــان در دفتــر ایشــان کــه عبــارت 
ـــزدی ـــد از محمـــد ی هاشـــمی  ،بودن

صــادق  ،یســیئابــراهیم ر ،شــاهرودی
ـــــانی ـــــار ... و ،الریج ـــــت فش و تح

قــراردادن هاشــمی رفســنجانی بــرای 
یســــه ئامضــــای اطالعیــــه هیــــات ر

خبرگان رهبری برای محکوم کـردن 
  .جنبش مردم

فشـار بـر نماینــدگان مجلـس بــرای • 
اعتــراف بــه عــدم حمایــت از جنــبش 
ملت ایران و وادار کردن نماینـدگان 
مجلس به فریاد اعدام باید کردن ها 

 ....ومرگ بر ها 
 ....و

بهمـن مـاه  ۲۵ته ای کـه در روز نک• 
از همــه مشــهود تــر بــود و موجــب 
گردید که نگهبانان والیت مطلقه تا 
این حد به وحشت بیفتند شعارهایی 
ــردم  ــن روز از ســوی م ــود کــه در ای ب

در این روز شـعارهایی . فریاد می شد
از نـــوع رای مـــن کـــو یـــا مـــرگ بـــر 
احمدی نژاد یا مسئوالن دیگر شنیده 

ــد ــعاره. نش ــه ش ــوی هم ــک محت ا  ی
ــد : داشــت ــه ای بای ــی خامن ــید عل س

ـــد  ـــه بای ـــرود و بســـاط والیـــت فقی ب
 .برچیده شود

ــه      ــود ک ــعارها ب ــین ش ــمژرهم را  ی
مجبور کرد بار دیگر دست بـه عملـی 

  ،۸۸خـرداد  شبیه کودتای انتخابـاتی
ــد  ــتفاده از زور و تهدی ــا اس ــد و ب بزن
ــتار یکپارچــه شــدن نیروهــای  خواس

ناچـار تحـت حامی نظام گـردد و بـه 
فشار افرادی را که تا به حال سـکوت 
کرده بودنـد وادار کـرد یـا بـه سـمت 
مخالفان بروند یا بر ضد جنبش ملت 

فشـار بـر . ایران واکنش نشـان دهنـد 
نـاطق  ،افرادی چون حسن روحـانی

ــوری ــی الریجــانی ،ن ــان ،عل  ،کواکبی
 ،محسن رضـایی، محمد باقر قالیباف

 هاشــمی رفســنجانی تــا حــدی آنهــا را
مجبــور بــه واکــنش در برابــر جنــبش 
نمود که البتـه ایـن حسـن را دارد کـه 
با دور شدن این وسـط بازهـا جنـبش 

نهــا آملــت ایــران تکلیــف خــود را بــا 
  .روشن کند

یـم ژواکنش وسیع و چنان عصبی ر   
بهتـــرین و صـــادقانه تـــرین گـــزارش 
پیرامــون وســعت جنــبش و شــفاف و 

  .دقیق بودن جنبش کنندگان شد
  

ـــــعارهای  ـــــردم در ش م
 ٢۵ایران، در جنبشـهای 

   ۱۳۸۹اسفند  ۱بهمن و 
  

 ٢۵شعارها که در روزهـای  فهرست  
اسفند در تظـاهرات مـردم  ۱بهمن و 

یم و بـرای اسـتقرار والیـت ژر بر ضد 
 .ســر داده شــده انــد ،جمهــور مــردم

 ،شـعارها باتفاوت عمده این شعارها 
جنـبش در سـال  غاز گـرفتنآبهنگام 

  . کامال آشکار است ۸۸
، یــمژراصــل والیــت فقیــه، رهبریــت 

یعنی خامنه ای، دیکتاتوری و سقوط 
ــمژر ــه در  ی ــردم اســت ک خواســت م

 ،ایــن شــعار. شــعارها ابــراز مــی کننــد
ـــی انقـــالب و  ـــین الملل ـــودن در ب  ب
ــا  ــران ب ــردم ای ــبش م ــتگی جن همبس

 ،ملتهای در جنـبش را نیـزجنبشهای 
  : بیان می کنند ،شفاف

  رنگونهسید علی س /اسفند دونه دونه
  نوبت سید علی  /مبارک بن علی

  نوبت سید علی  / قاهره، بن علی 
یـه جـا واسـه سـید / مبارک، بن علـی 

  علی
سید علـی وقـت / این ماه، ماه بهمنه 

  رفتنه 
  اجازه بی اجازه /برای عشق تازه

  مرگ بر اصل  والیت فقیه  
مبـارک رو نیگـا / خامنه ای حیـا کـن 

  کن 
  رنگونه بزودی س/ خامنه ای بدونه 

  مرگ بر اصل  والیت فقیه  
  مرگ بر دیکتاتور
  مرگ بر استبداد  

  مرگ بر خامنه ای 
چه با موتـور، چـه / مرگ بر دیکتاتور

  شتربا
چــه قــاهره بــا /چــه تهــران بــا موتــور 

  مرگ بر دیکتاتور /شتر
  والیتش باطله / خامنه ای قاتله 

  جمهوری ایرانی / استقالل ، آزادی 
  باید گردد زندانی سیاسی آزاد 

تا آخـرش هـم / ما همه با هم هستیم 
  وامیستیم 

  با ملت همصدا شو/ ظامی جدا شون
  .رهبر الدنگ ما/ ننگ ما، ننگ ما

از دیکتــاتور / ایــران بیدارنــد  مصــر و
  بیزارند 

ــاهره، چــه تهــران  ــر / چــه ق مــرگ ب
  طالبان 

ــه لبنــان  تــونس، مصــر و / نــه غــزه، ن
  ایران 

  یت  حمایت حما/ نیروی انتظامی 
  ذلت نمی پذیرد/ ایرانی می میرد
  حمایت، حمایت/ ایرانی با غیرت 

  ایرانی باغیرت  / حمایت، حمایت 
ــا هــم / نترســید، نترســید  ــه ب ــا هم م

 هستیم 
  الله اکبر 

رهبـر  /کشته ندادیم که سـازش کنـیم
  قاتل رو ستایش کنیم

  علی رو ببینی بن /سیدعلی بمیری
  مردم ميان موشکي /سيدعلي پوشکي

  

شکست سفرهای خامنـه 
ـــم و نخســـتین  ـــه ق ای ب
عقــب نشــینی کــه چشــم 
ــــــینی  ــــــی از جانش پوش

  :مجتبی؟
  
به دنبال سـفرهای متعـدد خامنـه  ◀

ــه قــم ــه مجلــس درس  ،ای ب ــه ب حمل
دوتــن از مراجــع و ســخنان فرمانــده 
ـــاره مـــوروثی  نیـــروی انتظـــامی در ب
ــر هاشــمی  ــودن رهبــری و مــرگ ب نب

رویــدادهائی هســتند ... رفســنجانی و
از شکست سفرهای خامنه ای  حاکی
هم در موافق کردن مراجع و (به قم 

هــم در قبوالنــدن جانشــینی مجتبــی 
  :هستند) خامنه ای

  
: فرمانده نیروهـای انتظـامی ٭

ـــوروثی  ـــری، م ـــفات رهب از ص
  :ندانستن رهبری است

  
بهمــن، اســماعيل احمــدي  ۲۹در ◀

مقــدم، فرمانــده نیروهــای انتظــامی، 
هــاي ين صــبحگاه مشــترك نيروئــدر آ

ـــه اســـت ـــهر گفت : انتظـــامي در بوش
هرچند حوادث روزهاي اخير و فتنه 
ســال گذشــته داراي محــرك خــارجي 

اما بي بصيرتي برخي خـواص بـه  بود
واليـت . همه ايـن حـوادث دامـن زد

فقيه چراغ هدايت ما در مسير تاريك 
ــت ــان اس ــرايط روز جه ــاريخ و ش  ،ت

رهبر بايد عالم، دانا، مـدير و شـجاع 
بال هواي نفس، فسـاد و باشد و به دن

كه همه ايـن  حکومت موروثي نباشد
شاخص هاي ظلم سـتيزي و عـدالت 
خواهي در واليت فقيه و مقام معظم 

  .رهبري وجود دارد
  

اللـه  یـتاشغال محل درس آ٭ 
ـــجد  ـــانی در مس ـــد خراس وحي

  :  اعظم قم
 
ــــن  ۲۷در  ◀ ــــه ۱۳۸۹بهم ،  موسس

کــه تحــت » امــام خمینــی«پژوهشــی 
ــزد ــباح  ی ــروه اداره  مص ــت، گ ی اس

چماقـــدار، بـــه سردســـتگی قاســـم 
ـــه مســـجد اعظـــم قـــم  ـــبخش ب روان

این گروه با تجمع در . فرستاده است
يــات آمحــل تــدريس مراجــع تقلیــد، 

اللـــه وحيـــد خراســـانی و شـــبيری 
زنجانی، مانع از برگـزاری درس ایـن 

 .   دو مرجع شده اند
شورای مديريت حوزه بالفاصـله از    

وزه ایــن حملــه حمایــت و دروس حــ
علميه قم در آن روز را تعطيل اعـالم 
کرد در حاليکه از سوی هيچکـدام از 
مراجع مستقل تعطيلـی امـروز تاييـد 

 . نشده بود
اشـــغال محـــل درس آيـــات عظـــام    

وحيد خراسانی و شـبيری زنجـانی از 
جمله به این علت انجام گرفتـه بـود  
که ایـن دو خـانواده هـای زنـدانيان 

ــه حضــور پذیر ــه و  از سياســی  را ب فت
آنهــا دلجـــويی کـــرده و از وضـــعیت 

  .کشور اظهار نگرانی کرده بودند
  

اجتماع در برابر خانـه هـای  ٭
سید حسن خمینـی و خـاتمی و 
هاشمی رفسـنجانی و کروبـی و 

  :نهاآناسزاگوئی به 
  
ــد از گذشــت  ۳۰در  ◀ ــن، بع  ۵بهم

بهمن، هنوز حدود  ۲۵روز از جنبش 
ی نفر با عبور از مقابل پست بازرس۷۰

واقع در جماران ابتدا به سوی منزل 
سیدمحمد خاتمی رفته وپـس توقـف 
مقابــل منــزل ســید حســن خمینــی و 
دادن شعارهایی بر ضد او، به سـمت 
ـــه در  ـــنجانی ك ـــمی رفس ـــزل هاش من
ـــزل خـــاتمی قـــرار دارد  نزدیکـــی من
ــــر دادن  ــــا س ــــد و ب ــــت کردن حرک
شــعارهای تنــد برضــد خــاتمی، ســید 
حسن خمینـی و هاشـمی رفسـنجانی، 

ه خانواده وی نیـز بـا الفـاظ رکیـک ب
گـزارش دیگـری نیـز . توهین كردنـد

حــاکی اســت گروهــی نیــز بــا تجمــع 
ـــه   ـــی ب ـــزل مهـــدی کروب ـــل من مقاب
 .فحاشی و اهانتهای مکرر  پرداختند

ــین برضــد     ــدگان همچن تجمــع كنن
سید حسن خمینی شعارهای تـوهین 
ـــوی  ـــزی داده و در راه خـــود بس آمی

ماینـده منزل قدرت اللـه علیخـانی، ن
فعلـــی مجلـــس، علیـــه او نیـــز شـــعار 

 .دادند
ــزل  ــا من ــت اول ت ــل گی ــد فاص در ح
ــانی  ــت نگهب ــنجانی گی ــمی رفس هاش
ـــرار دارد کـــه تجمـــع  ـــز ق دومـــی نی
ــز  ــی را نی ــت امنیت ــن گی ــدگان ای کنن

  .پشت سر گذاشتند
نخســـت در قـــم برضـــد هاشـــمی  ◀

رفســنجانی و دیگــران شــعار دادنــد و 
ایــن دســتگاه تبلیغــاتی تحــت امــر 

ه ای بـود کـه مـرگ بـر هاشـمی خامن
  . رفسنجانی را پخش کرد

پخش شعارهای مرگ برها از صدا     
  :گویای واقعیتهای زیر است ،و سیما

نــزاع برســر جانشــین خامنــه ای  – ۱
ولو رئـیس نیـروی . پایان نیافته است

رهبر بـه دنبـال «انتظامی گفته است 
ــوروثی ... هــوای نفــس و حکومــت م

مافیاهـای اما بـدون تردیـد  ،»نیست
تحمیــــل  ،مــــالی درکــــار –نظــــامی 

ــر« ــورت » رهب ــانده در ص ــت نش دس
  . مرگ خامنه ای هستند

ـــاری  – ۲ ـــرای برکن ـــی ب ـــه چین زمین
هاشــمی رفســنجانی از مقــام ریاســت 

در حـــال انجـــام  ،مجلـــس خبرگـــان
  . است

در سخنرانی خـود  ،ادژاحمدی ن – ۳
فرزند یکـی از آقایـان کـه : گفته است

پــدر خــود  تلفنــی از ،در خــارج اســت
مگر قرار نبـود در پـی  ،پرسیده است

ــران شــلوغ  ــه ای ــانون یاران اجــرای ق
شود پس چرا نشد؟ او نیازی بـه اسـم 

زیرا همه کس در . بردن نداشته است
ایران می دانند که مقصود او مهـدی 
هاشمی و پـدر او هاشـمی رفسـنجانی 

هاشمی رفسـنجانی را  ،در علن. است
ــــدارک  ــــه در ت ــــدن ک ــــی خوان کس

 ،یختن مردم به عصیان هسـتندبرانگ
: تمــــــامی گویــــــائی خــــــود را دارد

کـه احمـدی مالی  –مافیاهای نظامی 
ــ ــل ژن ــا اســتآاد عام ــر  ،نه ــزم را ب ع

حذف هاشمی رفسنجانی جزم کـرده 
  .است

ــال – ۴ ــن ح ــا ای ــونی ،ب ــه کن  ،مرحل
مرحلــه تبــدیل هاشــمی رفســنجانی و 

بــه کســانی اســت کــه در ... خــاتمی و
  ور مردم از همان حال که مانع از عب

ن را نداشـته آتـوان  ،یم مـی شـوندژر
در  ،باشند که پیش از مرگ خامنه ای

  .رویدادها نقشی داشته باشند
  9در صفحه     
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انسـان بـدون بـاور و    : انقالب اسالمی
هرگز وجود نداشته اسـت   ،فكر راهنما

پـس عمـل   . و ندارد و نخواهد داشـت 
. هركس بيانگر فكر راهنمـاي او اسـت  

. ل است كه تاريخ مـي يابـد  باور و عم
يا وقتي تـاريخ را سـندها روايـت    آاما 

 ،مي كنند و اين روايت نقد مي شـود 
از  ،نيك كردار و انديشـه راهنمـاي او  

زشــت كــردار و انديشــه راهنمــاي او  
بازشناخته مي شود؟ هرگاه عقلي كـه  
 ،مي خواهد به اين پرسش پاسخ گويد

دســت كــم در پــي  ،زاد باشــدآعقــل 
د و هركـار را بـا تخريـب    تخريب نباش
ن مي شـود كـه   آدر پي  ،شروع نكند

بـه   ،نهـا آتناقض ها را بيابد و با رفـع  
از گزارشهاي محرمانـه  . حقيقت برسد

سـري  «اي كه دولت انگلسـتان مهـر   
رفــع  ،نهــا برگرفتــه اســتآاز » اســت

  :تناقض و ابهام شده است
  
  

ــانگيري   گروگـــــــ
هاي آمريكايي  ديپلمات
و اسناد آرشـي  به روايت

 ملي بريتانيا 
  
  
 ،قسـمت دوم اسـناد  : انقالب اسالمی 

به ترتيبي كه تفرشـي تنظـيم كـرده    
. مربوط اسـت بـه گروگـانگيري    ،است

واقعيتهاي بسيار در اين اسناد اظهـار  
شده اند اما مهمترين واقعيت اينسـت  
كه گروگانگيري كـاري بـراي تصـرف    

روز بـه   444قدرت بوده اسـت و اگـر   
 ،وردآرا ببـار  طول انجاميـد و جنـگ   

بدين خاطر بود كه خميني و مالتاريا 
امـا  . توانا به تصرف دولت نمي شـدند 

 ،مــده اســتآواقعيتــي كــه در اســناد 
 ،نآنـيم ديگـر   . نيمي از واقعيت است

طراحـان   ،اينست كـه در امريكـا نيـز   
گروگانگيري مي خواستند روانشناسي 
جامعه امريكا را تغيير دهنـد و كسـي   

ري امريكا برسانند را به رياست جمهو
ــه و   ــت تجاوزگران ــري سياس ــه مج ك

ايـن دو  . ميز در جهان باشدآخشونت 
زوج شدند و فرزند نامشـروع   ،خواست

فرزنـدي  . وردندآگروگانگيري را پديد 
كه واليت فقيه و تجاوز عراق به ايران 
و محاصره اقتصادي و كودتاي خـرداد  

و استبداد خون ريز و فساد گستر  60
هرگاه نسل امروز بخواهـد   .وردآرا ببار

ن را سـرمايه  آگذشته را نقـد كنـد و   
يـم  ژكند تا كه بتوانـد بـراي تغييـر ر   

ــزد ــاجراي    ،برخي ــه م ــت ك ــراو اس ب
گروگانگيري را از طـرح تـا اجـرا و از    

تا معامله هـائي كـه افتضـاحهاي     ،نآ
اكتبر سورپرايز و ايران گيت شـدند و  

بـه يمـن   . را شناسائي كنـد ... جنگ و
ائي است كه خـادم ايـران و   اين شناس

مردم ايران را از خائن به ايران و مردم 
ارزش استقالل را  ،ايران تميز مي دهد

ــتقالل و   ــد و اس ــي ياب زادي را آدر م
  :اصول راهنماي خود مي كند

 
  :توضیح تفرشی•
  
در ایــن بخــش از گــزارش از اســناد    

ــازگی علنــی شــده  ــک بــه ت دیپلماتی
ائل دولــت بریتانیــا بــه بازتــاب مســ

دیپلمات  ۵۲مربوط به گروگانگیری 
ــناد  ــن اس ــران در ای ــایی در ته آمریک

این اسناد را آرشـیو ملـی . پردازیم می
ــا در اواخــر دســامبر  از  ۲۰۱۰بریتانی

آنها مربـوط . حالت سری خارج کرد
 ۱۹۸۰به سی سـال پـیش یعنـی سـال 

در بخــش نخســت گــزارش . شــوند می
در مورد ایـن سـندها، توضـیحاتی در 

پـژوهش   نها داده شـد و شـیوهمورد آ
 .آنها تشریح گردید

 
  :اشغال سفارت آمریکا•
 

  دیپلمــات ۵۲حادثــه گروگــانگیری 
آمریکایی و اشغال سـفارت آن کشـور 
در تهران، توسط گروهی کـه خـود را 
دانشجویان مسلمان پیـرو خـط امـام 

/ ۱۹۷۹نامیدند، در چهارم نوامبر  می
رخ داد و بــه مــدت  ۱۳۵۸آبــان  ۱۳

 ۳۰/ ۱۹۸۱ژانویـــه  ۲۰وز تـــا ر ۴۴۴
 .ادامه یافت ۱۳۵۹دی 

بنابراین بخـش اصـلی تحـوالت ایـن 
قـرار داشـت و  ۱۹۸۰بحران در سال 

مراحل اصـلی اعمـال فشـار آمریکـا و 
المللی بـه ایـران و بخـش  جامعه بین

ـــــرای آزادی  ـــــذاکرات ب ـــــلی م اص
ها و اقدامات بعـد از آن نیـز  گروگان

 .در همین سال صورت گرفت
 
از کنفــــــــرانس گــــــــزارش •

  :صدر مطبوعاتی بنی
 

واکـــــــنش عمـــــــومی در قبـــــــال 
ــرازی از گــزارش  گروگــانگیری در ف
محرمانه تودیعی جان گراهـام سـفیر 

ژوئـن  ۴بریتانیا در تهـران در تـاریخ 
ایـن گونـه  ۱۳۵۹خـرداد  ۱۴/ ۱۹۸۰

ـــت ـــه اس ـــاب یافت ـــوامبر : "بازت در ن
زمــان آغــاز اشــغال ســفارت [گذشــته 
انیـان ایـن ، تعداد کمی از ایر]آمریکا

اقــدام را غلــط شــمرده و بیشــتر آنــان 
بنـی . دانسـتند آمریکا را سزاوار آن می

صدر از کسانی بـود کـه علنـا مخـالف 
ایـن اقـدام بـود، ولـی او راهـی بـرای 

گیری جـز  پایان بخشیدن به گروگان
اقــداماتی بــرای کــاهش احساســات 

  ".عمومی نداشت
دیویــد ردوی، دیپلمــات جــوان ولــی 

ر ابتدای انقالب دبیـر تاثیرگذار که د
اول سـفارت بریتانیـا در تهـران بـود، 
گزارشی جالب از نشسـت مطبوعـاتی 

ـــه  ۲۷روز  ـــن  ۷ /۱۹۸۰ژانوی بهم
ابوالحسن بنی صـدر نخسـتین  ۱۳۵۸

یس جمهــور ایــران دربــاره مســایل ئـر
ـــران  ـــه بح ـــور، از جمل ـــی کش داخل

ــان ــه  گروگ گیری و حواشــی آن جلس
  .ارسال کرد

که قرار بـود به گفته ردوی، در حالی 
نشست مطبوعاتی بنی صدر در ساعت 
سه و نیم بعـد از ظهـر آغـاز شـود، تـا 
ســـاعت چهـــار و نـــیم هنـــوز احمـــد 
ــی صــدر  ــین بن ــدیر کمپ ســالمتیان م

یس جمهـور ئـمشغول نوشـتن نطـق ر
ــا جلســه در ســاعت پــنج  بــود و نهایت

  )۱(.آغاز شد
اطــالع گــزارش دهنــده   - ۱توضــیح 

بنـي صـدر سـخنراني    . نادرست است
   .اي خود را خود تهيه مي كرده
  

ضـــمن اشـــاره بـــه پوشـــش  ،ردوی    
شدید امنیتی این نشست، متذکر شده 
که برای حضور در آن نشست معرفـی 

ای از وزارت ارشاد ملی دریافـت  نامه
کرده، ولـی او بـه دلیـل جـو ناشـی از 
ـــری روزن ـــه ب  اتهـــام جاسوســـی ب

(Barry Rosen)  گروگان و وابسـته
مریکــا، تــرجیح مطبوعــاتی ســفارت آ

داده بود که احتیـاط کـرده و بـه نـام 
وابسته اطالع رسانی سفارت بریتانیـا 

در ایـن  .در این نشسـت حاضـر نشـود
بنـــی صـــدر ضـــمن آن کـــه  ،نشســـت

ــرخالف دیگــر مســئوالن ایرانــی از  ب

النــــه "و نــــه " ســــفارت آمریکــــا"
ــــی ــــخن می" جاسوس ــــت، در  س گف

هــا علیــه  واکــنش بــه گســترش تحریم
ژاپـــن بـــه آن، در  ایـــران و پیوســـتن

ــخنانی بــا ادبیــاتی آشــنا گفــت  :س
ها در کوتاه مـدت مشـکالتی  تحریم"

کنـد، ولـی در  را برای ایران ایجاد می
دراز مدت به سود کشور خواهـد بـود 
و ایران را مجبور به توسعه و اقتصـاد 

  ".متکی به خود خواهد کرد
بنی صدر همچنین با تشـکر از دولـت 

وع پانامـــا بـــرای همکـــاری در موضـــ
تقاضای ایران برای اسـترداد محمـد 

حـــل مســـاله : "رضـــا شـــاه افـــزود
ــران  گروگــان ــا برعهــده ای گیری تنه

نیســت و آمریکــا نیــز نقــش مهمــی در 
آمریکــا بایــد تصــمیم . ایــن بــاره دارد

بگیرد که سیاست توسعه طلبانه خود 
را کنار بگذارد و به ایران اجازه دهد 
کــه جنایتکــاران را در هــر جــا کــه 

ــد، مشــکل حــل هســتند م حاکمــه کن
  ".خواهد شد

  
  :سفیر کانادا•
  

ــزارش ســری  ــه  ۲۹گ  ۹/ ۱۹۸۰ژانوی
جـــان گراهـــام ســـفیر  ۱۳۵۸بهمـــن 

ــا کــه یــک روز پــس از خــروج  بریتانی
مخفیانــه شــش تبعــه آمریکــا از ایــران 
تهیه شـده، بـه مـرور وضـع پرداختـه 

  .است
ژانویـه گراهـام  ۲۹بر اساس گـزارش 

 هنگــامی کــه ســفارت آمریکــا اشــغال
ــن از کارکنــان آن بــه  ــد، چهــار ت ش
همــراه دو تــن از همســران آنــان کــه 
همگی در بخش کنسولی سـفارت کـار 

چهـار . کردند موفق به فرار شدند می
هـــا در مجتمـــع تابســـتانی  نفـــر از آن

ســفارت بریتانیــا در بــاغ قلهــک پنــاه 
گرفتند، ولی به دلیل احساس نـاامنی 
در آن جا، با کمـک کارکنـان سـفارت 

ــینیوز ــادا منتقــل لن ــه ســفارت کان د ب
ــه  ــز ب ــر دیگــر نی شــدند و بعــدا دو نف

  .جمع آنان افزوده شدند
در این گزارش فاش شده که در واقع 
خروج شش آمریکایی مخفی شده در 
ـــادا در صـــبح روز نهـــم  ســـفارت کان

خانه  بهمن، آخرین اقدام آن سفارت
در تهران در آن مقطـع بـود و بعـد از 

 یلـورظهر همان روز با خـروج کـن ت
(Ken Taylor)  ـــادا از ـــفیر کان س

تهران، نمایندگی دیپلماتیـک کانـادا 
  .در تهران به کلی تعطیل شد

درست سی سال بعد از این حادثه،    
رابرت رایت مورخ کانادایی و اسـتاد 
ـــار اســـناد  ـــا انتش ـــت ب دانشـــگاه ترن

مـامور مـا "مختلفی در کتابی به نـام 
فاش ساخت که مناسـبات " در تهران
قت کانادا در دوران انقالب و سفیر و

گروگانگیری با دولـت آمریکـا فراتـر 
از مناســـبات دوســـتی و هـــم پیمـــانی 

رایـت فـاش سـاخت کـه   .بوده است
ــــادا در تهــــران، رســــما  ســــفیر کان
جاسوس سازمان سیا بوده و سالها از 

هـــا حقـــوق  ایـــن بابـــت از آمریکایی
  )۲(.کرده است دریافت می

ك اين امـر كـه سـفير يـ     – ۲توضیح 
 ،كشور جاسوس كشور ديگـري باشـد  

امـا گويـاي رفتـار    . امر نادري نيسـت 
سلطه جويان قدرتي كه مـأمور وزارت  
خارجه كشور ديگر را به خـدمت مـي   

ور تر اينسـت كـه   آننگ . هست ،گيرد
شهروند يك كشـور كـه مـي بايـد در     

بسود قـدرت   ،خدمت وطن خود باشد
ــويش     ــن خ ــان وط ــه زي ــلط و ب مس

ــد ــران ا. جاسوســي كن ــوع اي ــن ن ز اي
خائنان است كه بسيار رنج برده است 

  .و مي برد
     
ـــازمانی     ـــتماتیک و س ـــاط سیس ارتب

سفیر کانادا با سازمان سـیا در حـالی 
برقرار بود کـه مقامـات کانـادایی بـه 

هـا در  کـاری آمریکایی شدت از پنهان
گیری و خــودداری  موضــوع گروگــان

از اطـــالع رســـانی بـــه دولـــت اتـــاوا 
یک گزارش سری از . ندناخرسند بود

ــکیو ــدار جــان فورتس  Adrian) دی
John Fortescue)  ــــات دیپلم

بریتانیـــایی بـــا تـــام بـــوهم کنســـول 
 ۱۸/ فوریـه ۷سفارت کانادا در تاریخ 

: گویـد بهمن، در این بـاره چنـین می
آقای بوهم با شرمندگی آشـکاری بـا "

اشاره به خوش خـدمتی سـفارت او و 
ا، بـه ها نسبت به آمریکـ کل کانادایی

ای  تفصیل و با تلخـی قابـل مالحظـه
از خودداری غیرقابل توجیـه دولـت 
ــادا  ــه کان ــا در اطــالع رســانی ب آمریک
ــرای حــل  ــود ب ــهای خ ــاره تالش درب

  ".گیری سخن گفت مشکل گروگان
بوهم همچنین شکایت داشـت کـه    

 (Henry Precht) هنــری پرشــت
یس میــز ایــران در وزارت خارجــه ئــر

ا بـه دسـتیارانش آمریکا، همـواره او ر
 Gary) داد و گـری سـیک حواله می

Sick)  معــاون شــورای امنیــت ملــی
آمریکــا حتــی حاضــر بــه پاســخ تلفــن 

بـه گفتـه بـوهم، ایـن . دیپلمات نبود
موضوع به مشاجره بین او و پرشت و 
اعتراض رسمی کانادا نیز منجر شـده 

  .بود
 
  
  :مسئله بروس لینگن•
  
مســــاله دیگــــر در ایــــن بحــــران،    

ــنگنموقع ــروس لی  Bruce) یــت ب
Laingen)  کاردار آمریکا بود کـه بـه

هنگـــام اشـــغال ســـفارت در محـــل 
وزارت خارجه ایران به همراه دو تن 
از همکــارانش بــه رایزنــی بــا مقامــات 

در طــول مــدت . ایرانــی مشــغول بــود
ـــــنگن تحـــــت  ،گیری گروگـــــان لی

حفاظت دولت ایران باقی ماند، ولی 
او در عمل و به عنوان حفـظ امنیـت 

حق خروج از محل اقامتش نداشـت 
و موقعیتش، به جز محل نگهداری و 
ـــدان  ـــده او، چن ـــرل کنن ـــراد کنت اف

. هـا نداشـت تفاوتی با دیگـر گروگان
هـای  البته لیـنگن از طریـق دیپلمات

دانمـــارکی و  ،یســـیئبریتانیـــایی، سو
هلندی در تماس مداوم با واشـنگتن 

  .بود
در ایــن مــدت، چــه دولــت آمریکــا،    

رکای اروپـــایی آنـــان و چـــه چـــه شـــ
شخص لینگن، بارها خواستار اجازه 
ــی  ــه و حت ــروج او از وزارت خارج خ
ایـــران شـــدند، ولـــی ایـــران چنـــین 

ــازه ــداد اج ــنگن ن ــه لی ــن . ای را ب ای
خواسته تا جـایی پـیش رفـت کـه بـر 

/ ۱۹۸۰فوریـه  ۱۲اساس سـند سـری 
، لینگن در روزهای ۱۳۵۸بهمن  ۱۳

ســـالگرد پیـــروزی انقـــالب اســـالمی 
تصمیم گرفته بود تا شخصـا نامـه ای 

الله خمینی نوشـته و تقاضـای  به آیت
ـــد ـــن . آزادی خـــود را مطـــرح کن ای

تصمیم با مخالفت سفرای دانمـارک 
  .و بریتانیا صورت نگرفت

  
  های اشـــــــغال افشـــــــاگری•

  :سفارت آمریکا  کنندگان 
  

یکی از مواردی که هر از چنـد گـاهی 
ـــان ـــه شـــدت بحـــران گروگ گیری  ب

های دانشـجویان  افزود، افشاگری می
و انتشار برخی از اسناد به دست آمده 

  .از سفارت آمریکا بود
برای نمونه پرشت که اواخـر اکتبـر    

و تنها چند روز قبل از اشـغال  ۱۹۷۹
سفارت به تهران آمده و با شماری از 

ن و روحانیـان سرشـناس سیاستمدارا
ـــل مهـــدی بازرگـــان،  ـــی از قبی ایران

ــه،  ابوالحســن بنــی صــدر، حســن نزی
رضـــا صـــدر، حســـینعلی منتظـــری و 
محمــد بهشــتی دیــدار کــرده بــود، 
نگــران چــاپ گــزارش ایــن دیــدارها 

  .بود
ـــــدار روز     ـــــه  ۲۸در دی  ۹/ ۱۹فوری

ــ، ر۱۳۵۸اســفند  ــران در ئ یس میــز ای
وزارت خارجــه آمریکــا بــا نــیکالس 

سون سفیر بریتانیا در واشـنگتن، هنر
پرشــت از یــک ســو از عــدم انتشــار 
گزارش این دیدارها متعجـب بـود و 
از سوی دیگر از کشف و انتشار برخی 
از دیدارهای محرمانه وی در تهـران 
بــه خصــوص دیــدارش بــا اعضــای 
ــران  ــان و یکــی از رهب شــورای یهودی
 .بهایی در ایران اظهـار نگرانـی کـرد

)۳(  
. رگــزارش وجــود دارداگ – ۳توضــیح 

رئيس قسمت ايـران در وزارت   ،وگرنه
ن نمـي  آخارجه امريكا نگران انتشـار  

ــو و  . شــد ــورد گفتگ ــوعهاي م و موض
نظرهاي گفتگو كنندگان نيز مي بايد 
اهميت كافي مي داشته اند كه پرشت 

هرگاه در . نگران انتشارشان بوده است
مطلبي به سود امثال بهشتي  ،گزارش

اگـر  . نتشـر مـي شـد   بـاز م  ،مي بـود 
دليلي جز موضـع   ،منتشر نشده است

ــع    ــاني و موض ــه كس ــتقالل طلبان اس
ــري  ــان ديگ ــكارانه كس ــي  ،سازش نم

  .توانسته است داشته باشد
  
  :لتیماتوم آمریکاوموضوع ا•
  

، ۱۹۸۰تقریبــــا از نیمــــه مــــارس      
هـــایی از واشـــنگتن دربـــاره  گزارش

گیر  احتمال یک اقـدام نظـامی غافـل
ها بـه  زادسازی گروگانکننده برای آ

این در حالی بود کـه . رسید گوش می
سیاست آمریکا در آن زمان بـه سـوی 
ــرکای  ــا ش ــل ب ــورت و تعام ــدم مش ع
ـــود در  ـــدادن خ ـــرار ن ـــایی و ق اروپ

های بــی پایــان در  شــرایط مشــاوره
  .حرکت بود

 ۲۸/ مــارس ۱۹در گــزارش ســری     
اســفند گراهــام، از طراحــی عملیــات 

ه هــوایی نظــامی مخفــی بــرای حملــ
آمریکا بـه فرودگـاه مهرآبـاد و اقـدام 

ـــرای آزادی گروگان ـــای داخـــل  ب ه
سفارت آمریکـا و همچنـین لیـنگن و 
همراهانش در وزارت خارجـه ایـران 

در این گـزارش اعـالم  .خبر داده شد
خطر شد که چنـین اقـدام نظـامی از 

موجب لطمه خـوردن "سوی آمریکا 
و نابودی روابط ایران و آمریکا برای 

و  "تی بسـیار طـوالنی خواهـد شـدمد
هیچ دولتی علنا آن را "در منطقه نیز 

تایید نخواهد کرد، ولی حتی اگـر بـا 
منجـر شـود،  یدادن تلفات به پیروز

در خفــا موجــب رضــایت منطقــه ای 
دهــد کــه آمریکــا  شــده و نشــان می

بـــاالخره نشـــانی از ابرقـــدرتی خـــود 
  ".نشان داده است

ا در اواخـــر مـــارس، دولـــت آمریکـــ   
بــــرای آخــــرین بــــار بــــا متحــــدان 
آمریکـــایی خـــود مشـــورت کـــرد تـــا 

لتیمـــاتومی جـــدی بـــه جمهـــوری وا
هــــا  اســــالمی بــــرای آزادی گروگان

وزرای خارجه سه کشـور مهـم . بدهد
 هـــانس دیتـــریش گنشـــر(اروپـــایی 

(Hans Dietrich Genscher)   از
آلمـان، پیتــر کرینگتـون از بریتانیــا و 

 Jean) ژان فرانســـــوا پونســـــه
Francois Poncet)  از فرانســه بــا

  .این تصمیم مخالفت کردند
ــون،  ــه کرینگت ــه گفت ــرای "ب ــان ب زم

و " لتیماتومی مناسب نیسـتوچنین ا
لتیماتومی بـه تهـران، واعالم چنین ا

یس ئـــموجـــب تضـــعیف اقـــدامات ر
  صدر و جمهور جدید بنی

  
  10در صفحه     

 بین الملل انقالب
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شـد کـه  وزیر خارجـه قطـب زاده می 
هـا  روگانبرای حل ماجرا و آزادی گ

هــر چنــد بــه قــول . کردنــد تــالش می
، "کرینگتون، بنی صدر و قطب زاده 

ـــردن  ـــذار ک ـــا واگ ـــوص ب ـــه خص ب
ـــدگان  ـــه نماین ـــاجرا ب ـــت م سرنوش
مجلس، در به کرسی نشاندن دیـدگاه 

  )۴( ".خود با مشکل مواجه هستند
كمي دورتر توضـيح داده   – ۴توضیح 

مــي شــود چگونــه شــد كــه خمينــي 
ا را برعهـده  تعيين سرنوشت گروگانهـ 

ور آيـاد  ،در ايـن جـا  . مجلس گذاشت
 ،مي شود كه در كتاب خيانت به اميد

فرصتهاي  ،نوشته ابوالحسن بني صدر
عامـل  . حل مشكل شـماره شـده انـد   
طرف  ،سوخته شدن اغلب اين فرصتها

طرف امريكائي  ،در واقع. امريكائي بود
ن آيعني طرفي كه بر –و طرف ايران 

سيله معاملـه  بود كه گروگانگيري را و
همĤهنـگ بـا    –و تصرف دولت كنـد  

مـانع از بـه نتيجـه رسـيدن      ،يكديگر
كوششهاي جانبداران مردم ساالري و 

ــتقالل  ــي  ،اس ــق خمين ــي  ،از طري م
 ،مي دانيم كه در بـاره بهشـتي   .شدند

. گزارشها بوده اند اما انتشار نيافته اند
اينك معلوم مي شود در باره ديگـران  

انـد كـه انتشـار    نيز گزارشهائي بـوده  
 .نداده اند

بریتانیا معتقد بود که تالش آمریکـا    
برای شدت عمـل بـه دلیـل مشـکالت 
داخلــی در واشــنگتن بــود، ولــی ایــن 
اقــدام ناشــی از گرفتــاری قابــل فهــم 
ــت ــدم موفقی ــا، در صــورت ع  ،آمریک
ای  تبعات غیرقابل کنتـرل و گسـترده

  .به همراه خواهد داشت
و دولــت  بــه اعتقــاد جــان گراهــام    

بریتانیا، واشنگتن هـیچ راهـی بـرای 
ــه  ــز ب ــت آمی ــیدن موفقی ــان بخش پای

ــــان ــــه جــــز  بحــــران گروگ گیری ب
در پـیش روی خـود " دیپلماسی آرام"

  .نداشت
  
تـــــــــالش بـــــــــرای آزادی  •

  :ها گروگان
  

میانـــه (درســـت در همـــین زمـــان     
، سفرای اروپایی مقیم )۱۹۸۰مارس 

تهــران کــه از یــک ســو نگــران اقــدام 
آمریکا بودند و از سـوی دیگـر  نظامی

ادامـــه مـــی  هـــا  بـــه موفقیـــت تالش
ــد ــن ا ،دادن ــای ای ــه ج ــاتوم، وب لتیم
ای محرمانـــه بـــه ســـید احمـــد  نامـــه

خمینی نوشتند و از طریـق او از آیـت 
اللــــه خمینــــی خواســــتار مداخلــــه 
ــرای  ــتانه او ب ــان دوس شخصــی و انس

گیری و اشــغال  حــل مســاله گروگــان
زه ســفارت آمریکــا و دســت کــم اجــا

  .ها شدند ارتباط و دیدار با گروگان
نگارش این نامه در شـرایطی میسـر    

شد که بر اساس توافـق بـین شـرکای 
ایران با آمریکا و شرکای اروپـایی آن 
ــا  کشــور و پــس از دیــدار بنــی صــدر ب
رهبر انقالب و پسرش، قرار شد برای 
نخســـتین بـــار کنتـــرل و نگهـــداری 

ـــجویان  گروگان ـــت دانش ـــا از دس ه
. و به دولت ایران منتقل شـود خارج

هر چند ایـن مسـاله بـا انجـام حملـه 
نظــامی نافرجــام آمریکــا بــه ایــران 
ــاخیر  ــا ت ــت و ب ــری یاف ــیری دیگ مس

  )۵( .عملی شد
گزارش يك امـر واقـع را     - ۵توضیح 

يعني وقتي  ،غازآدر : تصديق مي كند
بني صدر به رياست جمهوري انتخاب 

او  احمد خميني نزد او رفت و به ،شد
امام مـي خواهـد اختيـار حـل     : گفت

مشكل گروگانها را به رئيس جمهوري 
گروگانها نيز در اختيـار دولـت   . بدهد

امــا نگــران حيثيــات . گذاشــته شــوند
بـه  : او پرسـيد . رئيس جمهوري است

حيثيات رئـيس جمهـوري چـه ربـط     
پيدا مي كند؟ احمـد خمينـي پاسـخ    

ــه  : داد حــل مشــكل ممكــن اســت ب

بنـي  . عبيـر شـود  ت ،سازش بـا امريكـا  
نبايد نگران حيثيات رئيس : صدرگفت

جمهوري شد زيرا او مشكل را بر وفق 
اصل استقالل حل مي كنـد و چنـين   

بر حيثيت دولت ايـران و   ،حل كردني
و ديگر خبري از . شخص او مي افزايد

. احمد خميني و قصـد خمينـي نشـد   
حل  ،بر خالف قانون اساسي ،او ،بعدها

هــده مجلــس مشــكل گروگانهــا را برع
گذاشت و حل مسـئله بـا دو سـازش    

يكـي علنـي كـه    : همـراه شـد   ،ننگين
بنـا بـر    ،توافق با حكومت كارتر بود و

ــت   ،نآ ــت رف ــي از دس ــروت بزرگ . ث
ديگري پنهاني با ريگان و بوش كـه از  

ــامزد رياســت  ،حــزب جمهوريخــواه ن
جمهوري و معاونت رياست جمهـوري  

ــوامبر  ــات ن ــد و  1980در انتخاب بودن
  .ح اكتبر سورپرايز نام گرفتافتضا

  
ـــل   ـــم آوری ـــروردین،  ۱۷/ روز شش ف

جیمی کـارتر در یـک نامـه خصوصـی 
خطاب به مارگارت تاچر تاکید کـرد 
کــه اگــر چنــان کــه ایرانیهــا قــول 

هـــا بـــه  انـــد، کنتـــرل گروگان داده
مــن "شــورای انقــالب منتقــل نشــود، 

پـــس از آن قصـــد دارم تـــا اقـــدامات 
ــه ــه شــما گفت ــبال ب ــه ق ام را  اضــافی ک

  ".عملی کنم
در آن هنگام، در بریتانیـا بـر هـیچ     

معلـوم نبـود کـه ) به جـز تـاچر(کس 
منظور کارتر از ایـن تهدیـد چیسـت، 
ولی در میانه ماه آوریل منظـور کـارتر 

  .بر همگان روشن شد
فـــــــروردین  ۲۳/ آوریـــــــل ۱۲روز   

صدر در یک نشسـت خصوصـی بـا  بنی
ــایی و ژاپــن  ســفرای کشــورهای اروپ

ابراز مخالفـت خـود بـا تـداوم ضمن 
گیری و مغایرت آن با منـافع  گروگان

توانســتم  اگــر می: "ملــی ایــران گفــت
امام را قانع کـنم، ایـن مـاجرا امـروز 

  ".یافت خاتمه می
یس جمهـــور ایـــران در توجیـــه ئـــر   

خمینــی بــا   اللــه ادامــه مخالفــت آیت
ـــت آزادی گروگان از نظـــر : "هـــا گف
ـــام، گروگان ـــ ام ـــمینی علی ـــا تض ه ه

مداخله آمریکا در مخالفت با تثبیـت 
کامــل جمهــوری اســالمی اســت کــه 
ــتقر  ــان مس ــا اســتقرار پارلم ــون ب اکن

  )۶( ".شده است
گــزارش يــك امــر واقــع  – ۶توضــیح 

خمينـي در  : ديگر را تصديق مي كند
ــه رهــا نكــردن   توجيــه ادامــه دادن ب

: بـه بنـي صـدر گفتـه بـود      ،گروگانها
يـم  ژرامريكائيها نمي خواهند بگذارند 

ــد  ــدا كن ــد اســتقرار پي پــس از . جدي
تصويب قانون اساسي و انتخاب رئيس 

ــوري ــيم آ ،جمه ــا مــي كن ــا را ره . نه
نخســت قــرار بــود رئــيس جمهــوري 
انتخاب شود و انتخابـات مجلـس بـه    

بعد از حل مشكلهاي عمده داخلـي و   
امـا بعـد از   . مسئله گروگانها حل شود

نكه آبا  ،انتخاب شدن رئيس جمهوري
ود را نزد بني صدر فرستاد تا فرزند خ

حــل مشــكل را رئــيس جمهــوري    
از قصد خـود منصـرف    ،برعهده بگيرد

بارديگر نيز متنـي را نوشـت كـه    . شد
ن را در دهان گذاشت آاحمد خميني 

  !و جويد
  
بنی صدر همچنـین گفـت کـه آیـت    

الله خمینی بایـد نماینـدگان مجلـس 
را ملــزم کنــد کــه در نخســتین اقــدام 

هـــا را  آزادی گروگانخـــود، دســـتور 
این در حالی بـود کـه بـر . صادر کنند

اسـاس برنامـه اعــالم شـده، هنــوز دو 
ماه از زمان این دیدار و آغـاز بـه کـار 

  .مجلس وقت باقی بود
گراهــام در گــزارش خــود از ایــن    

صــدر  دیــدار و تحلیــل ســخنان بنی
ــرای آزادی : "نوشــت ــین وقــت ب تعی
صـدر  ها جزو اختیـارات بنی گروگان

ما قبال هم شاهد تعیین وقت . یستن
بــوده ایــم و بایــد تاکیــد کــنم کــه 
تمهیدات آمریکا و دورنمای اقدامات 

تر، ایرانیـان را آب دیـده کـرده  وسیع

با این همه و با وجود ایـن کـه . است
ـــار  ـــارتیزان و خرابک در گذشـــته او پ

صـدر  بوده، من شخصـا بـه نیـات بنی
  )۷( .اعتماد دارم

كه بني صدر  روشن است – ۷توضیح 
هيچ زمان پارتيزان و خرابكـار نبـوده   

مگر اين كه استقامت بـر اصـل   . است
ــفير انگلســتان  ،اســتقالل ــد س  ،از دي

خميني  ،اما اين زمان. خرابكاري باشد
ــر عهــده   ــا را ب حــل مســئله گروگانه

بهانه اش اين بود كه . مجلس گذاشت
اين كار او سبب مي شد عوامل امريكا 

اختالل ايجاد  ،سدركار انتخابات مجل
بعدها معلوم شدكه هدف واقعي . نكند

اين بوده است كه با استفاده از فشـار  
ــارجي ــات   ،خ ــتياران او در انتخاب دس

مجلس تقلب كنند و مجلسي تقلبي و 
  .دست نشانده تشكيل دهند

  
اول اردیبهشــــت، / آوریــــل ۲۱روز    

سفیر بریتانیا به درخواسـت خـود بـه 
ــر خا رجــه و مالقــات قطــب زاده وزی

عــالی کشــور   یس دیــوانئــبهشــتی ر
دیـدار بــا قطـب زاده بیشــتر . شـتافت

ــاردار  ــداری ک ــعیت نگه ــاره وض درب
ولـی . آمریکا و همراهانش سپری شد

در دیدار با بهشتی مسایل مختلفـی از 
ــه انگیزه ــفارت  جمل ــغال س ــای اش ه

  .آمریکا مطرح شد
بهشــتی در ایــن دیــدار بــه ضــرورت     

ران اشاره درک روان شناسی مردم ای
کـــرد و دشـــمنی مـــردم پـــس از هـــر 

ــا کســانی کــه در رنج هــای  انقالبــی ب
انـد را طبیعـی  قبلی آنان دخیـل بوده

بهشتی درادامـه عنـوان کـرد . دانست
کــه مســئوالن ایرانــی پــس از انقــالب 
تالش کردند تا احساسات مردم علیه 
ــی را  ــدرتهای غرب ــر ق ــا و دیگ بریتانی
کنتــرل کنــد، ولــی تصــمیم کــارتر در 
پــذیرش شــاه در آمریکــا یــک اشــتباه 

  .اساسی بود
ــتی ــه بهش ــه گفت ــاه در : "ب ــذیرش ش پ

آمریکا نشانه آشکاری به مـردم ایـران 
ــراری  ــتار برق ــا خواس ــه آمریک ــود ک ب
روابطــی جدیــد بــا یــک ایــران واقعــا 

ایـن تصـمیم بـود کـه . مستقل نیسـت
بحران را آفرید و مسـئوالن ایرانـی را 

نـه با این مشکل مواجه کـرد کـه چگو
  ".مساله را حل کنند

ــه  گراهــام در پاســخ ضــمن اذعــان ب
اشتباه بودن پـذیرش شـاه در آمریکـا 
اعالم کرد که رسم پـذیرش حاکمـان 
ــتانی و  ــنتی باس ــرب س ــدی در غ تبعی

  .مندانه است شرافت
در ادامه این گفتگو، بهشتی با تکـرار 

مشـکل حـل خواهـد "این عبارت که 
رهبــری افکــار " تاکیــد کــرد" شــد

  ".یازمند صبر استعمومی ن
سـفیر بریتانیــا در پایــان بــه بهشــتی     

آمریکــا زمــان بســیاری : "هشــدار داد
صبر کرده و منتظـر شـدن تـا دو مـاه 

] برای افتتاح مجلس در ایـران[دیگر 
درخواستی ناممکن اسـت و محتمـل 

رسد تا آمریکـا را بـه اقـدام  به نظر می
  ".نظامی سوق دهد

در همــــین ارتبــــاط یــــک گــــزارش 
لی محرمانــه بخــش خاورمیانــه تفصــی

وزارت خارجه بریتانیا به تـاریخ دوم 
ـــا موضـــوع  ۱۲/ مـــه اردیبهشـــت و ب

مواضع مختلف در قبال این بحـران 
ــتی  ــاره موضــع بهش ــده، درب ــه ش تهی
: چنـــین اظهـــار نظـــر کـــرده اســـت

صـدر همچـون  بنی   رقبای سیاسـی "
خواهنـد مسـاله  بهشتی و گروهش می

ای ای بـــر هـــا را بـــه وســـیله گروگان
صـــدر تبـــدیل کــــرده و  حـــذف بنی

کـه حاضرند بدون توجه بـه لطمـاتی 
ممکـــن اســـت وارد شـــود، از ایـــن 

  )۸( ".موضوع بهره برداری کنند
ــان  – ۸توضــیح  ــدين س ــيش از  ،ب پ

انتشار نوار سخنان بهشتي بـا محـارم   
سفارت انگلسـتان مـي دانسـته     ،خود

ــارانش در   ــه بهشــتي و همك اســت ك
ته قصد داشـ  ،حزب جمهوري اسالمي

اند از گروگانها براي حذف بني صـدر  

 ،وقتي نوارانتشار يافـت . استفاده كنند
كليـد معمـا را نيـز     ،جمله معـروف او 

  : او گفته بود. بدست داد
 ،تـو بايد از گروگانها مثـل يـك آ  «    

  . »عليه بني صدر و كارتر استفاده كرد
 ،اما چگونه ممكن بود از گروگانهـا     

ـ   ر ضـد بنـي   هم بر ضد كارتر و هـم ب
صدر استفاده كرد؟ با نگـاه داشـتن و   

چگونه ممكـن   ،يا رها كردن گروگانها
بود بني صدر را حذف كرد؟ معما يك 

از گروگانهــا : راه حـل بيشــتر نداشـت  
ــرد   ــتفاده ك ــارتر اس ــد ك از راه  ،برض
ــا رقيــب او  ــه پنهــاني ب يعنــي  ،معامل

پس مسئله گروگانها نمي بايد . ريگان
وري حل مي تا انتخابات رياست جمه

معامله پنهاني كه افتضـاح  . شد و نشد
ــام گرفــت ســبب  ،اكتبــر ســورپرايز ن

. شكست كارتر و پيروزي ريگـان شـد  
از گروگانها بر ضـد كـارتر    ،بدين سان

امــا برضــد بنــي صــدر . اســتفاده شــد
چگونه ممكن بود از گروگانها استفاده 
كرد؟ از راه بند كردن دست خمينـي  

دانستني . انيو فرزند او در معامله پنه
است كه گزارش در باره انجام معاملـه  
پنهاني با نمايندگان ريگان و بوش در 

از درون حــزب جمهـــوري   ،پــاريس 
اطـالع  . اسالمي به بني صدر داده شد

بني صدر از معاملـه و اعـالم جـرم او    
عاقــدان  ،نســبت بــه رجــائي و نبــوي

خميني را ناگزير مـي   ،قرارداد الجزاير
شود و سرپرستي كرد برضد بني صدر 

را برعهده بگيرد و  60كودتاي خرداد 
بدين سان بـود كـه از   . برعهده گرفت

گروگانهــا برضــد كــارتر و بنــي صــدر 
تاريخ اين سـان جريـان   . استفاده شد

  .يافت
  

  اقدام نظامی آمریکا
  
ــــدارک     آمریکــــا در شــــرایطی در ت

عملیــــــات نظــــــامی آزادســــــازی 
ـــه آیت گروگان ـــود ک ـــایش ب ـــه  ه الل

ــی اح ــه خمین ــاثیر نام ــاال تحــت ت تم
ســفرای اروپــایی بــا دیــدار هیــاتی از 
ـــراه  ـــه هم ـــی ب ـــین الملل ـــات ب مقام

 Hilarion) هــــیالرین کــــاپوچی
Capucci)  اســقف فلســطینی ســابق

ایـــن . المقـــدس موافقـــت کـــرد بیت
ــل ــدار کــه در روز هفــتم آوری  ۱۸/ دی

فــروردین انجــام گرفــت، در محافــل 
ای بـرای  بین المللی به عنوان مقدمه

هــای  ان مــاجرا و آزادی دیپلماتپایــ
آمریکــایی تلقــی و حتــی منجــر بــه 
انتشار یک بیانیه رسمی امید بخش از 

  .سوی کارتر شد
ــــایی گفتگوهــــای       ســــفرای اروپ

ای را در تهــران بــرای انتقــال  فشــرده
ها به دولت و فـراهم کـردن  گروگان

ـــراهم می ـــان ف ـــد و از  آزادی آن کردن
بـرای واشنگتن نیز خواسته بودند تا 

ــاهی از پی ــدت کوت ــال  م ــری اعم گی
ــد تحریم . هــای دیگــر خــودداری کن

ظــاهرا عملیــات نظــامی آمریکــا در 
ــی آن  ــب متحــدان غرب ــران از اغل ای
. کشور مخفی نگـاه داشـته شـده بـود

 ۲۹/ آوریـل ۱۸برای مثـال در دیـدار 
فروردین هندرسون سفیر بریتانیا در 

 Zbigniew)(واشنگتن با برژینسکی 
Brzezinski  ــل از ــه شــش روز قب ک

آغـــاز عملیـــات دلتـــا بـــرای آزادی 
ــکی  گروگان ــد، برژینس ــام ش ــا انج ه

در "ضمن کتمان وجود نقشه نظـامی 
تاکیـد کـرد کـه هنـوز " پاسخی مبهم

ــی  ــران قطع ــاره ای ــزی درب ــیچ چی ه
آوریـل  ۲۴حتی گـزارش . نشده است

هندرســون نیــز  )روز آغــاز عملیــات(
ــــــایعات و  ــــــان ش ــــــه بی ــــــا ب تنه

درباره احتمـال یـک  هایی زنی گمانه

ــــدام نظــــامی از ســــوی آمریکــــا  اق
  .پرداخته است

بـــا حملـــه   نیروهـــای آمریکـــایی   
ـــــام  ـــــل۲۵و  ۲۴نافرج  ۵و  ۴/ آوری

ــران، ضــمن  ــه ای اردیبهشــت خــود ب
تخریــب کــل رونــد گفتگوهــا، عمــال 

ها را نیز برای حـدود  آزادی گروگان
مــاه دیگــر بــه تــاخیر انداختــه و  ۹

موجـــب شکســـت جیمـــی کـــارتر در 
انتخابــات بعــدی ریاســت جمهــوری 

  )۹(.شدند
روشـن مـي    ،بدين سـان  – ۹توضیح 

شود كـه امريكـا طـرح رهـا كـردن و      
بردن گروگانها توسط كماندوهائي كه 

را از متحدان  ،به ايران گسيل داشتند
خويش نيز مخفي نگـاه داشـته بـوده    

تـش سـوزي در   آبخاطر تصادم و . اند
. طرح شكسـت خـورد   ،فرودگاه طبس

هـم ضـعف سياسـي حكومـت      ،ماجرا
امريكا و هم ضعف فرمانـدهي نظـامي   

بنـي صـدر   . امريكا را گزارش مي كرد
اين دو ضعف را خـاطر نشـان كـرد و    
هرگاه خميني و مالتاريا بنا بر استقرار 

فرصت را  ،استبداد بهر قيمت نداشتند
مي شد براي اجراي برنامه استقالل و 

 ،زادي مغتنم شمرد و در دموكراسـي آ
بـه  . رشد يافته و نيرومند شد كشوري

ن شدند كه مـاجرا را دسـت   آبر ،جاي
آويز تضعيف ارتش كننـد و زمينـه را   

ــراق   ــه ع ــراي حمل ــازند آب ــاده س . م
دانســتني اســت بنــي صــدر گســيل  
كماندوها را اقدام براي تضعيف ارتش 
 ،و زمينــه ســازي بــراي حملــه عــراق

: مي ماند اين پرسش. ارزيابي مي كرد
عمـدي و   ،و هواپيمايا بهم خوردن دآ

بقصد ناكام كردن مأموريت گروگانهـا  
  ؟بود يا تصادف

یکی دیگر از تبعـات حملـه نظـامی     
آمریکـــا بـــه ایـــران، متفـــرق کـــردن 

هـای کـوچکتر و  ها بـه گروه گروگان
هـا در شـهرهای مختلـف  استقرار آن
ــود ــران ب ــال . ای ــب، عم ــن ترتی ــه ای ب

ــنظم خانواده ــاهی م ــا از وضــع  آگ ه
ـــان و دست ـــاظران آن ـــتمر ن رســـی مس

المللـــی بـــه شـــدت محـــدود و  بین
  .نامنظم شد

حمله نظامی به ایران بـرای آزادی     
هــا موافقــان و مخالفــانی در  گروگان

ـــات حاکمـــه آن کشـــور داشـــت . هی
ــــدام  مهم ــــن اق ــــرین مخــــالف ای ت

 (Cyrus Vance) ســایروس ونــس
وزیر خارجه بود که پـیش از عملیـات 

لفــت دلتــا در دیــداری بــا کــارتر، مخا
اصــولی خــود بــا ایــن اقــدام را اعــالم 

پـــس از مـــذاکرات طـــوالنی، . کـــرد
نهایتا ونـس ضـمن تاکیـد بـر اسـتعفا 
تحت هر شرایطی و بـدون توجـه بـه 
ــیه  ــن توص ــا ای ــات، تنه ــه عملی نتیج
کارتر را پذیرفت که اسـتعفایش بعـد 
از عملیات اعالم شود تـا تـاثیر منفـی 

  .بر موضوع نگذارد
پـس از اعـالم  آوریل و ۲۵ظهر روز    

ـــات نظـــامی،  رســـمی شکســـت عملی
هارولد براون وزیـر دفـاع بـه همـراه 
چند تن از فرماندهان نظامی آمریکـا 

ای سفرای کشورهای غربی  در جلسه
در واشــنگتن را در جریــان جزییــات 
. عملیات و نحوه شکست آن قرار داد

ــراون از عملیــات و  مــتن اظهــارات ب
ـــت  ـــا همـــان روای فرجـــام آن، تقریب

آمریکــایی اســت کــه طــی ســه  رســمی
بـا ایـن . دهه مکرر منتشر شـده اسـت

همــه در بخــش پرســش و پاســخ ایــن 
نشســت نکــات قابــل تــوجهی مطــرح 

  .شد
بــراون ضــمن اعتــراف بــه ایــن کــه    

تصمیم قطعی بـرای انجـام عملیـات 
  دو هفته قبل به تایید کارتر رسیده 

  11در صفحه     
  
  

 بین الملل انقالب
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بــود، دربــاره انگیــزه اجــرای ایــن 
هـــای  همـــه تالش: "گفـــت عملیــات

دیپلماتیک تاکنون شکست خورده و 
ــیم  ــاور کن دلیلــی وجــود نــدارد کــه ب

هــا در آینــده قابــل تصــوری  گروگان
وخیم شـدن وضـع . آزاد خواهند شد

امنیتی ایران و وجود تنش بین ایران 
هــا بــه  و عــراق و اغتشــاش در خیابان

ــه گروگان ــود علی ــرات موج ــا  خط ه
د کـه بحـران نیاز بو... افزوده بودند 

امکان صبر بیشتر وجود ... حل شود 
تر و  نداشت، چون هوای منطقه گرم

  ".شد تر می شبها کوتاه
وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سـوالی 
درباره این که چرا کشـورهای متحـد 
آمریکا قبال در جریـان عملیـات قـرار 

ممکـن بـود بـا : "نگرفته بودند گفت
 اطالع دادن به دیگران درباره قصـد
آمریکا، سری بودن ماموریت خدشـه 

لذا ضرور بود که اطالعـات . دار شود
عملیــات بــین عــده خاصــی محفــوظ 

  ".بماند
نشسـت مشـابهی نیـز  ،در همـان روز   

 بـــه درخواســـت وارن کریســـتوفر
(Warren Christopher)   معـاون
علت . وزیر خارجه آمریکا تشکیل شد

ـــع  ـــن جلســـه، رف اصـــلی تشـــکیل ای
ـــری متحـــدان آم ـــی دلگی ـــا از ب ریک

اطالعی از عملیـات نظـامی در ایـران 
کریستوفر تشریح کرد که فلسـفه . بود

ــدامات  ــا اق ــر ب ــات نظــامی اخی عملی
مرســـوم اقتصـــادی، دیپلماتیـــک یـــا 
سیاســی کــه بــا مشــورت کشــورهای 

شود تفـاوت داشـت  دوست انجام می
و انتشار خبر آن، موجب تخریب کل 

  .شد کار می
یچ کریســتوفر تاکیــد کــرد کــه هــ   

کشوری در این مـورد مـورد مشـورت 
قرار نگرفته و در حـین آمـاده سـازی 
عملیات، هیچ خبـری بـه بیـرون درز 

این در حالی بـود کـه بـر . نکرده بود
اســاس اســناد تــازه آزاد شــده، دســت 
کــــم از یــــک مــــاه قبــــل مقامــــات 
بریتانیایی اطالعاتی در ایـن بـاره بـه 
ـــه  ـــاس آن، ب ـــر اس ـــت آورده و ب دس

د برای حل سـریع و های خو فعالیت
مســـالمت جویانـــه مـــاجرا را شـــدت 

  .بخشیده بودند
هم بـراون و هـم کریسـتوفر تاکیـد    

داشتند که عملیـات شکسـت خـورده 
آمریکایی به دلیل عـوارض طبیعـی و 
ــــد و  ــــاموفق مان ــــی ن اشــــکاالت فن
نیروهای ایرانی نه از ورود بالگردهـا 
ــران  ــه ای و هواپیماهــای آمریکــایی ب

بـرای خنثـی کـردن مطلع شدند و نه 
  .آن اقدامی کردند

  
ـــان ـــأثیر گروگ ـــردم و  ت ـــر م گیری ب
در برخــی از اســناد  حکومــت آمریکــا

تــازه یــاب، عــالوه بــر اصــل مــاجرای 
اشــغال ســفارت آمریکــا بــه تبعــات 
گوناگون آن بر مـردم و حکومـت آن 

  .کشور اشاره شده است
یکی از این عوارض، ظهـور مجـدد     

پـس حس رویارویی طلبی فروخفتـه 
از ویتنام بود که شـاید دلیـل دیگـری 
برای انجام عملیات نظامی در ایـران 

در یک گزارش تحلیلی سری که . بود
بــرای نشســت شــورای عــالی ســازمان 

در مـاه ) ناتو(پیمان آتالنتیک شمالی 
در آنکارا تهیه شده در باره  ۱۹۸۰مه 

ــــان از  ــــومی آمریکایی ــــاس عم احس
ـــــان ـــــاجرای گروگ ـــــده  م گیری آم

هـــا نقطـــه  ان گروگانبحـــر":اســـت
عطفی بـرای ایـاالت متحـده بـوده و 
موجــب غلبــه حــس کشــتار مصــلحت 

بر ذهنیـت عقـب نشـینی دوران  آمیز 
ـــــده و حـــــس  ـــــام ش ـــــس از ویتن پ
ناسیونالیســـم و عـــرض انـــدامی کـــه 
سالها از صحنه آمریکا غایب بـوده را 

هنـوز تبعـاتی از . نمایان کـرده اسـت
این امـر در سیاسـت خـارجی آمریکـا 

ــی میظهــور ن ــع  کــرده، ول ــوان توق ت
ــده ــه در آین ــه  داشــت ک ای نزدیــک ب

مراتــب بیشــتر عــرض انــدام خواهــد 
  )۱۰( ".کرد

همان واقعيتي تصديق   – ۱۰توضـیح 
ــي صــدر  ــه بن ــاز آاز  ،مــي شــود ك غ

گروگانگيري تا انجام دو معامله علنـي  

: باز مـي گفـت   ،بطور پيگير ،و پنهاني
گروگانگيري اثر شكسـت ويتنـام را از   

 ،ي بـرد و در جامعـه امريكـائي   بين م
روحيه تجاوز و پرخاشگري بوجود مي 

اثر ايـن روحيـه نخسـت تغييـر     . وردآ
رئيس جمهوري و تركيب دو مجلـس  

خشونت گسـتري در جهـان    ،و سپس
انقالب ايـران يكـي از قربانيـان    . است

او . ايـــن خشـــونت گســـتري اســـت
ــود   ــه خ ــان آ 13( دركارنام روز  59ب

 ،)امريكـا انتخابات رياسـت جمهـوري   
: ماه پيش تـر گفتـه ام   8... .«: نوشت

ــر    ــئوليت تغيي ــوانم مس ــي ت ــن نم م
ــه   ــائي را ب ــه امريك روانشناســي جامع

برعهــده  ،خشــونت و مداخلــه جــوئي
نچه كـرده  آنچه كرده ايم و آو . بگيرم

 ،اند و كار را به ايـن جـا رسـانده انـد    
جرياني است كه امروز نتيجه خـود را  

اينست كـه  و گمان من . وردآببار مي 
نــه بعنــوان جمهوريخــواه در  ،ريگــان

بلكــه بعنــوان بيــانگر  ،برابــر دمكــرات
تغييــر روانشناســي جامعــه امريكــائي 

چنـد روز   ،بهـر رو . انتخاب مـي شـود  
به دوستان گفتـه بـودم كـه     ،پيش تر

تصميم در باره گروگانهـا در زمـاني و   
بصورتي اتخاذ شده اسـت كـه بسـود    

به زيـان  بلكه . كارتر مؤثر نخواهد شد
  » .او مؤثر خواهد شد

  
ـــال     ـــه اعم ـــا در ادام ـــت آمریک دول

المللی بر ایران  فشارهای حقوقی بین
شــــــــکایتی را در دادگــــــــاه داوری 

پـس . المللی در الهه مطرح کـرد بین
ها بررسـی،  از چندین نشست و هفتـه

ــا دادگــاه در  خــرداد  ۳/ مــه ۲۴نهایت
حکمی را علیه ایران این گونه صـادر 

ن حقوق متعهـد بـه آمریکـا ایرا: کرد
ــن  ــه ای ــان ب ــرده و همچن را نقــض ک

حکومـت ایـران . دهد نقض ادامه می
درنگ اتباع آمریکایی را کـه  باید بی

به گروگان گرفته آزاد کـرده و محـل 
. ســفارت را بــه آمریکــا پــس بدهــد

ها حق شکایت علیه زنـدانی  گروگان
کردن خود را داشته و دولـت ایـران 

ه آنها را جبران باید خسارات وارده ب
هرگونه موضوع حقوقی و مالی . کند

حــل نشــده بــین دو کشــور بایــد از 
 .گیری شود طریق مراجع قضایی پی

)۱۱(  
طبــق قــرارداد  ،بعــدها - ۱۱توضــیح 

دادگاه به دعاوي دو  ،الجزيره در هلند
طرف پرداخـت و ثروتـي از ايـران بـه     

  . جيب مدعيان امريكائي ريخته شد
  
لـی بررسـی المل کنفرانس بین•

  :مداخالت آمریکا در ایران
 

در این زمان از نظـر تبلیغـات بـین     
ـــه  ـــز فشـــار ســـنگینی علی ـــی نی الملل

ــران وجــود داشــت ــه . حکومــت ای ب
همین دلیل در روزهای دوم تا پنجم 

خرداد، همایشـی در  ۱۵تا  ۱۲/ ژوئن
گیری و بـــا  جهـــت توجیـــه گروگـــان

المللی بررسـی  کنفرانس بین"عنوان 
برگــزار " مریکــا در ایــرانمــداخالت آ

برای شرکت در این کنفرانس از . شد
بســــیاری از نویســــندگان و فعــــاالن 

های منتقد  سیاسی و نمایندگان گروه
ــه  آمریکــا از سراســر جهــان دعــوت ب

هـای منتشـر  گزارش. عمل آمده بـود
ــاثیر  شــده از ایــن همــایش نشــانگر ت

هایی از افکار  قابل قبول آن بر بخش
  )۱۲( .بود المللی عمومی بین

از تصديق توانائي ترتيب  –۱۲توضیح 
دهندگان كنفرانس بـين المللـي كـه    

بجاست خاطر نشان شود كه  ،بگذريم
احمد خميني پيـام خمينـي    ،قرار بود
نامه اي از خمينـي در بـاره   . را بخواند

گروگانها و عزم او بر حل مشكل و در 
اختيار حكومت قرارگرفتن گروگانها و 

ــوآاز  ــدن ن رئــــيس جمهــ ري شــ

امـا  . مسئوليت حل مشـكل را بخوانـد  
ــار  ــن ك ــاي اي ــان  ،بج ــه را در ده نام
. چرا؟ توضيحي نـداد . گذاشت و جويد
خميني حل مشكل  ،بعد از اين ماجرا

 ،بـدين سـان  . را بر عهده مجلس نهاد
احمــد خمينــي بــود كــه بــر روح اهللا 

  . خميني واليت مطلقه اعمال كرد
  
اســـتاد روابـــط  ،آنتـــونی دوریـــوک   
الملل دانشگاه سـاری در جنـوب  ینب

غرب لندن به همراه دو اسـتاد دیگـر 
ـــگاه ـــاری، از  از دانش ـــت و س های کن

ــران  ــمینار ته ــه س ــدگان ب ــوت ش دع
ــــد ــــوک در بازگشــــت از . بودن دوری

تهران و دیدار با میـرز و لمپـورت دو 
مســـئول بخـــش خاورمیانـــه وزارت 
خارجه بریتانیا همـایش را ایـن گونـه 

س خیلی خـوب کنفران: توصیف کرد
سازمان یافته و بر اساس زمان بنـدی 

هـای  بود، مقاالت نیز درباره دخالت
گذشته در امور ایـران بـود و خالصـه 
مقـــاالت نیـــز بـــه انگلیســـی سلیســـی 

به گفتـه ایـن اسـتاد  .ترجمه شده بود
بریتانیــــایی، روز دوم همــــایش بــــه 
مباحثات شرکت کنندگان اختصـاص 
داشت و سخنران سی کشور از شصت 
ــایش از جملــه  ــور حاضــر در هم کش

  (Ramsey Clark)رمــزی کــالرک
دادستان کـل سـابق آمریکـا بـه بیـان 

مداخالت "باره  دیدگاههای خود در
در " های بزرگ آمریکا و دیگر قدرت

امور داخلی دیگر کشورها اختصـاص 
  .داشت

دوریوک همچنین تاکیـد کـرد کـه     
احمــد ســالمتیان دبیــر کــل همــایش 

ترتیــب  ،ی کوتــاهموفــق شــد در مــدت
مالقات از پیش اعالم نشده میهمانان 
بریتانیایی را با محمد بهشتی، احمـد 

اللــــه خمینــــی  خمینــــی و نــــوه آیت
  .بدهد] حسین خمینی؟[

ریاست این همایش با بنـی صـدر و     
. معاونــت آن نیــز بــا قطــب زاده بــود

ـــه حضـــور  ـــا توجـــه ب قطـــب زاده ب
ـــایش  هیات ـــایی در هم ـــای آمریک ه

ـــا اعـــالم کـــرد  کـــه مســـاله گروگانه
صدر  بنی. موضوع این همایش نیست

نیز در دیدارش با سفیر بریتانیا، ایـن 
همــایش را اقــدامی موفــق در جهــت 

ــران و " ــزوای ای ــاس ان ــاهش احس ک
. اعالم کرد" المللی نبود حمایت بین

ــورد  ــام م ــط گراه ــدگاه توس ــن دی ای
  .تایید قرار گرفت

  
هــای نبــرد داخلــی  گروگان•

  :قدرت
  

گراهــام در آخــرین روزهــای  جــان    
. تهران را ترک کـرد ۱۹۸۰بهار سال 

او بخشی از گزارش محرمانه تودیعی 
ـــن  ـــارم ژوئ ـــرداد  ۱۴/ ۱۹۸۰چه خ

ـــاله  ۱۳۵۹ ـــی مس ـــه بررس خـــود را ب
ــــــان ــــــاص داد گروگ . گیری اختص

کارکنان زنـدانی در سـفارت آمریکـا "
ــورت گروگان ــه ص ــان ب ــای  همچن ه
ه ب. اند نبرد داخلی قدرت باقی مانده

تاکتیــک  ،بــاور مــن، اشــغال اولیــه
تعمدی اجرا شده توسط دانشجویان 
بود، ولی به تحریک مالهای اطـراف 
خمینی، ولـی احتمـاال بـدون اطـالع 

بهشــتی نیــز . قبلــی وی انجــام شــد
ــرش را بدرقه ــای خی ــرد دع ــان ک . ش

بازرگان و دولـتش نـه مـورد مشـورت 
ــه اطــالع یافتنــد  ".قــرار گرفتنــد و ن

)۱۳(  
تحقيقهاي جديد روشن   -۱۳توضیح 

 ،مي كنند كه طراح طرح گروگانگيري

ــر ــينجر و راكفل ــدار  ،كيس ــي دي در پ
بـا ايـن   . بوده اند ،نهاآاشرف پهلوي با 

 ،گزارش سفير به وزارت خارجـه  ،حال
گروگانگيري را نه ابتكـار دانشـجويان   

. »مالهاي اطـراف خمينـي  «كه ابتكار 
اين نظر را تصديق مي كند، نظـري را  

 ،هرگاه. مطلعان گفته اند ،يرانكه در ا
پـس   ،دانشجويان وسيله شده باشـند 

ــت  ــد ياف ــه باي ــوده اي ك ــه مفق  ،حلق
بايدكسي و يا كساني باشند كه طـرح  
امريكائي را دريافت كرده و بـه دسـت   

ــه اجــرا  ،»دانشــجويان خــط امــام« ب
  . گذاشته اند

  
این ماجرا «: دهد گراهام ادامه می    

و دور  موجب پیشـبرد قـانون اساسـی
کــردن اذهــان از تغییــر موضــعی کــه 
قــرار بــود پــس از مــذاکره بــا کردهــا 
انجام شود، و شاید مهمترین نتیجه، 
قــادر کــردن مالهــا بــه رهــا شــدن از 
ــرفتن  ــان و در دســت گ دســت بازرگ
. مستقیم دولت توسط خودشان بـود

خشم در مورد پذیرش شاه در آمریکـا 
های او بهانه بود، نه انگیزه  و دارایی

به باور من، قرار بود عملیـات . صلیا
کوتــاه مــدت باشــد، ولــی محبوبیــت 
آشکار و حمایت کامل خمینـی از آن، 
پایــان بخشــیدن بــه مــاجرا را دشــوار 
کرد، حتی برای کسانی کـه بتواننـد و 

  ".بخواهند به آن خاتمه دهند
با وخیم شدن حال جسمی یکـی از     

هـــای آمریکـــایی بـــه نـــام  گروگان
 ۲۰/ جـوالی ۱۱روز  ریچارد کویین،

تیر آزاد شد و پس از یک هفته تحـت 
هـــای  نظـــر بـــودن در یکـــی از پایگاه

جـــــــوالی وارد  ۱۸آمریکـــــــا، روز 
یار  آزادی کنســـول  .واشـــنگتن شـــد

ســـفارت آمریکـــا نخســـتین مـــورد از 
 ۱۹۸۰هــــا در ســــال  آزادی گروگان

دولـــت ایـــران علـــت آزادی   .بـــود
کویین را مالحظات انسـانی و شـدت 

های  و اعالم کرد و دیپلماتبیماری ا
غربی مقیم تهـران آزادی کـویین بـه 
همراه درگذشت شـاه و تشـکیل قـوه 

هایی از آغـاز  مقننه در ایران را نشـانه
ــــــان ــــــل گروگ ــــــل معض گیری  ح

  .دانستند می
  
  :نظر منفی به آمریکا•
  
دیـــــدگاه انتقـــــادی نســـــبت بـــــه   

ــدگاه ضــد  سیاســت ــا و دی های آمریک
ــــان و  ــــتص روحانی ــــنگتن مخ واش
هواداران حزب جمهوری اسـالمی و 

ــوداران بنی ــا ه ــود ی ــدر نب ــرای . ص ب
تیـر  ۱۱/ مثال، در دیدار دوم جوالی

ردوی و رنــدل دو دیپلمــات جــوان 
دامـاد  ،بریتانیایی با شهریار روحـانی

آن زمان ابراهیم یزدی نیز بـا همـین 
  .مواضع رو برو شدند

ــــال    ــــانی در س ــــهرت روح های  ش
ــه تح ــتر ب ــالب بیش ــت انق ــل نخس وی

گرفتن سفارت ایران در واشنگتن از 
ــدامات  ــام اق ــدی و انج ــیر زاه اردش
انقالبی در نخستین ماههـای پـس از 

با این همـه در . انقالب در آن جا بود
ـــدل،  ـــا ردوی و رن ـــات ب زمـــان مالق

دبیـر روزنامـه  روحانی به عنـوان سـر
  .کیهان معرفی شد

در ایــن دیــدار، روحــانی ســه شــرط    
ــرای آزادی گروگان ــایی ب ــای آمریک ه

بازگردانـدن شـاه و . ۱: "مطرح کـرد
ــــران و  ــــه ای ــــوال او ب ــــترداد ام اس

 -۲... هـای ایـران  آزادسازی دارایی
پذیرش مشـروعیت انقـالب ایـران از 

... های جهان  سوی مردم و حکومت
هـا، بـه  تعهد واقعی همه دولت -۳و 

ـــــاره  خصـــــوص آمریکایی هـــــا درب
خــــودداری از دخالــــت در مســــایل 

  ".انداخلی ایر

اسنادی به دست  ،به گفته روحانی    
قبــل از  دهــد آمــده کــه نشــان مــی

ــارد دالر از  ــاالنه دو میلی ــالب، س انق
شــده  درآمــد نفــت ایــران ناپدیــد می

  )۱۴( .است
ايــن تنهــا خــوردو بــرد  –۱۴توضــیح 

 31صـورتي از   ،در وزارت دارائي. نبود
 ،ميليارد دالر ثـروت خـانواده پهلـوي   

به دادگاه پانامـا   ،تهيه و همراه مدارك
ــد ــل   . داده ش ــرطهاي ح ــي از ش يك

ــا  ــكل گروگانه ــوال   ،مش ــترداد ام اس
خانواده پهلوي و خانواده هـاي حـاكم   

قرارداد الجزايـر بـه   . ديگر به ايران بود
ن آترتيبي انجام گرفت كه ديناري از 

صـاحبان اصـلي    ،ثروت به مردم ايران
ن آسـهل اسـت    ،بازگردانده نشد ،نهاآ

عـه امريكـا شـدند و بـه     خانواده ها تب
دادگاه الهه شكايت كردند و از ايـران  

  !. خسارت گرفتند
ردوی در پایان گزارش ایـن دیـدار     

بــه گفتــه روحــانی در مــورد خوانــده 
شــدن کیهــان توســط یــک میلیــون و 
ــــران و  ــــر در ای ــــزار نف هفتصــــد ه
ــــین تــــابلویی در راهــــروی  همچن

کنــد کــه  موسســه کیهــان اشــاره می
ردم ایـران روزنامـه هفتاد درصد از م

دیپلمات جوان . خوانند کیهان را می
یـک "بریتانیایی با کنایه و به عنـوان 

ــه تفریحــی طــرح : "نویســد می "نکت
ادعــای مطالعــه کیهــان توســط یــک 
میلیون و هفتصد هزار نفر و یا هفتاد 

دهد که یا  درصد از ایرانیان نشان می
کیهــان یــا وزارت آمــوزش و پــرورش 

ــت باســواد کشــور  آمارشــان از جمعی
  ".نادرست است

دارا بــودن دیــدگاه کــامال انتقــادی    
ــین سیاســتمداران  ــا در ب ــه آمریک علی
ــراهیم  ــاره خــود اب ــومتی درب غیرحک

یـزدی کـه . کـرد یزدی نیـز صـدق می
پس از استعفای دولت موقـت و کنـار 
رفتن از وزارت خارجه بـه سرپرسـتی 
روزنامه کیهـان منصـوب و نماینـدگی 

ه بود نیـز بـیش و مجلس انتخاب شد
  .کم چنین نظری داشت

 ،مرداد ۵/ جوالی ۲۷در دیدار روز    
ــار  ــزدی اظه ــزدی و ردوی، ی ــین ی ب

هـا هرگـز انقـالب  آمریکایی: "داشت
آمریکـا هنـوز بـه . ایران را نپذیرفتنـد

هــا نشــان نــداده کــه در تــالش  ایرانی
  ".تغییر رژیم کنونی ایران نیست

یـــزدی بـــا تاکیـــد بـــر هشـــدارهای    
یشاپش خـود بـه مقامـات آمریکـایی پ

ــل  ــل در مقاب ــنش محتم ــاره واک درب
بـا وجـود  :سفر شاه به آن کشور گفت

این هشدارها، پذیرش شاه به عنـوان 
درمان پزشـکی، بالهـت نـامعمولی از 

  )۱۵( ".سوی آمریکا بود
دكتـر   ،بنـا بـراين سـند    –۱۵توضیح 

از  ،پيش از رفتن شاه به امريكا ،يزدي
به حكومت امريكـا   ن اطالع داشته وآ

اما چرا خميني . هشدار نيز داده است
و شوراي انقـالب را مطلـع نكـرد و از    

نها نخواست تصميمي بگيرند تـا كـه   آ
ــه    ــه اي ك ــام گرفت ــر انج ــر ام در براب

ــد  ــانگيري ش ــد؟  ،گروگ ــرار نگيرن . ق
ــدار   ــالع و هش ــاوجود اط ــرا در  ،ب چ

 ،»تسخير سفارت امريكا«روزهاي اول 
 ،ان در امريكـا را دو گزارش سفارت اير

در باره قرار حكومت امريكـا برتوقيـف   
بدون اقـدام گذاشـت و    ،پولهاي ايران

. ن مطلــع نكــرد؟آهــيچ مقــامي را از 
غفلتهائي كـه بابتشـان بهـائي بسـيار     

  . سنگين پرداخت شد
به گفته یزدی، آمریکا صـرفا در پـی    

پـــول بـــود و اگـــر در میانـــه بحـــران 
ت قصد دارد حسن نیـ ،گروگانگیری

هـای  خود را نشان دهـد بایـد دارایی
ـــا و  ـــران در بانکه ـــده ای ـــدود ش مس
: موسســات مــالی آمریکــا را آزاد کنــد

یزدی گفت، وقتی وزیر خارجـه بـود، 
ـــنگن  ـــروس لی ـــا از ب ـــاردار [باره ک

 ۲۱، درباره ]سفارت آمریکا در تهران
ــده  ــدود ش ــی مس ــارد دالر دارای میلی
ایــران در آمریکــا ســئوال کــرده بــود، 

یکــا هرگــز بــه درخواســتهای ولــی آمر
ها پاســخ  ایــران دربــاره ایــن حســاب

  )۱۶( ".ای نداد قانع کننده
  12در صفحه     

  

 بین الملل انقالب
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رقم دارائـي   ،بدين سان -۱۶توضـیح 
 21،ن تــاريخآدر  ،ايــران در امريكــا 

غيـر نـاچيزي   . ميليارد دالر بوده است
از اين پـول را كـه از رهگـذر قـرارداد     

ه بعالوه بقي ،الجزاير به ايران پرداختند
ــران از  ،نآبهــره  يكــي از طلبهــاي اي

  .امريكا است
  

یزدی همچنین از اشـغال سـفارت     
آمریکا و شایعه محاکمه گروگانها در 

ایـران در : ایران انتقـاد کـرد و گفـت
صورت ناراضی بودن از فعالیـت یـک 

فقــط بایــد او را اخــراج  ،دیپلمــات
چنــان کــه بــه جــای محاکمــه . کنــد

بایــد از دولــت دیپلماتهــای خــارجی 
هــا بــه دیــوان داوری بــین المللــی  آن

  .شکایت کرد
ــزدی در شــرایطی     ایــن اظهــارات ی

ــان شــد کــه او در اذهــان عمــومی  بی
هـا  مکررا از مسـاله محاکمـه گروگان

حمایت کرده بود و حتی قطـب زاده 
در دیـــدار خـــداحافظی گراهـــام بـــا 

ایـن دیـدگاه یـزدی را  ،طعنه و کنایـه
   .ده بودنابخردانه توصیف کر

در همــین ارتبــاط، زمــانی کــه خبــر    
درگذشت محمد رضا شاه اعالم شد، 
یزدی در مجلس تـازه تاسـیس ایـران 

ایــن موضــوع نبایــد «: اعــالم کــرد
ها شود و  موجب امیدواری آمریکایی

جاسوســان آمریکــایی بایــد محاکمــه 
ـــه  ـــه منزل ـــن محاکمـــه ب شـــوند و ای

» .های آمریکا است محاکمه سیاست
)۱۷(  

ايـن امركـه نـزد سـفير      –۱۷ح توضی
خارجي محاكمه گروگانها را نادرسـت  

نهـا  آبـر محاكمـه    ،بداند و در مجلس
گوياي جو ارعـاب شـديد    ،اصرار ورزد

در مجلس اول از سوئي و ضعف نشان 
. دادن دكتر يزدي از سوي ديگر است

نهــا كـه حــق را از حكــم زور  آهرگـاه  
بـر حـق اسـتوار مـي      ،تميز مي دادند

بســا از بازســازي اســتبداد  ،ايســتادند
  .جلوگيري مي شد

  
پاســـخ رفســـنجانی بـــه نامـــه •

  :سفرا
    
ها تقریبا از  آمریکایی ،در این مقطع  

کارآیی قطب زاده در کمک بـه حـل 
امیــد شــده  گیری نــا مشــکل گروگــان

/ ام جـوالی در جلسه روز سـی. بودند
گـــری ســـیک بـــا آدریـــان  ،مـــرداد ۸

 فورتسکیو دبیـر اول سـفارت بریتانیـا
زاده  ضمن تمجید از شـجاعت قطـب

ـــورش در آمریکـــا، از  ـــان حض در زم
تاثیرگذاری او بر مـاجرا اظهـار یـاس 

  .کرد
ــا اشــاره بــه ضــعف      گــاری ســیک ب

معتقد  ،صدر شدید قدرت سیاسی بنی
بود که ارتباط با سـید محمـد بهشـتی 

ــان ــاجرای گروگ ــرای حــل م گیری  ب
بـا ایـن همـه معـاون . بسیار مهم بـود
ــ ــورای امنی ــد ش ــا تاکی ــی آمریک ت مل

اگر بهشتی در نبـرد قـدرت بـه : "کرد
پیــروزی نهــایی برســد، شــاید دیگــر 

... ها نداشته باشـد  نیازی به گروگان
ــه کــه ] بهشــتی[او  ــبال مطــالبی گفت ق

حاکی از آن است که او بـر ایـن بـاور 
هـا علیـه  است که نگهـداری گروگان

سیک معتقـد بـود . منافع ایران است
ــابی خــ ــن ارزی ــه ای ــه ک ــه ب وش بینان

مشکل نه عـدم ... شدت شکننده بود 
ای  کـه نبـود نشـانه ،ارتباط بـا بهشـتی

ای به  مبنی بر آن بود که بهشتی عالقه
  )۱۸( .حل مشکل دارد

اين قسـمت از گـزارش     –۱۸توضیح 
بهشتي نگاهداري : دو امر را در بردارد

گروگانگيري را با منافع ايران سـازگار  
ا وقتي حاضر نمي دانسته است اما تنه

به حل مشكل گروگانها مي شده كـه  
. در نبرد قدرت پيروز مي گشته اسـت 

باوجود اين، از ايـن تـاريخ ببعـد، او و    
ــوري    ــزب جمهـ ــارانش در حـ همكـ
اسالمي، وارد مرحله گفتگو با ريگان و 
بــوش، نامزدهــاي رياســت و معاونــت 

  .رياست جمهوري مي شدند
  

انتخــاب محمـــد علـــی رجـــایی بـــه  
ی و تاییـد آن در بیسـتم نخست وزیـر

آگوســــت در مجلــــس،  ۱۱/ مــــرداد
آرایش سیاسی کشـور بـه خصـوص در 

  .ها را تغییر شکل داد مساله گروگان
ـــت      ـــویب نخس ـــد از تص دو روز بع

ســای ؤوزیــری رجــایی در مجلــس، ر
کشور متحد  ۹های دیپلماتیک  هیات

اسـترالیا، اتـریش، (آمریکا در تهـران 
ـــ ـــد، ن ـــان، نیوزیلن ـــد، یون روژ، فنالن

کــه هنــوز ) یسئاســپانیا، ســوئد و ســو
ـــران  خانه ســـفارت های فعـــالی در ای

های متبـوع  داشتند، به دستور دولت
ای مشترک و کوتـاه بـه  خود، در نامه

ــــاریخ  ــــرداد،  ۲۲/ آگوســــت ۱۳ت م
خطـــاب بـــه علـــی اکبـــر هاشـــمی 

یس مجلـــس شـــورای ئـــرفســـنجانی ر
ــه  ــرام ب ــد و احت اســالمی ضــمن تاکی

ــایف ا ــران، وظ ــتقالل ای ــانی و اس نس
وری کـــرده و آقـــانونی ایـــران را یـــاد

های  خواستار رعایت حقوق گروگان
آمریکایی، اجـازه مالقـات بـا آنـان و 
ها  نهایتا آزاد کردن هر چه زودتر آن

این نامه در دیداری خصوصی . شدند
و به طور حضوری به رفسنجانی داده 

   .شد
ــــدار     ــــن دی ــــنجانی در  ،در ای رفس

و بـا ادبیـاتی  ای بسیار طوالنی خطابه
صریح، کامال آشـنا و همچنـان مـورد 
مصرف، این گونه به نمایندگان امضا 
کننــدگان ایــن نامــه دســته جمعــی 

ــه : "پاســخی شــفاهی داد ــبال ب مــن ق
هایی از این دست در پاسخم بـه  نامه

یس و دیگر سفرای اروپایی ئسفیر سو
سیاســت خــارجی . پاســخ داده بــودم

اجازه  بعد از انقالب ما مبتنی بر عدم
در ایــن . بنــدگی بــه ابرقــدرتها اســت

ارتباط ما تالش کردیم تا روابط خود 
با کشورهای اروپایی را ارتقاء دهیم، 

ایم کـــه شـــما  ولـــی اکنـــون دریافتـــه
خواهـــان اقـــدام مســـتقل از آمریکـــا 

ــتید ــا از . نیس ــرین درســی کــه م مهمت
ایم این است که  تحریم آمریکا گرفته

ی چیــز. روی دو پــای خــود بایســتیم
نامیـد،  الملـل می که شما حقـوق بین

فقــط بــرای تــامین منــافع ابرقــدرتها 
  ".ایجاد شده است

در ادامه این پاسخ، به حـوادث دو     
ــی  ــی طرف ــانی و نقــض ب ــگ جه جن
ـــیه و  ـــهای روس ـــران توســـط ارتش ای
متفقـــین و همچنـــین رویـــدادهای 

اشـــــاره و  ۱۳۴۲و  ۱۳۳۲ســـــالهای 
ــه  ــر دو حادث ــه ه ــد ک ــوان ش  ۲۸عن

ــرداد و  ــا ۱۵م ــا ب ــط و ی ــرداد توس خ
هــا ســرکوب شــده  نظــارت آمریکایی

از آن زمان تا پیروزی انقالب : "است
ها و اخیرا  ما همیشه توسط آمریکایی
ــــرا ــــاموران اس ها در  یلیئتوســــط م

موسسات سیاسی و اقتصـادی کنتـرل 
مـــن در زنـــدانهای شـــاه . شـــدیم می

توسط ساواک که توسط کارشناسـان 
دیـده  شد، رنـج هدایت می  آمریکایی

زمـانی کـه امریکـا . ام و شـکنجه شـده
دست از حمایت از رژیم شـاه کشـید، 

آیـا شـما بـه . عمر آن بـه پایـان رسـید
ایــن مداخلــه حقــوق بــین المللــی 

  "ید؟ئگو می
یس مجلـــس شـــورای اســـالمی ئـــر    

هـزار  ۶۰شـهادت"همچنین با اعالم 
ــی شــدن  ــر و زخم ــر ۱۰۰نف ــزار نف ه

توسط رژیم شاه سابق و کشـته شـدن 
) ژالــه(اران نفـر در میــدان شـهدا هـز

تهران در جمعه سیاه توسط ماموران 
ــــــرا ــــــدهی ئاس ــــــت فرمان یلی تح
آمریکا را متهم کرد کـه " ها آمریکایی

بــه جــای پــوزش خواســتن بعــد از 
تمــام ارتباطــات و امکانــات "انقــالب 

دیگــــر خــــود را بــــرای همــــاهنگی 
هـای ارتـش  ساواکیهای فراری ژنرال

بـه کـار شاهنشاهی برای طـرح نقشـه 
  ".گرفت

آمریکـا از شـاه : "رفسنجانی افـزود    
هــا  ســابق کــه مســئول بســیاری از قتل

میلیــارد دالر را  ۱۰۰بــود و بــیش از 
این چنـین . دزدیده بود حمایت کرد

حکـــومتی بـــود کـــه بـــه کارشناســـان 
آمریکایی ماهی بیش از پـانزده هـزار 

شما از ما توقـع ... داد دالر حقوق می
خواستند کودتا  می دارید با کسانی که

کنند چه رفتـاری داشـته باشـیم؟ مـا 
  مطمئن هستیم که مقامات آمریکایی
به زندگی مـردم خـود کـه بسـیاری از 
آنان جان خود را در ویتنام از دسـت 

اگر اهمیت . دهند دادند اهمیت نمی
هـوایی  دادند، نقشـه یـک حملـه  می

کشــــیدند و جــــان  نــــاآزموده را نمی
را بــه خطــر  هــا ایرانیــان و گروگان

  ".انداختند نمی
یس مجلـــس ضـــمن تاکیـــد بـــر ئـــر   

ها بر  ضرورت رعایت حقوق گروگان
اساس قوانین اسالمی در مورد صدور 
اجازه مالقات بـا زنـدانیان گفـت کـه 
در گذشته برخی از دیدار کنندگان با 

ـــوده و بـــا  گروگان ـــوس ب ـــا جاس ه
شناســـایی و گـــزارش محـــل اقامـــت 

به ایران  آنان، در طراحی نقشه حمله
رفسـنجانی در پایـان . اند کمک کرده

قول داد که نامـه سـفرای خـارجی را 
با دیگـر نماینـدگان مجلـس در میـان 

  ):۱۹( .نخواهد گذاشت
رقمهــا كــه هاشــمي    –۱۹توضــیح 

اغـراق   ،ورده اسـت آرفسنجاني برزبان 
 ،»روحانيـان «اما اين نـوع  . آميز است

نند كه هدف وسيله را توجيـه مـي   آبر
موضـع او در بـاره    ،اين ديداردر . كند

حتـي   ،زاد كردنآناموافق با  ،گروگانها
ــر ــاره  آب ــفيران در ب وردن تقاضــاي س

. نها بوده استآدادن اجازه مالقات به 
اما وقتي معامله با ريگـان و بـوش بـه    

موضع مخـالف جـاي    ،انجام مي رسد
  :خود را به موضع موافق مي دهد

  
  :ها ن آزادی گروگا•
  
شـــهریور،  ۱۹/ امبرروز دهـــم ســـپت   

ــــکی ــــد ماس  Edmund) ادمون
Muskie)  وزیـــر خارجـــه جدیـــد

ای سرگشـــاده بـــه  آمریکـــا در نامـــه
ــــد  رجــــایی خواهــــان تســــریع رون

ماسکی در   .ها شد آزادسازی گروگان
این نامه تاکید کرد کـه آمریکـا قصـد 
مداخلـــه در امـــور داخلـــی ایـــران را 

او همچنــین ضــمن ابــراز   .نــدارد
ی سرنوشـــت خوشـــوقتی از واگـــذار

ها بـه مجلـس ایـران، رسـما  گروگان
خواســتار معرفــی و گشــایش راههــای 
ارتباط مستقیم و گفتگو بین تهران و 

 .واشنگتن شد
آبـان، در دیـدار بـا  ۲/ اکتبر ۲۴روز   

 Nicholas) نــیکالس هندرســون
Henderson)  ـــا در ـــفیر بریتانی س

واشــنگتن، وارن کریســتوفر معــاون 
سی آخرین وزیر خارجه آمریکا به برر

ــی  ــات ایران تحــوالت و مواضــع مقام
درباره آزادی گروگانهـای آمریکـایی 

 .پرداخت
دیــدگاه بنــی «: بــه گفتــه کریســتوفر   

، کامال معلـوم و پیش ها صدر از مدت
ـــــاع از آزادی  ـــــا گروگان{در دف  }ه

ــه نظــر می ــون ب ــوده، اکن رســد کــه  ب
رفسنجانی هم، هر چنـد بـا شـرایطی 

امــر  کــه معلــوم نیســت، موافــق ایــن
رجـایی وقتـی بـه آمریکـا آمـد . است،

نظر منفی داشت، ولی مـذاکراتش در 
نیویــورک، دیــدگاهش را تغییــر داد، 
هر چند ایـن تغییـر موضـع بـه موقـع 
انجام نشـد و در نطـق او در سـازمان 

بهشـــتی ... ملـــل انعکـــاس نداشـــت 
رسد  به نظر می. عامل ناشناخته است

ـــالف آزادســـازی  ـــر مخ ـــه او دیگ ک
  ).۲۰(یستگروگانها ن

زمـان   ،اكتبر 21تا  19  -۲۰توضـیح 
ميـــان  ،انجـــام معاملـــه در پـــاريس

ــي آ« ــاي خمين ــتادگان » دمه و فرس
ــت   ــوده اس ــوش ب ــان و ب  24در . ريگ

ــر ــالف هاشـــمي  ،اكتبـ موضـــع مخـ
جـاي   ،رفسنجاني و رجائي و بهشـتي 

اي كـاش  . به موضع موافق مي سپارد
چـه  : كريستوفر از خـود مـي پرسـيد   

ع مخـالف بـه   امري سبب تغيير موضـ 
اگـر ايـن   . موضع موافـق شـده اسـت   

در مي يافـت كـه    ،پرسش را مي كرد
گروگانهــا پــيش از انتخابــات رياســت 

در . زاد نخواهند شدآجمهوري امريكا 
يكـي از طراحـان    ،كيسينجر ،حقيقت

اين امر را هـم بـه    ،طرح گروگانگيري
يك مقام پرتقالي گفته بود و هـم بـه   

ــائي  ــار امريك ــه نگ از انجــام او . روزنام
معاملــه پنهــاني خبــر داشــت و مــي  

زاد مي آدانست كه گروگانها چه وقت 
  .شدند

  
های سیاسـی  خواهد گزینـه ولی می    

خود را همچنان بـاز نگـاه داشـته تـا 
مطمئن شود که آزادسازی، موضع او 

نقش خمینی یک . کند را تخریب نمی
ــه او . معمــا اســت شــرایط چهــار گان

ــزارش ا ــد گ ــی چن ــنند، ول ــر روش خی
حتـی . نشانگر عدم اطمینـان هسـتند

اگــر ایــن شــرایط تــامین شــوند هــم 
هـا  معلوم نیسـت چـه زمـانی گروگان

  )۲۱(» آزاد شوند
 ،وارن کریســـــتوفر – ۲۱توضـــــیح 
ــــــاون  ــــــور آمع ن روز وزارت ام

طـرف گفتگـو بـا  ،خارجه امریکـا
فرستاده خمینـی  ،صادق طباطبائی

ــته اســت  ــی دانس ــوده و نیــک م ب
ــه ته ــرط چگون ــار ش ــده چه ــه ش ی

ـــد ـــود بپرســـد. بودن ـــراو ب ـــا ب : ام
ــــاوجود مراجعــــه  ــــه ب ــــی ب خمین

حکومت کارتر و باوجود تصویب 
ــو ۴ ــرط از دو س ــاجرا  ،ش ــرا م چ

 ۴دنبــال نشــد و مجلــس تصــویب 
شرط را به تاخیر انداخت؟ هرگاه 

بســـا  ،ایـــن پرســـش را مـــی کـــرد
ـــل در خـــود  ـــافتن دلی درصـــدد ی
امریکا می شد و در می یافـت کـه 

  .دلیل این امر استمعامله پنهانی 
شـد، ولـی بـا  بینی می چنان که پیش    

تاخیر و نه به سرعت، مجلـس ایـران 
ـــازی  ـــدمات آزادس ـــی مق ـــار بررس ک

. های آمریکایی را آغاز کـرد گروگان
ـــوامبر  ـــوم ن ـــان  ۱۲/ ۱۹۸۰روز س آب

ــتین ۱۳۵۹ ــتانه نخس ، درســت در آس

ــا در  ــفارت آمریک ــغال س ــالگرد اش س
ـــورای اســـالمی  ـــس ش ـــران، مجل ته

ادگی ایـــران بـــرای رهـــا ســـازی آمـــ
 .ها اعالم کرد آمریکایی

هر چند این تصمیم دیرهنگـام کـه    
پس از مبـارزات انتخابـاتی و تنهـا دو 
روز قبل برگـزاری انتخابـات ریاسـت 
جمهــوری آمریکــا گرفتــه شــد، تــاثیر 
مثبتی بر تغییر روند شکست کارتر در 
انتخابات نداشـت، ولـی بـا اسـتقبال 

ــگــرم ر مریکــا مواجــه یس جمهــور آئ
کارتر چند ساعت پس از تصمیم . شد

مجلــس در یــک بیانیــه پراحســاس از 
 .تصمیم مجلس ایران استقبال کرد

بــا وجــود تصــمیم مجلــس، ایــران در 
اقــدامی تعمــدی و انتقــام جویانــه، 

ها را آن قـدر  روند آزادسازی گروگان
به درازا کشاند تا آنها در ژانویـه سـال 

از و تنهـــا چنـــد ســـاعت پـــس  ۱۹۸۱
خروج رسـمی کـارتر از کـاخ سـفید و 
آغاز ریاست جمهوری رونالد ریگـان 

  )۲۲( .آزاد شوند
ــار اصــل  -۲۲توضــیح   ،تصــويب چه

بدون اين كه كلمه اي ازكاسـته و يـا   
روزي  ،مي توانسـت  ،ن افزوده شودآبر

 ،نهــا توســط خمينــيآبعــد از اعــالن 
بدين خـاطر   ،اگر نگرفت. انجام بگيرد

بـا ريگـان و    بود كـه معاملـه پنهـاني   
 ،اصل 4ايجاب مي كرد كه اين  ،بوش

زماني تصـويب شـوند  كـه شكسـت     
كارتر و پيروزي ريگان قطعـي شـده   

 ،بيهوده نبود كه يك روز بعـد . بودند
روز انتخابــات رياســت جمهــوري در 

هاشمي رفسنجاني در مجلس  ،امريكا
ينده خواهند گفت ما سبب آدر : گفت

ــت    ــه رياس ــان ب ــدن ريگ ــاب ش انتخ
  . ري امريكا شديمجمهو

در  ،اجازه پـرواز دادن بـه گروگانهـا     
همان لحظه كه ريگان سوگند رياست 

نيز موافق معامله  ،جمهوري را يادكرد
پنهاني بود نه بخاطر انتقام گـرفتن از  

كــارتر كــاري نكــرده بــود كــه . كـارتر 
. انتقام گرفتن از او معني داشته باشـد 
ــود   ــاني نب ــه پنه ــق معامل ــر مواف  ،اگ

نجر از كجا مي دانست همزمان كيسي
ــا اداي ســوگند رياســت جمهــوري   ،ب

  ؟زاد مي شوندآگروگانها 
  
  

تورم زا،  90بودجه سال
  :ايران بازار چين

  
بـه مبلـغ  ۱۳۹۰بودجه سال  ٭

بـه  ،هزار میلیـارد تومـان ۵٣٩
  مجلس تقدیم شد

 
اسفند، به گـزارش خبرنگـار  ۲در  ◀

بـه ، ۱۳۹۰مهر، الیحه بودجـه سـال 
ـــغ  ـــان  ۵٣٩مبل ـــارد توم ـــزار میلی ه

هـزار  ۱۷۷ ،نآاز  .تقدیم مجلس شد
  . میلیارد تومان بودجه جاری است

در الیحــه بودجــه ســال آینــده کــل    
 ۹۲۳هــــزار و  ۶۳کشــــور بــــیش از 

میلیارد تومان ردیف درآمـدی بـرای 
دولت پیش بینی شده است که از این 

هـــزار میلیـــارد  ۳۹میـــزان، بـــیش از 
مربـوط  تومان به درآمدهای مالیـاتی

 .شود می
ریز درآمدهای دولت به شرح جدول 

  :ذیل است

به گـزارش مهـر، در الیحـه بودجـه    
هـزار میلیـارد  ۵۹سال آینده بـیش از 

منــابع حاصــل از واگــذاری  تومــان
ای پــیش بینــی  هــای ســرمایه  دارایــی 

هـزار و  ۵۷شده است که از این رقم، 
میلیارد تومان به منـابع حاصـل  ۷۲۰

هـای نفتـی  و فرآورده از فروش نفـت
 .اختصاص دارد

تــــراز عملیــــاتی بودجــــه از کســــر   
ــدهای  ــه درآم ــی ک ــدهای حقیق درآم
نفتــــی شــــامل آن نمــــی شــــود، بــــا 

ــه ــه ) جــاری( ای  پرداختهــای هزین ب
بـرهمین اسـاس، تـراز . دست می آید

عملیاتی الیحه بودجه سال آینده کل 
هزار میلیـارد تومـان  ۸کشور بیش از 
 .منفی است
ای  رشناسـان مسـایل بودجـهبرخی کا

ــوان  ــه عن ــاتی ب ــراز عملی از کســری ت
کسری بودجه آشکار یاد می کنند کـه 
به دلیل عملیاتی نبودن بودجه، ایـن 

 .دهد اتفاق هر ساله رخ می
اگرچــه کســری تــراز عملیــاتی در     

الیحه بودجه سـال آینـده کـل کشـور 
  نسبت به چند سال قبل که بیش از

  13در صفحه     
  

 بین الملل انقالب
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زار میلیارد تومان بود، کـاهش ه ۱۰ 

دهــد امــا همچنــان میــزان  نشــان می
 .این کسری زیاد است

کسری تراز عملیاتی در بودجه سال   
ــــیش از ۸۶ ــــارد  ۹۲۰۰ب هــــزار میلی

بــیش از  ۸۷تومــان، در بودجــه ســال 
ــــارد ۱۰.۵ ــــزار میلی ــــان، در  ه توم

ــادل  ۸۸بودجــه  ــارد  ۵۵٨٠مع میلی
هزار  ۶معادل ۸۹در بودجه  تومان و

 .لیارد تومان بوده استمی
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، 
کسری تراز عملیاتی قرار بود تا پایان 

صــفر شــود کــه ایــن هــدف  ۸۸ســال 
  . محقق نشده است

  
  :بودجه مبهم و قانون گریز٭ 
  

اســفند، بــه گــزارش ایلنــا، بــا  ۳در 
ــاني  ۵٣٨بودجــه  ــارد توم ــزار ميلي ه

حجــت را بــر اقتصــاددانان  ۹۰ســال 
ــه صــورت . شــد تمــام اعــدادي كــه ب

قطره چکـاني از بودجـه سـال آينـده 
 ۹۰منتشر شده، در نگاه اول بودجـه 

ترين قانون مالي كشور نشـان  را مبهم
دهد و در گـام دوم قـوانين كـالن  مي

ــه اليحــه  ــانون پاي ــه ق ــور از جمل كش
بودجه يعنـي قـانون برنامـه پـنجم را 

 .كنار گذاشته است
بودجه اگر مبناي بررسي و سنجش    

هاي كلــي  را حکــم سياســت ۹۰ســال 
برنامـــه پـــنجم در نظـــر بگيـــريم، در 
بخــــش احکــــام اقتصــــادي ايــــن 

ها تاكيــد شــده كــه در طــول  سياســت
اجراي برنامه پـنجم قطـع وابسـتگى 

هــــاى جــــارى دولــــت بــــه  هزينــــه
درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامـه 

ــرد ــورت بگي ــد ص ــالي . باي ــن درح اي
جمـي با چنين ح ۹۰است كه بودجه 

ــــد يکــــي از متكي ــــي تردي ــــرين  ب ت
ــد نفــت  بودجــه ــه درآم ــور ب هاي كش

 .خواهد بود
 ۱۱۴از ســوي ديگــر دولــت در مــاده 

قانون برنامه پـنجم مکلـف شـده كـه 
بـــه منظـــور قطـــع كامـــل وابســـتگي 

اي بـه عوايـد نفـت و  اعتبارات هزينه
گـــــاز از طريـــــق افـــــزايش ســـــهم 
ـــــامين  ـــــومي در ت ـــــدهاي عم درآم

، به نحـوي اي دولت اعتبارات هزينه
در پايان برنامه  -الف : اقدام کند كه

ـــد  ـــه تولي ـــات ب ـــبت مالي ـــنجم نس پ
ــه  ــداقل ب ــي ح ــالص داخل ) ۱۰(ناخ

نسـبت درآمـدهاي  -ب. درصد برسد
عمومي به استثناي درآمدهاي نفت و 

اي بــه طــور  گــاز بــه اعتبــارات هزينــه
درصـد افـزايش ) ۱۰(متوسط سـاالنه 

اي دولـت  اعتبـارات هزينـه -ج. يابد
 .قيمت ثابت، افزايش پيدا نكندبه 

اين حکم قانون در مقايسه بـا آنچـه   
كــه دولــت در قالــب اليحــه بودجــه 

دهـد كـه  نشـان مي ه كرده اسـت،ئارا
در تدوين اليحه بودجـه سـال آينـده 

 .چنين مواردي رعايت نشده است
درحالي كه حجـم بودجـه عمـومي     

 ۱۱۷دولــت امســال رقمــي در حــدود 
ن بـــه تصـــويب هـــزار ميليـــارد تومـــا

رسيده دولت در بودجـه سـال آينـده 
هزار ميليارد تومـان  ۱۷۶اين رقم را 

بــرآورد كـــرده اســـت كـــه حـــاكي از 
. درصـــد اســـت ۵٠رشـــدي بـــيش از 

همچنين اعتبارات بخـش جـاري كـه 
ــــه  ــــدود  ۸۹در بودج ــــزار  ۸۶ح ه

ميليارد تومان تصـویب شـده بـود بـا 
ـــه  ۴۸رشـــد  هـــزار  ۱۲۸درصـــدي ب

 ۹۰ودجه سـال ميليارد تومان براي ب
 .افزايش يافته است

ــزايش     ــن اف ــه اي مشــخص نيســت ك
برمبناي چه حساب و كتـابي صـورت 

كــه اگـر مبنــاي  چـه آن. گرفتـه اســت
كوچـــك ســـازي دولـــت و كـــاهش 

هاي عمــومي مــالك قــوانين  هزينــه
هاي كلــي اصــل  كالنـي مثــل سياسـت

هاي كلي برنامـه پـنجم  و سياست ۴۴
ناديـده  ۹۰است، بي شك در بودجه 

ــتگ ــده اس ــه ش ــدن . رفت ــر ش بزرگت
حجــم بودجــه عمــومي كــه شـــامل 

دهد كه  بودجه جاري است نشان مي
 .شود تر مي دولت روز به روز فربه

ــاب بودجــه    ــي حســاب و كت رشــد ب
هم ازاين قاعده كـه  ۹۰عمراني سال 

ســاختار بودجــه ناهماهنــگ اســت، 
درشـرايطي كـه حجـم . خارج نيسـت

ـــي امســـال رقمـــي در  بودجـــه عمران
هــزار ميليــارد تومــان بــه  ۳۰حــدود 

هـاي  تصويب رسيد و آخـرين گزارش
 ۹داري كل نشان مـي دهـد در  خزانه

هــزار  ۱۶ماهــه ســال جــاري حــدود 
ــارد تومــان از كــل ايــن بودجــه  ميلي
جذب شـده، رقـم پـيش بينـي دولـت 

حـدود  ۹۰براي بودجه عمراني سال 
ــــارد تومــــان  ۵٠٠هــــزار و  ۴۷ ميلي

ت اين بدان معناست كه يا دول.است
هاي عمرانـــي  بـــرآوردي از بودجـــه

ندارد و يا افزايش منابع را به عنـوان 
در  ۹۰بودجــه احتيــاطي پايــان ســال 

 .نظر گرفته است
ـــدگان عضـــو      ـــيش نماين ـــدي پ چن

ـــيون بودجـــه  ـــت  ۹۰كميس ـــه دول ب
هشداردادند كه آنچـه تحـت عنـوان 

مصوب  ۸۹بودجه عمراني در بودجه 
شــده بــه صــورت كامــل هزينــه نشــده 

ــه اســت و  ــل بودج ــه ك ــورتي ك درص
عمراني تا پايـان سـال جـاري جـذب 

ــه ارا ــبت ب ــد نس ــت باي ــود دول ــنش ه ئ
ــين  ــراي تعي ــس ب ــه مجل اصــالحيه ب
تكليف بودجه عمراني امسـال اقـدام 

بـا ايـن حـال تـا بـه امـروز ايـن . كند
اصالحيه به مجلـس نرفتـه و تكليـف 
نيمــي از بودجــه عمرانــي امســال كــه 

ــت ــن نيس ــده روش ــه . جــذب نش نكت
ــ ــزايش ديگ ــم اف ــه رق ــي ب ــه حت ر آنك

هـزار  ۴۷بودجه عمرانـي بـه بـيش از 
ـــق  ـــان، در عمـــل و طب ـــارد توم ميلي

ـــال ـــه س ـــت  تجرب ـــر ظرفي هاي اخي
پيمانكــاري و كــار عمرانــي در كشــور 

ــاالنه از  ــان  ۱۸س ــارد توم ــزار ميلي ه
اين بـدان معناسـت كـه . فراتر نيست

هاي عمرانـي فراتـر از جــذب  بودجـه
ني بـه سـوي هاي ملي و استا در پروژه

 .شوند بودجه جاري هدايت مي
ــركت هايي كــه روز بــروز بزرگتــر  ش

 شوند مي
 ۴۴هاي كلـي اصـل  بند الف سياسـت

قانون اساسي حکم كـرده كـه دولـت 
مجاز بـه هرگونـه سـرمايه گـذاري در 

ــانون مشــخص  بخش ــه در ق هــايي ك
اين بـدان معناسـت كـه . شده، نيست

هـايي كـه  دولت بايد به تدريج بخش
ي خــود داشــته واگــذار تحــت تصــد

كـــــرده وبـــــه امـــــور حـــــاكميتي و 
بـا ايـن حـال . اري بپـردازدزسياستگ

ــــه  ــــده از بودج ــــر ش ــــداد منتش اع
هاي دولت در سال آينده پيام  شركت

هاي  بودجـــه شـــركت. ديگـــري دارد
هــزار ميليــارد تومــان  ٢۵٢دولتــي از 

ــــا رشــــدي   ۴۳در ســــال گذشــــته ب
هــزار ميليــارد تومــان  ۳۶۲درصــدي 

كـه ايـن افـزايش بـه  اعالم شده است
گذاري  روشني حاكي است كه سرمايه

هاي موجود دولتـي  دولت در شركت
هاي  درحال افزايش بـوده و سياسـت

ــي اصــل  ــه شــده  ۴۴كل ــده گرفت نادي
 .است
خبــر داده شــد کــه اســفند،  ۳در  ◀

ــد ــه انجــام نش ــی بودج ــرا . بررس زی
حکومـت قـول . بودجـه نـاقص بـود

ن را کامل کند و تقـدیم آداده است 
  .مجلس کند

بهنگام انتشار كامل  :انقالب اسالمی
ن را مورد بررسي قـرار مـي   آ ،بودجه
  .دهيم

  
ـــانی  ٭ ـــزار  ۱۲وزارت بازرگ ه

میلیارد تومان یارانه نقـدی بـه 
ـــه  ـــات را نپرداخت صـــنایع لبنی

  :است
  
گـزارش کـرده  ایلنا ،بهمن ۲۹در  ◀

رئـيس انجمـن  ،احمد مقدسی: است
عدم صنفي دامداران استان تهران از 

ــان  ۱۲پرداخــت  ــارد توم ــزار ميلي ه
يارانه نقدي شير خام به صنايع لبنـي 

 .ه استخبرداد
ــــــون     ــــــاالنه دو ميلي ــــــت س دول

ــيريارانه ــع مي ش ــد و اي توزي ــن  كن اي
كنندگان  شــود كــه مصــرف باعــث مي

هـــاي لبنـــي  بـــراي خريـــدن فرآورده
انگيــزه الزم و هزينــه كــافي داشــته 
ر باشند اما اعالم پرداخت يارانـه شـي

بــه صــورت مســتقيم بــه دامــداران تــا 
حدودي غيرمنطقي اسـت و بايـد بـه 
صورت كارشناسي در اين مورد بحث 

  .و بررسي شود
  
ــران و  ٭ ــادالت بازرگــانی ای مب

میلیـارد دالر اسـت و  ۲۸چین 
سال دیگر واردات از چین  ۵تا 

ــــه  ــــر ب ــــارد دالر  ۱۰۰س میلی
  :؟!خواهد زد

 
ــه گــزارش  ،بهمــن ۲۷در  ◀ ــاب  ،ايلن

رئــيس اتــاق  ،لله عســگر اوالدیاســدا
ــ ــين گفت ــران و چ ــتاي ــس از : ه اس پ

ــادالت تجــاري  ۱۰گذشــت  ســال مب
 ۲۸ميليارد دالر بـه  ۷ايران و چين از

ــارد دالر رســيد ــه ســال . ميلي در فوري
ـــور خارجـــه وقـــت  ،۱۹۷۱ ـــر ام وزي

حکومـت و آمريکا به چين سفر كـرد 
سابق ايران بر آن شد روابط خـود بـا 

 ۴۰بــا گذشــت . چــين را برقــرار كنــد
شاهد ما  ،۲۰۱۱سال، در فوريه سال 

چهــــل ســــالگي روابــــط دو كشــــور 
  .هستيم

نفـر فعاليـت  ۳۰اين اتاق ابتـدا بـا     
خود را آغاز كـرد امـا امـروز اعضـاي 

هزار نفر گذشته و پس از  ۵آن از مرز 
اتــاق تهــران از نظــر تعــداد اعضــا در 

  .رده دوم قرار دارد
 گـــزارش ايلنـــا ،فـــروردین ۲۷در  ◀

حسـن آقـا محمـدي، در : کرده است
ــــاق  ــــکيل ات ــــالگرد تش ــــين س دهم

 :گفتـه اسـت بازرگاني ايران و چـين،
سال آينده واردات ما از چين  ۵طي 

ميليارد دالر اسـت  ۵۵كه هم اكنون 
ميليارد دالر افزايش خواهـد  ۱۰۰به 

ــت ــادرات . ياف ــراي ص ــارد  ۷۰ب ميلي
دالري فعلي نيـز رونـدي فزاينـده در 

  .است نظر گرفته شده
رقمهائي را كـه عسـگر   : انقالب اسالمی

قــا محمــدي در يــك مجلــس آاوالدي و 
داده اند را با يكـديگر مقايسـه كنيـد تـا     
دريابيد وضعيت واقعـي اقتصـاد و مـردم    

يم درمانده جز جنايت چه مـي  ژو ر كشور را
  :تواند كرد

  

كشـــتن در خيابـــان و 
دســتگيريهاي وســيع،  

يم مافياهـا بـا   ژروش ر
  :بش استمردم در جن

  
كمپين به گزارش  ،89بهمن  19در  ◀

تن  10بين المللي حقوق بشر در ايران، 
ديگر از زندانيان كـه اتهـام همـه آنهـا     
مربوط به حمل و نگهداري مواد مخدر 

به صـورت پنهـاني و دسـته     بوده است،
جمعي، در زندان وكيـل آبـاد اعـدام    

تن از اعـدام شـدگان روز    5. شده اند
 ي داراي مليت افغان 1389هجده بهمن 

 . بوده اند
به گزارش دانشجو  ،89بهمن  20در ◀

نيوز، سينا مختاري ، دانشجوي مكانيك 
دانشگاه صنعتي شـريف بـه يـك سـال     

 . حبس تعزيزي محكوم شد
، مهدي معتمدي مهر 89 بهمن 21در ◀

عضو توامان دفتر سياسي نهضت آزادي 
ايران و كميته دفاع از انتخابـات آزاد،   

ـ ي قاضـي مقيسـه، ر  با را  28يس شـعبه  ئ
سال  5دادگاه انقالب اسالمي تهران به 

 . حبس تعزيري محكوم شد
،  صــــدرالدين 89 بهمــــن  21در ◀

بهشتي، فرزند عليرضا بهشتي بازداشـت  
 . شد
به گـزارش كلمـه،    ،89 بهمن 21در ◀

ماموران امنيتي با ورود به منـزل ميـثم   
محمدي و اميد محدث كـه هـر دو از   

نگاران پر سابقه هستند، آنهـا را  روزنامه 
 . بازداشت كردند

به گزارش جمعيت  ،89بهمن  21در ◀
ــا تبعــيض تحصــيلي، حجــت  مبــارزه ب

زاده،  االسالم دكتر مصطفي ميراحمدي
استاد حقوق عمومي دانشگاه مفيد قـم،  
عضو بنياد باران و از شاگردان مرحـوم  

 . آيت اهللا منتظري در قم دستگير شد
به گزارش انقـالب   ،89بهمن  21در ◀

اسالمي،  افشين حيرتيان، فعال حقـوق  
ــوي     ــان، از س ــار و خياب ــان ك كودك

سـال   4دادگاه انقالب تهران به تحمل 
 . حبس تعزيري محكوم شده است

به گزارش كلمـه،    ،89 بهمن 22در ◀
غالمحسين محمودي ميمندي مسـئول  
حوزه شرق حزب مشـاركت در تهـران   

  . باز داشت شد
پيمــان عــارف از  ،89مــن به 22در  ◀

فعاالن سابق دانشجويي و عضو سازمان 
دانــش آموختگــان جبهــه ملــي ايــران  

 . بازداشت شد
به گـزارش كلمـه،    ،89بهمن  22در ◀

با مراجعه به روزنامه شـرق،   واواكي ها
مازيار خسروي، خبرنگار اين روزنامه را 
بازداشت وبـه مكـان نـامعلومي منتقـل     

 . كردند
به گزارش جرس،  ،89 بهمن  22در ◀

نزهت اميرآباديان، از روزنامـه نگـاران   
 . اصالح طلب بازداشت شد

به گزارش جرس،  ،89بهمن  22در  ◀
چهــار نفــر از نيروهــاي امنيتــي بــراي 
بازداشت يداهللا  اسالمي بـه منـزل وي   
مراجعه كردنـد و پـس از نشـان دادن    

حكم قضايي و بازرسي منـزل و ضـبط    
وي   شخصـي،  لپ تاپ، هارد كـامپيوتر 

 . را با خود بردند
به گـزارش نـداي    ،89بهمن  24در ◀

ــريف و   ــرا ش ــبز آزادي، زه ــرا  س زه
افتخاري، دو فعال دانشجويي دانشـگاه  

 . تهران بازداشت شدند
به گـزارش بـراي     ،89 بهمن 24در ◀

عدالت، آريا آرام نژاد خواننده آهنگ 
مـاه حـبس تعزيـري     10علي برخيز به 

 . محكوم شد
بهمن به گزارش نـداي سـبز    24در ◀

آزادي، دكتر عبداهللا ناصري از اعضاي 

سازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي و    
رئيس سـازمان خبرگـزاري جمهـوري    
اسالمي در دوره اصـالحات بازداشـت   

 . شد
نفـر از   دهها هـزار  ،89بهمن  25در ◀

مخالفان دولـت ايـران در حمايـت از    
ــه   ــونس و مصــر  ب ــردم ت اعتراضــات م

تظاهرات مـردم در  .  آمدند خيابان ها
ــام    ــك انج ــزرگ و كوچ ــهرهاي ب ش

  .  ندگرفت
ــن  25در  ◀ ــزارش    ،89بهمـ ــه گـ بـ
تن از كارگران پااليشـگاه   50، "هرانا"

تـوجهي   نفت آبادان در اعتراض به بي
مسئوالن در قبال وضعيت معيشت ايشان 
در مقابل درب پااليشگاه بر روي زمـين  
 دراز كشيدند و مـانع رفـت و آمـد بـه    

 .پااليشگاه شدند
به گـزارش هرانـا،    ،89بهمن  26در ◀

محسن برزگر و حسين ضامن ضرابي دو 
ــالمي   ــن اسـ ــاي انجمـ ــن از اعضـ تـ
دانشجويان دانشـگاه نوشـيرواني بابـل    
ــردم در   ــا تجمــع م ــان ب ــروز همزم ام
بسياري از شـهرهاي كشـور بازداشـت    

 .   شدند
ــن  26در ◀ ــزارش   ،89بهمـ ــه گـ بـ

حسين لو را مردمك، دادگاه انقالب پير
به اتهام اقدام عليه امنيت ملـي بـه سـه    
ســال حــبس تعزيــري محكــوم كــرده 

او كه از فعاالن سـتاد ميرحسـين   . است
ــاه   ــهريور م ــود در ش  1388موســوي ب

همراه با فاطمـه سـتوده، همسـرش بـه     
اتهام اقدام عليه امنيت ملي بـه همـراه   
همسرش بازداشت شد و پنجـاه روز در  

 .زندان بود
به گـزارش كميتـه    ،89ن بهم 26در ◀

گزارشگران حقوق بشر،  با گذشت چند 
هـاي افـراد    ساعت از تجمـع خـانواده  

ــع   ــان تجم ــده در جري ــتگير ش  25دس
نـام از  1500مركـب از  فهرستي بهمن، 

سوي مسئوالن دادسرا خوانده و اعـالم  
شدگان به زنـدان    شد تمامي بازداشت

  .اند اوين منتقل شده
دو  ،قــواي ســركوب ،بهمــن 25در  ◀

الـه و محمـد   ژدانشجو به اسامي صـانع  
 . مختاري را كشتند

به گـزارش هرانـا،    ،89بهمن  26در ◀
فرهاد فتحي دبير دانشـجويان اصـالح   
طلب دانشگاه بـين المللـي قـزوين در    
ــه   تجمعــات روز جــاري بازداشــت و ب

 .مكان نامعلومي انتقال داده شد
به گزارش موكريا،  ،89بهمن  26در ◀

ب اراك علـي رحيمـي و   دادگاه انقال
كاوه شيخ محمدي را كـه بهمـن مـاه    

توسط نيروهاي امنيتي دستگير  88سال 
شده بودند به اتهام فعاليت تبليغي عليه 
نظام و همكاري با احـزاب غيرقـانوني،   

سال حـبس محكـوم   5و  6به ترتيب به 
 .دكر
ــن  26در ◀ ــزارش   ،89بهمـ ــه گـ بـ

دوشــهروند در  موكريــان، صــبح گــاه،
دان مركـزي سـنندج بـه    محوطه ي زن

جرم قاچاق مواد مخدر به دار آويختـه  
 . شدند
به گزارش هرانـا ،   ،89بهمن  26در ◀
، يكي از مجـروحين  "محمد مختاري"

بهمن ماه در  25اعتراضات مردمي روز 
تهران است كه گفته مي شـود بـر اثـر    
شدت جراحـات وارده، در بيمارسـتان   

 .فوت كرد
س، به گزارش جـر  ،89بهمن  27در ◀

دكتــر منصــور نصــيري كاشــاني اســتاد 
دانشگاه علوم پزشـكي تهـران و دكتـر    

فـتح اهللا اسـتاد دانشـگاه     علي اكبر پور
ــوراي    ــاي ش ــدرس از اعض ــت م تربي
مركزي انجمن اسالمي جامعه پزشـكي  

 .ايران نيز بازداشت شدند
، به گزارش تحـول  89 بهمن 27در ◀

سيز، محمـد مصـطفي و سوسـن بيـات     
ــد   ــاني دو فرزن ــات   زنج ــت اهللا بي آي

بهمن در مترو صادقيه تهران  25دوشنبه 
 .  بازداشت شدند

به گـزارش هرانـا،    ،89بهمن  27در ◀
شهروند معترض در مشـهد،   300بيش از

بهمـن   25در جريان اعتراضات مردمي 
در همـين رابطـه   . ماه بازداشت شـدند 

نفر از دانشـجويان دانشـگاه    16حداقل 
  . شريف بازداشت شدند

      
  16ر صفحهد 

 بین الملل انقالب
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
انگلیســی هــا بــرای توجیــه دولــت « 

ترومن  نسبت  به خطراتـی کـه ادامـه 
حکومت مصدق  متوجه  منافع غرب 
ــانی هــای نفتــی خواهــد شــد،  و کمپ
خطر حزب تـوده و نفـوذ کمونیسـت 
ــد ــرار داده بودن ــک ق ــا را مستمس . ه

جاسوســـی  العـــات وســـازمانهای اط
ــدرت  ــان دادن ق ــرای نش ــا، ب بریتانی
حزب  توده، کوشـش هـای موفقیـت 

ــد ــل  آوردن ــه عم ــزی  ب ــل . آمی عوام
در شورای    MI- 6سازمان جاسوسی  

رهبری  حزب توده و دیگـر  سـازمان 
وابسـته بـه آن ، نفـوذ داشـتند و های 

ــه ســازماندهی گــروه  حتــی  موفــق  ب
بــه نــام حــزب  تــوده » بــدلی « هــای 

ــرای  ترســاندن آمریکــایی  شــدند و ب
ــه تظــاهرات ضــد ملــی  هــا، آنهــا را ب

  ) ۲(».وضد مذهبی واداشتند
قســمتی  از گــزارش زیــر را  در اینجــا  

   ۱۹۳۳که مربوط به قرار داد  دارسی 
در اختیار خوانندگان ارجمند  است  

در آنزمان   ، گزارشی که قرار می دهم 
از طـــرف مســـئولین حکومـــت ملـــی  

دق در اختیار آورل هـریمن دکتر مص
  .قرار گرفت 

 
تاریخچــــه نفــــت  گــــزارش

از طـــرف   جنـــوب  ایـــران کـــه
قای  آان به ایرشرکت نفت ملی 

اورل هـــــــریمن فرســـــــتاده 
ــــرومن   ــــاب ت مخصــــوص جن

تقــدیم  رئــیس جمهــور آمریکــا
  .شده است

  
سـال  قبـل  ۵یعنـی   ۱۹۰۱در سال  «

از مشروطیت ایران طبق  امتیاز  نامه 
ای  بهــر ه بـــرداری  از منــابع نفتـــی  
تمام خـاک ایـران بـه اسـتثنای  پـنج 

سـال  ۶۰ایالت شـمالی  بـرای  مـدت 
بــه شــرط اینکــه درفاصــله دوســال از 
ــرای ــین شــرکت ب ــاز، اول ــاریخ امتی  ت

اقــدام بــه عملیــات تشــکیل شــود، بــه  
دارسی نـامی اهـل  اسـترالیا  واگـذار 

صــــاحب امتیــــاز حـــــق . گردیــــد
انحصاری استخراج نفـت  و حمـل و 
نقل و تصـفیه و فـروش نفـت و  لولـه 
کشی  تا خلیج فارس  را بدسـت آورد 

دولــت ایــران قبــول  بــر آن  و عــالوه 
کرده بود کـه زمینهـای مـورد نیـاز را 

ــه  ــق ب ــایر و متعل ــه ب ــت باشــد ک دول
ــا  وزمــین هــای دیگــر  را خــواه       ً                         مجان
ــه قیمــت  ــی و خــواه شخصــی  ب دولت
عادله در شرکت از هر نوع مالیـات و 
عوارض معاف  بـوده و آالت و ادوات 
ــــیش و تفحــــص و اســــتخراج و  تفت
ــه  ــیچ وج ــه ه ــی  ب ــه کش ــایل لول وس

  . حقوق  گمرگی نپر دازند
عالوه به صـاحب امتیـاز اجـازه داده 

چنــد شــرکت بــه شــده  بــود کــه یــک 
شــرط  آنکــه اساســنامه و ســرمایه و 
محــل کــار شــرکت بــه اطــالع دولــت 

شـرکتهاتی . ایران برسد تشکیل دهـد
مربوط دارای همان حقوق  صـاحب  
امتیاز  و همان تعهـدات و مسـئولیت 

  .ها هستند
ــرکتها  ــالیانه  ۱۶ش ــافع س ــد من در ص

خود  را به دولت  ایران پرداخت می 
  .نمایند

ــران مت  عهــد مــی شــود کــه دولــت ای
حفظ  امنیـت  و محافظـت مایملـک 
شــرکت  را بــه عهــده گرفتــه و همــین  

که این وظیفه را انجام نمود شرکتها 
و صاحبان امتیاز  به هیچ اسم و رسم 

شرکت . حق  مطالبه خسارت ندارند 
                           ً    متعهد اسـت کـارگران را منحصـرا  از 
افــراد ایرانـــی انتخـــاب در انقضـــای  

شــرکت  مــدت امتیــاز  کلیــه مایملــک
در  و متعلــق  بــه ایــران خواهــد بــود 

صورت ایجاد اختالف  موضوع به دو 
حکم در تهـران کـه خودسـر حکمـی 
انتخـــاب  خواهنـــد نمـــود مراجعـــه 

  .خواهد شد
دولــت ایــران حــق  خواهــد داشــت  

برای  حفظ  حقوق  خود  با صـاحب  
امتیاز  هرگونه تفتیشی که مفید بداند 

  .بعمل آورد
ــی  ــه حــق رس ــود آنک ــا وج ــه ب دگی ب

           ً                    حساب  صریحا  به دولت ایـران داده 
شده و  حکمیت الزامی بوده و سهیم 
بودن ایران در منافع کلیه شـرکتهای  
اکتشاف و استخراج و تصفیه و حمل 
و نقل و فروش  محرز بوده و بالخره 
با وجود اینگه پس  از انجـام وظیفـه 
استحفاظی دولت  ایران از  پرداخت 

ده است مع هرگونه غرامتی  معاف بو
  :ذالک

هیچ وقت صاحب  امتیاز  اجازه  – ۱
ــت  ــه دول ــابها را ب ــه حس ــیدگی  ب رس

  .ایران نداده است
هیچ وقت صاحب  امتیاز  تن بـه  – ۲

اجرای حکمیت بـه وسـیله دو حکـم 
  .یا سه حکم در تهران نداه است

فقـــــط از عوایـــــد شـــــرکتهای   - ۳
استخراج و تصفیه نفت در ایـران آن 

ــاز  ــاب س ــا حس ــم ب ــی  ه ــای خاص یه
ســهمی  بــه دولــت ایــران داده شــده 

  .است
ــه جــای    - ۴ ــافع  ۱۶ب در صــد از من

در صـد  ۱۳همین شرکتها هم  فقـط  
  ۳از منـافع خـالص پرداخـت شــده و 

درصــد آن را بــه جــای  پرداخــت  بــه 
دولت ایـران بـه عنـوان حـق االرض  

که طبـق  امتیـاز  ( به صاحبان اراضی 
را خـود  نامه بایستی زمین های  آنهـا

پرداخــت .) شــرکت خریــداری  کنــد
  . نموده است

بــه بهانــه بریــده شــدن لولــه در   - ۵ 
ـــه  ـــی اول  کـــه ب ـــین الملل جنـــگ ب
تحریک ترکها  و در اثـر فـرس مـاژور 

ــوده اســت از  ــه  ۱۹۱۶ب کــه شــروع ب
ــا  ــافع شــده ت ــع من هــیچ  ۱۹۲۰توزی

ـــران  ـــت ای ـــه  دول ـــه  ســـهمی  ب گون
پرداخـــت نشـــده و خســـارت نـــاچیز  

را که  به عهده ایران نبوده  قطع لوله
است تا  میزان  چهار صد هزار  لیـره 
باال برده، سعی  شده  اسـت  غرامـت 
ادعـایی  را بـر خـالف  صـریح امتیــاز 

  .نامه به حساب  ایران  بگذارد
ــافع    - ۶ ــران  از من ــت ای ــهم دول س

شرکتهای  اکتشافی  و حمل و نقل  و 
فــروش  در ایــران  و خــارج بــه هــیچ 

  .داخت نشده استوجه  پر
ــه تعهــدات  خالصــه اینکــه شــرکت ب
ــــواره  ــــوده و هم ــــل ننم خــــود عم
مزاحمــت دولــت ایــران  را فــراهم 
کرده و  بیش از نیمی از سـهم دولـت 
ایران در منـافع را نپرداختـه اسـت و 
کلمه منافع را نیـز  کـه در امتیازنامـه 
مطلــق  قیــد شــده اســت  بــه معنــای  
ــر اســاس   ــم  ب ــالص  آن ه ــافع خ من

ی کــه خــود  قلمــداد  مــی نمــود  مبلغــ
  .تعبیر کرده است

با وجودی که دولـت ایـران بـه یـک  
نفر  اسـترالیائی  امتیـاز داده بـود،  از 

به بعد دولت  انگلـیس  بـا در   ۱۹۱۴
درصـــد ســـهام  ۵۶دســـت گـــرفتن 

همــواره زمــام امــور  شــرکت را علــی  
رغم تمایالت  ملـت ایـران د ردسـت 

ای  گرفتــه و بــا  انعقــاد قــرار دادهــ
ــــت مصــــرفی   ــــدت، نف ــــل الم طوی

 ۱۸ی  خود را به قیمتی  بین  دریادار
شلینگ کـه بسـتگی  بـه میـزان  ۳۰تا 

سود قابل تقسیم شرکت داشته  است 
خریــداری  نمــوده و از ایــن  راه نیــز 
خســارت بزرگــی  از نظــر اقتصــادی و 
سیاسی  بـه دولـت ایـران وارد  آورده  

  .است
بــه توصــیه  ۱۹۱۸بــاالخره از ســال 

مشــاورین حقــوقی  و بــا  توجــه بــه 
ــت  ــرای  دول ــران ب ــت ای ــت نف اهمی
انگلیس  شرکت سابق   نفت در صدد 
زمینــه ســازی  بــرای تمدیــد مــدت 

  . امتیاز  بر آمده است
قـانون مالیـات بـر در  ۱۹۳۰در سال  

آمــد معــاف نبــوده مــدت دو ســال از 
پرداخت مالیات خـود داری  نمـوده 
ــت  ــه دول ــه را ب ــه عرص ــرای اینک و ب
ــران از  ــد ســهمیه ای ــر کن ــران تنگت ای

کــه در اثــر بحــران ( منــافع را نیــز 
ــه  ــزل قیمــت نفــت ب اقتصــادی  و تن
ــم  ــان ه ــوجهی  نقص ــل ت ــزان قاب می

ــود ــه ب ــن عمــل ) یافت نپرداخــت و ای
منجر به الغای یکطرفـه امتیـاز  نامـه 
ــرکت  ــت آرزوی  ش ــه نهای دارســی  ک
نفــت بــه منظــور زمینــه ســازی  بــرای 

  .ر بود گردیدتمدید مدت  مورد نظ
توضــیح آنکــه فشــارهای  سیاســی  و  

تحریکات داخلـی و اعـزام کشـتیهای  
جنگی به خلیج  فارس کـه توجـه بـه 
قـــدرت دولـــت  انگلســـتان در ســـال 

دولـــت ایـــران را بـــه کلـــی    ۱۹۳۲
مرعــوب  نمــوده بــود شــرکت ســابق 
نفت موفقیت حاصل نمـود کـه قـرار 

به دولت   ۱۹۳۳داد جدید در آوریل 
  .یل  نمایدایران تحم

ــرارداد  ــب   ۱۹۳۳ق ــر حس ــه ب ــا انک ب
ظاهر عواید ایران را در سال  انعقـاد 
ــواد آن   ــی  م ــود ول ــرده ب ــر  ک دو براب
شرکت نفت  موفق  شـد حقـوقی  بـه 
دولت ایران   بپـردازد کـه میـزان آن 

قـرار داد سالی  که از  اجرای  ۱۸در  
می گذرد نصف عوائدی  گردیـد کـه 

داد دارســی   در صــورت اجــرای  قــرار 
و با توجه به عدم معافیـت شـرکت از 
ــد  ــد عای ــر  در آم ــات ب پرداخــت مالی

  .کشور ایران می شد
  
مشخصــات و نتــایج قــرار داد ٭

۱۹۳۳   
  
نــوعی تنظــیم شــده  ۱۹۳۳قــرار داد  

اســت کــه در صــورتی کــه اجــرای  آن 
ادامه می یافت مـواد  و تفسـیر یهـای 
دیگری که به ضرر ملت ایـران بـود و 

بق نفـــت مـــی توانســـت شـــرکت ســـا
ــدبختهای اقتصــادی    باســتناد آنهــا  ب
دیگری برای مـا فـراهم آورد،  در آن 

ولـی چـون تـاکنون از . وجود داشت
آنها استفاده نشده است ذکر آنهـا  بـا 
وجود اهمیت زیـادی کـه دارد مـورد 
ندارد و ما  فقط به ذکر یک مورد آن 

  .اکتفا می کنیم
بــه شــرکت ســابق  ۲۰ضــمن مــاده در

اده شده است که حتی درسـال حق د
های آخر عمرخود بتواند و تأسیسات 

ــود  ــول خ ــر منق ــرکتهای  را غی ــه ش ب
تابعـــه بفروشـــد و چـــون شـــرکت در 
تغییـــر اساســـنامه شـــرکتهای  تابعـــه 
هیبچوقت حاضر نشده اسـت جلـب 
نظـــر دولـــت ایـــران رابـــا وجـــود 
اعتراضات مکـرری کـه شـده بنمایـد، 
شرکت سابق پس از فـروش مایملـک 

ــه خواهــد خــ ــه شــرکتهای  تابع ود  ب
توانســت کــه بــا تعبیــر  اساســنامه، آن 
ــه  ــرکت تابع ــرکتها را از صــورت ش ش
خارج کند و بـدین ترتیـب قسـمتی از 
آنچه را که بایسـتی در انتهـای  امتیـاز  
  ،     ً                          مجانا  به دولت ایـران تسـلیم نمایـد

از چنگ دولت ایـران خـارج و مـا را 
ه مجبور نمایـد  کـه تمـامی  آنهـا  را بـ

قیمـت عادلـه از شـرکت تابعـه سـابق 
  .شرکت نفت خریداری  کنیم

مزیتهــای ظــاهری  قــرار داد  ٭
۱۹۳۳  

  
ـــــرار داد    - ۱ وســـــعت  ۱۹۳۳در ق

هــزار میــل  ۴۰۰حــوزه امتیــازی از 
 ۵هـزار میـل مربـع کـه  ۱۰۰مربع به 

ســال  بــرای انتخــاب  آن بــه شــرکت 
  .وقت داده شده است تقلیل می یابد

ــه  – ۲ ــران ک ــت ای ــد ۱۶در دول درص
عوایـــد کلیـــه شـــرکتهای اکتشـــاف، 
ــل  و  ــل و نق ــفیه حم ــتخراج، تص اس
فروش  طبق  مـدلول حقیقـی امتیـاز  

در  ۲۰دارسی سهیم  بوده و فقط  در 
صد  عواید  شرکتها سهیم گردیـده  و 
ـــه طـــور  غیـــر مســـتقیم در عوایـــد  ب
شرکتهای تابعه و متحده که تمـام یـا  
ــه  ــق  ب ــا متعل ــرمایه آنه ــمتی از س قس

رکت سابق  بوده و آن  سـرمایه هـا ش
از محل  عوایـد نفـت  مـا تـأمین مـی 

  .شده شریک گردیده است
در صد منافع دولت  ۲۰عالوه بر  – ۳

ایران برای هرتن نفت فروش رفتـه، 
حق االمتیاز و مالیـاتی  بـین چهـار و 
نیم  تا پنج شلینگ تضمین شـده  بـه 
ــا ایــن  طــال دریافــت مــی داتشــته و ب

ن  در دریافت مالیات ترتیب حق ایرا
ــرار داد  ــدلول ق ــق  م ــد  طب ــر در آم ب

  .دارسی  نیز  شناخته شده است
حق  انحصاری  لوله کشی  نفـت  – ۴

ــارس  از دســت شــرکت  ــیج ف ــه خل ب
  .خارج گردیده است

ـــع  – ۵ ـــانی تعهـــد نمـــوده جمی کمپ
ــرای  وســایل  معمــول و مناســب  را ب
تأمین صرفه جویی  و استفاده کامـل  

و حفـــظ مخـــازن  از عملیـــات خـــود
تحت االرضی بکار بـرده و اقـدام  بـه 
هیچ عمل  و یا خوداری  ازعملی  که 
ــد  ــران باش ــت ای ــان دول موجــب  زی

  .ننماید
کمپانی تعهد می نماید که تمامی  - ۶

مدارک و طرحها و نقشه های مهم را 
به صورت محرمانه در اختیـار دولـت  

  .یاران بگذارد
نه کمپانی تعهـد مـی نمایـد سـالیا – ۷

فقـــط ده هـــزار لیـــره بـــرای اعـــزام 
محصلین ایرانـی بـه اروپـا تخصـیص 
ــه از  ــت ک ــد اس ــالوه متعه ــد و ع ده
تعداد کارشناسـان خـارجی  بـه طـور  
تصــاعدی کاســته و بــه جــای  آنهــا از 

  .اتباع ایران بگمارد
کمپــانی ایجــاد وســایل  صــحی  – ۸

کارمندان و کارگران خود را مطـابق 
ران جدیدترین طریقه معمـول در ایـ

  .به عهده می گیرد
کـه  ۱۹۳۳این بود مزیتهای قرار داد 

اکثــر آنهــا ظــاهر فریــب  بــوده و بــه 
بســیاری  از آنهـــا  هـــم عمـــل نشـــده           

  .است
   
  ۱۹۳۳معایب قرار داد  ٭
  
نــه تنهــا شــرکت ســابق نفــت از   - ۱

کلیه معافیت های گمرکـی و مالیـاتی 
بهـــر ه منـــد مـــی شـــود بلکـــه کلیـــه 

آن نیـــز از همـــین   شـــرکتهای تابعـــه
معافیت بر خوردار می شـوند و حـال  
آنکه هیچ شـرکت  یـا مؤسسـه ایرانـی  
وجود  ندارد   که از چنـین امتیـازاتی  

  .برخوردار  باشد
بـــه دامنـــه عملیـــات شـــرکت در  - ۲

ایران توسعه خاصی داده  شده است 
که از قسمتی  از آنها تـاکنون شـرکت 

  .استفاده نکرده است
ظـاهر  وسـعت بر حسب اگر چه  – ۳

ولـی بـا  حوزه امتیاز  تقلیل مـی یابـد 
سال به شرکت سابق  اجازه  ۵مهلت 

را بـا داده می شود که بهتـرین منـابع 
ــــار خــــود انتخــــاب  ــــد اختی و نمای

بنـــــــــابراین ارزش ظـــــــــاهری  و 
حوزه  امتیـازی  بـه نحـو محدودیت 

  .محسوسی  نقصان می یابد
ه مـی به شرکت سابق اجازه داد  - ۴

شـود  کــه قیمــت  اراضــی  مــردم و یــا 
دولـت را قطــع نظـر  از نــوع مصــرف  
ــا  ــه در امریک ــلی ک ــر خــالف اص آن ب

  .خریداری  نمایدمتداول است 

به شـرکت سـابق حـق داده  مـی  – ۵
ــه شــرکتهای   شــود اراضــی خــود را ب
تابعه بفروشد و با  توجه بـه تفسـیری  

از قــرار داد نمــوده کــه شــرکت نفــت 
شرکت میسر خواهد  بود  است  برای

غیـر منقولـه خـود  که اراضی وامـوال 
دولـت بـه کـار  متعلـق  را که در آخـر

ایران می شود  از چنگ ایران بـه  در 
  .آورد
با وجود آنکه طبق  قانون حتـی   - ۶

استفاده  از هر نـوع  تبعه ایران  برای 
معـــادن ســـطح االرضـــی  و تحـــت 
ــد،  االرضــی بایســتی حقــوقی  بپردازن

شرکت حـق  بهـر ه بـرداری ، بـدون  
پرداخـت  هـیچ وجهـی  را بـه دسـت 

  .آورده است
به کمپانی حق  داده شـده اسـت  - ۷

ــدر،  ــن، بن ــاختمان راه آه ــه س ــه ب ک
وسائل  ارتباطی از هر قبیل  و وسائل  
حمــل و نقــل  و بــاربری  از هــر نــوع 

  .مبادرت نماید
کـــه دولـــت  ایـــران در صـــورتی   - ۸

مجبـور  بـه اسـتفاده  برای دفاع ملی 
از  وســائط  نقلیــه و  ارتبــاط  شــرکت 
شود بایسـتی خسـاراتی  را کـه از ایـن  
راه متوجه  کمپانی  می شود  جبـران 
نماید نه  آنکـه  ارزش  آن خـدمت را 

  .پرداخت کند
شرکت برای تهیه اشـیا  و سـایل    - ۹

ــه اســم  ــه ب ــاری ک ــوازم و خــوار ب و ل
د  نمایـمی  کارمندان و کارگران وارد 

معـاف  از کلیه مقررات متداول کشور
ــا اســتفاده  ــانع و ب از ایــن ســهولت م

کشـاورزی  و صـنعتی  هرگونه  توسـعه 
و تجارتی  در حول  و حـوش  حـوزه 

  .امتیازی  شده است
ــرک و  – ۱۰ ــرکت از پرداخــت گم ش

عوارض و مالیات های محلـی  از هـر 
قبیل  که باشد  نسبت به اجناسی  که 

ــات خــود ــرای عملی ــران الزم   ب در ای
دارد معاف می باشـد و  صـادرات  آن 
نیــز از پرداخــت هــر گونــه گمــرک و 
عوارضی  معـاف  اسـت و حـال  آنکـه  
این معافیـت هـا بـرای  هـیچ یـک از 
دستگاه های  تولیدی  کشور و حتـی 
  .مؤ سسات دولتی شناخته نشده است

استفاده از همین حق  بـرای شـرکت 
و توسـعه  که از ایجادمیسر می نماید 

مواد نفتـی بر اساس هر گونه  صنایع 
به عمل  آورده و   یدر ایران جلوگیر

در صــــورت  ایجــــاد  از راه رقابــــت 
  .تجاری  آنها را از بین  ببرد

ـــانی  – ۱۱ ـــیچ کمپ ـــت ه ـــزم نیس مل
قسمت  از ارز  حاصله از فروش  نفت 
و صــادرات خــود را  بــه پــول ایرانــی  

  .تبدیل  نماید
و مالیات بـر المتیاز حق اچون  – ۱۲

تعیــین شــده تــن مــواد نفتــی اســاس 
است، سعی  شـرکت در صـدور  مـواد 

پــر ارزش  از ایــران مــی باشــد و نفتــی 
تــوجهی بــه مــواد کــم  ارزش مبــذول 

  .نمی دارد
فـروش ( با تغییر نـاروای کلمـه  – ۱۳

) رفته در ایران و صادر شده از ایران 
شرکت سابق  نفـت  از پرداخـت هـر 

ــه ــاتی  بــه  گون ــاز  و مالی ــق االمتی ح
  :دولت ایران نسبت به 

ــف  ــایی   -ال ــزان آن در گازه ــه می ک
معادل معادل سه  و نیم    ۱۹۵۰سال 

  .میلیون تن  بوده است
مــواد نفتــی تلــف  شــده کــه در  –ب  

     ً                محـتمال   بـالغ بـر پانصـد همان سال 
  .هزار تن  می باشد

مواد نفتـی  مصـرفی  شـرکت کـه  –ج 
ــال   ــن  ۱۹۵۰در س ــون ت ــه دو میلی ب

  .بوده است، خود داری  کرده است
بــا پرداخــت مالیــات بــه طــور  - ۱۴ 

ـــاس  ـــر اس ـــت و ب ـــات ثاب ـــاژ مالی تن
معـادل  ۱۹۳۳که در  سـال  پرداختی 

چهار در صد عواید شرکت یعنی حـد 
اکثــر نــرخ  مالیــاتی  بــوده اســت،  در 

ــ ــالی  ســالی  شــبیه ب  ۱۹۴۷ه ســال  م
  در صد عواید   ۱/۸فقط  معادل  

  
  15ر صفحهد
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

قلمدادی شرکت بوده و حـال  آنکـه  
در   ۵۰نرخ  مالیات  بر در آمد  ایران 

  .صد  می باشد
به جای اینکه  حـق االمتیـاز و   - ۱۵

مالیـــات کـــه بـــر اســـاس  تـــن اســـت 
               ً      ً          خراجی است منظمـا  و مـثال  ماهیانـه  
ـــران پرداخـــت شـــود  ـــه دولـــت ای ب

ت که از نقطه نظر بودجه موضوع  نف
ــر  ــی اث ــای عمران ــه ه ــأمین برنام و ت

 ۹                    ً         بزرگی  دارد شرکت عمال  در طول  
هـزار   ۷۹۰ماه از سال مـالی بـیش  از 

ــردازد  ــران نمــی پ ــه دولــت ای ــره ب لی
وحال  آنکه در یک سال سـالی شـبیه 

ایـران  ( سـهم دولـت  ۱۹۵۰به سـال 
ــال   ــره  ۱۵,   ۰۰۰,  ۰۰۰   ً اق ــوده )  لی ب
  .است

با وجود تعهـد صـریح شـرکت  – ۱۶ 
ـــران مراعـــات  ـــافع ای ـــه حفـــظ من ب
حـــداکثر صـــرفه و صـــالح در بهـــره 
                         ً            برداری  ازمنابع ما تقریبا   تمامی گـاز 

نفتــی  بــال اســتفاده اصــله از منــابع ح
اینکـه  بـا بـت گازهـا  مانده و  بـدون 

ــات  ــا مالی ــاژ و ی ــاری  حــق االمتی دین
ـــردازد ـــه .  بپ گازهـــای حاصـــله را ب

ـــ ـــعل ه ـــیله مش ـــوزانده و وس ایی س
ــرد و حــال  ــین مــی ب بالاســتفاده از ب

شــرکت بــرای مصــارف خــود و  آنکــه 
 ۲              ً               ایجاد نیرو فعـال  سـاالنه در حـدود 

میلیــون تــن مــواد نفتــی  مصــرف مــی 
  . نامید
ــا تبعــه  – ۱۷ بــرخالف  ترتیبــی کــه ب

ایران رفتار می شود شـرکت نفـت در 
امالک نفت حوزه  امتیازی  خود می 

ت هیچ گونه حـق تواند بدون پرداخ
از معـــادن ســـطح االرضـــی و تحـــت 
االرضی و بیشـه هـا و جنگلهـا  بـرای 

  .عملیات خود  بهره برداری نماید 
در تعهــدات کمپــانی نســبت بــه  – ۱۸

ـــه  ـــت کلم ـــأمین بهداش ـــابق ( ت مط
جدیــدترین طریقــه حفــظ الصــحه 

ــران ــه  ای ــده اســت و ) معمول ــد ش قی
همین قید بهانه به شرکت داده است 

کنـون نیـز بـیش از هشـتاد  که تا هم ا
درصد  کارگران را از منزل مناسب  و 
ــتی   ــائل  بهداش ــامیدنی  و وس آب  آش
محـــروم  نگاهداشـــته و یـــا شـــرائط  
تحصـــیل  آن را از نظـــر  بـــه کمـــی  
ــوار   ــیار  دش ــاختمان بس ــایل  و س وس

  .کند 
ــی در  -  ۱۹ قیمــت فــروش مــواد نفت

ایــران کــه منــابع سرشــار  آن  اجــازه 
نفتی  را به  قیمـت بسـیار   تولید مواد 

قیمــت ارزانــی مــی دهــد، بــر اســاس 
ــیج مکزیــک و ــا خل ــانی ب ــیج روم خل

ــف  ــین ده درتخفی ــده صــد تعی گردی
مـواد است و با این ترتیب از فـروش 

در ایران شرکت سود سر شـاری نفتی 
از دویست درصد نیز تجـاوز که شاید 

حال  وبه دست آورده است می نماید 
هـــوایی و نیـــروی داری آنکـــه دریـــا

سـری قـرار دادهـای انگلستان طبـق 
دارا بـودن بـیش از  با سوء استفاده از

خـود مصـرفی نصف سهام مواد نفتی 
و یــا حــداکثر در حـــدود را مجــانی 

قیمت تمام  شده  بـه دسـت آورده  و 
از این  راه  نیز  زیان هنگفتی به حق  

  .ایران وارد  آورده است 
اینکـــه بـــه شـــرکت بـــا وجـــود  – ۲۰

صاحب امتیاز را از دولت ایران حتی 
درصورت انحراف شرکت از مقررات  
قــرار داد و عــدم رعایــت مقــررات  و 
تعهــدات مندرجــه در آن ســلب  مــی 

  .نماید 
با آنکه ماده حکمیت مندرجه   - ۲۱ 

برحســـب ظـــاهر  ۱۹۳۳درقـــرار داد 
عیـــب مـــاده حکمیـــت امتیـــاز نامـــه  

آرزوی  دارســـی را از بـــین مـــی بـــرد، 
ــــرای   ــــه اج ــــرکت را ک ــــه  ش دیرین

حکمیــت بــه  وســیله حکــم واحــدی 
کــه بیشــتر تحــت تــأثیر دولــت اســت 

مقتدر انگلسـتان باشـد بـر آورده مـی 
ــیس  ــب رئ ــا نای ــیس ی ــه رئ ــد و ب نمای
ــی  ــین الملل ــی ب ــوان داوری  دایم دی

حکـم واحـد را داده می شود آن حق 
اسـت انتخـاب نیز قطعی که حکمش 

حکمیــت را محــل کنــد و  همچنــین 
ــه تهــران بــوده اســت  بــه محــل  ک
دیگری  که بسته به نظر حکـم ثالـث  
ــا حکــم  واحــد باشــد  منتقــل  مــی  ی

  .نماید
طبق  عادت دیرینه شرکت کـه   - ۲۲

هرچند سال  یک بار در صـدد  آمـده 
است کلیه دعـاوی  را فیصـله دهـد و  

دریافـت کنـد در قـرار تصفیه حسـاب 
بـار ایـن  هم برای دومین  ۱۹۳۳داد 

عمل انجام می شود و شرکت نفت با 
پرداخــت مبلــغ نــاچیز یــک میلیــون 
ــه گذشــته  ــره  اســترلینگ نســبت ب لی

  .حساب  دریافت می نماید      ًمفاصا 
ــرر  – ۲۳ ــه ض ــه ب ــه ک ــرین نکت مهمت

ــال  ــرار داد س ــران ضــمن ق  ۱۹۳۳ای
گنجانیده شده اسـت  همانـا  تمدیـد  

 ۳۲مدت امتیاز  دارسی  بـرای مـدت  
  :شد زیراسال  می با

  ۱۹۶۱در سال  طبق قرار داد دارسی 
              ً در ایران مجانا  کلیه مایملک شرکت 

ان واگـذار و بالعوض  بـه دولـت ایـر
ــال   ــن صــورت  از س ــد و در ای ــی ش م

کــه قــرار داد   ۱۹۹۳تــا ســال   ۱۹۶۱
منقضی می شده است نه تنهـا  ۱۹۳۳

ن ایـــران مـــی آمایملـــک شـــرکت از 
م گردیــد بلکــه بهــر ه بــرداری از تمــا

که بر اسـاس  وضـعیت  ( ایران منابع 
ـــت  ـــالیانه  دویس ـــی حـــداقل  س فعل
میلیــون لیــره ارز  در اختیــار  دو لــت 

متعلـق  بـه دولـت ) ایران مـی گـذارد
ایـران مـی شـده و حـال  آنکـه  طبـق  

عوایــــد ایــــران در  ۱۹۳۳قــــرار داد 
ــاز  و  همــان ســال  بابــت حــق االمتی

میلیون   ۱۵مالیات  و سود  سالیانه از 
لیره  تجاوز ننموده و سالیانه  بیش از 

ــرای   ۲۰ ــره دیگــر هــم  ب ــون  لی میلی
مخـــارج متفرقـــه شـــرکت  عایـــدات 

  .ایران  نمی گردد
ــب   - ۲۴ ــن مرات ــام ای ــر تم ــالوه ب ع

درصورت تخلف شرکت مراجعـه بـه 
ـــحکم ـــه فـــرض محکومیـــت  ی ت و ب

ــل  ــه پرداخــت غرامــت قاب شــرکت ب
مالحظــــه وخــــودداری شــــرکت از 

ونـــه ضـــمانت  پرداخـــت آن هـــیچ گ
اجرایی برای تأمین حقوق ایران جز  
فسخ  شـدن  قـرا ر داد  کـه ناچـار در 
ایــن شــرایط بــه نفــع شــرکت هســت 

  .وجود ندارد
نشـان مـی دهـد  محاسبه نکه آنتیجه  

که در اثر کم  قلمداد  نمودن  منافع 
شــرکت  مــا در منظــور نمــودن  تمــام 
سهم منـافع آن شـرکت از شـرکتهای  

ــد ــه و متح ــه  تابع ــت ب ــر وش  نف و ف
قیمــت  ارزان  بــه دولــت انگلــیس  و 
ـــاالخره  شـــرکتهای نفـــت دیگـــر و ب

داد تفســیرهای مــواد مختلفــه قــرار
ــران  ــد دولــت ای ــی  عای ــان هنگفت زی

صـورتی کـه طبـق  عـدل  و شده و  در
انصاف و تفسیر واقعی قرار داد  عمل 
                            ً    شده بود عواید دولت ایـران اقـال  دو 

بـه دسـت مـا                     ً  برابر آنچه کـه حقیقتـا   
ــه عــالوه   رســیده  اســت مــی شــد و ب
امــروز  کــه صــنعت نفــت ملــی شــده 

هزار نفـر است  به جای بیش از چهار
و کارشــناس خــارجی، کشــور کارمنــد 
ـــــران  ـــــه چندحـــــداکثر ای صـــــد ب

ــه  ــرای ادام ــارجی ب ــناس خ نفرکارش
. بهـــره بـــرداری نیازمنـــد مـــی شـــود

که اهمیت آن به هیچ وجه  موضوعی 
  .نمی باشد قابل  تقویم 

  
ــــــررات و  ٭ ــــــراف  از مق انح

ــرار داد  ــاروای  ق تفســیرهای  ن
۱۹۳۳   

  
با وجود  اینکه  حـوزه امتیـازی    - ۱ 

شــرکت ســابق  فقــط  شــامل  قســمت 
ــوده اســت ،  ــران  ب هــای  خشــکی  ای
شــرکت ســعی کــرده  آبهــای ســاحلی 

ایــــران را جــــزو  حــــوزه امتیــــازی  
میـــل  مربعـــی خـــود وارد    ۱۰۰۰۰۰

  .نماید
ــــاز و د – ۲ ــــق االمتی ــــبه ح ر محاس

مالیات کـه بـر اسـا س قیمـت طـالی  
تضــمین  )  طبــق روح قــرار داد ( آزاد 

ــو ــده ب ــر ش ــت ب ــت، حــق دول ده اس
در صـد  ۵۰اساس قیمت رسمی که تا 

از قیمت حقیقی کمتر بوده  محاسـبه 
  .گردیده است

در صد سود   ۲۰در ظاهر با آنکه   - ۳
بــه دولــت ایــران تعلــق گرفتــه اســت  

شــرکت ســابق مــی توانــد  تنهــا   ولــی
سهم ایران را به میـل خـود قسمتی از

مانـده  و نسبت به بـاقی پرداخت کند 
فقط متعهد است که در  انتهای قـرار 

تنـزل بـه مراتـب داد  که قیمت لیـره 
ــه اســت  ــب یافت ــا را  پرداخــت طل م

و معـذالک بـاز قیـود  دیگـری ننماید 
شده اسـت کـه میـزان عـادی  بـدهی  

رکت  بـــه دولـــت  ایـــران  را نیـــز  شـــ
  .نقصان فاحشی خواهد داد

ــع  – ۴ ــت در واق ــر دول ــران ام  ۲۰ای
ــافع شــرکت ســابق  صــد در ســهم  من

تابعـــه  و در کلیـــه شـــرکتهای نفـــت 
متحده شریک می باشـد  ولـی چـون 
آن شـــرکتها فقـــط  قســـمتی  از حـــق 
السهم منـافع شـرکت مـادر را بـه  آن 

دولـت  شرکت  پرداخت مـی نماینـد،
 سهمیه %   ۲۰ایران فقط  جزوی  از 

خود از  این بابت را دریافت می کنـد 
   ً                             مثال  شرکت بریتش  تانکر  که صـد در 
صــد  ســرمایه آن متعلــق  بــه شــرکت 

ده  ۱۹۴۷نفت مـی باشـد  و در سـال  
,  ۰۰۰میلیون لیره سود داشـته فقـط 

در صــد  ســرمایه  ۶لیــره  یعنــی   ۲۴۰
داخــت اســمی را بــه شــرکت مــادر پر

نموده و باتوجه بـه مالیـات دریـافتی 
دولت انگلستان سهم دولت ایران از 
ــه جــای  دو  ــود ب ــون س ــن ده میلی ای

هزار  لیره  ۳۰میلیون لیره  حد اکثر 
بـوده یعنی  یک صدم  میـزان واقعـی 

  .است
در صد سهم ایران از ذخـایر  ۳۰  - ۵

ــره  ــه ذخی ــق  تفســیر منحصــر ب برطب
ه  حـق  می باشـد و حـال آنکـعمومی 
ـــران  ـــد   ۲۰ای ـــل عوای در صـــد  از ک

شــرکت  قبــل از کســر  مالیــات هــای  
دولت انگلستان  و تعیین و بر داشت 

  .کلیه ذخیره بوده است
ــا تفســیر   - ۶ ــرار ب ــاروای ق غلــط و ن

داد، شــــرکت ســــابق از کنتــــرل و 
رسیدگی دولت ایران به حسب هـای 
خـــود شـــرکت وشـــرکتهای تابعـــه 
 ومتحـــده جلـــوگیری نمـــوده اســـت
وحــال  آنکــه  نماینــده دولــت ایــران 
ــه  ــاتی ک      ً                    صــریحا  حــق داشــت اطالع

و ) داشته باشند(صاحبان سهام دارند
در صد  منـافع  ۲۰به عالوه ایران در 

  .شریک  است
با وجـود حـق صـریح ایـران در   - ۷

نفــت صــادر شــده، بــا کنتــرل میــزان 
نفوذهایی که مهم ترین علت اعمال 

مـی  نارضایتی ملـت ایـران را تسـکیل
            ً                 دهد شرکت عمال  مانع شده است که 
کنترل الزم بـه عمـل آیـد و  چنانچـه 

در یک مجله آمریکایی نوشـته اسـت 
تـن میلیـون  ۳۲به جای  ۱۹۵۰سال 

  ۵۶قلمـــــدادی، شـــــرکت معـــــادل 
میلیــون  تــن نفــت اســتخراج کــرده 

  .است
با استفاده  از عنوان سری بودن    - ۸

کـه تمام اطالعات مهم علمی  و فنـی 
بایستی  تمامی  آنها  در اختیار  دولت 
                       ً       ایــران  گــذارده مــی شــد اوال  شــرکت  
ــــار   ــــدارک الزم را در اختی ــــه م کلی

       ً        و ثانیا  هرگونه نداد دولت ایران قرار 
ــی  ــدان و اطالع ــات و کارمن از مؤسس

مستخدمین  را نیز  که به طور نـاقص 
و غیــر  قابــل  اســتفاده  بــرای دولــت 

عنوان محرمانـه  فرستاده استایران 
به این ترتیب از نفـوذی داده و بدان 

که نسبت  به متصدیان مربوط داشته 
اســت مــانع انتشــارهرنوع اطالعــاتی 
شده و به کلی ملت ایران را از جمیع 
جریانات مربوط  به نفت  بی اطـالع 

  .نگاهداشته است
ـــی نقصـــان   - ۹ ـــرای ترتیـــب عمل ب

ــــان  ــــدان و کارشناس ــــداد کارمن تع

به کار گماردن ایرانیان  به خارجی و 
جـای آنهــا طــرح عمــومی پــیش بینــی 
ــا اســتفاده  شــده کــه شــرکت نفــت ب

نکــه تعــداد  آجــای  نــاروای از آن بــه 
خارجیان را کم  کند  عـده آنهـا را از 

 ۴۲۰۰بـه  ۱۹۳۳نفر  در سال  ۱۸۰۰
ـــزایش  داده  ۱۹۴۸نفـــر در ســـال  اق

  .است
یـن راه ا عالوه برخسارت مـالی کـه از

وارد آمــده اســت ایــران از بــه کشــور  
کـه در وضـع داشتن کارشناسان فنـی 

فعلی  ارزش  فوق العاده زیاد  داشت  
  .محروم گردیده است

اگر ماده مربوط به تقلیـل کارمنـدان 
به طور شایسته و طبـق روح قـرار داد 

 ۲۰عملــی شــده بــود، امــروزه پــس از 
سال کمتر  از چندصد نفر خارجی به 

نفـر فعلـی   جای بیش از چهـار  هـزار
  .وجو د داشت

با وجـود اینکـه  تـأمین وسـایل  – ۱۰
بهداشــت، اراضــی  و ابنیــه و مســاکن 
                  ً         کــارگران شــرکت صــریحا  بــه عهــده 
شرکت بوده است، هـم اکنـون بـیش 

صــد از کــارگران شــرکت بــه در ۸۰از 
ـــل   ـــزل و مـــأوای قاب کلـــی فاقـــد من
سکونت هستند و منـازل آنـان کـه بـه 

اسـت بیغوله هـای عهـد حجـر شـبیه 
  .ازکلیه وسایل صحی  محروم است

ـــا  - ۱۱ ـــه ن ددا ب ســـهام مجـــانی  ب
سهامداران سابق خود  شرکت در دو 
وهله سرمایه حاصله از سـهام عـادی  

میلیـون لیـره بـه  ۹خود را  از حدود 
میلیــون افــزایش  داده و بــا ایــن    ۲۱

بــه قــرار داد  را کــه  ۱۸مــاده ترتیــب 
در  نفع ایران بوده و مشـارکت ایـران

خرید سهام عادی را ممکن می کرده 
       ً                        است عمال  با عـدم انتشـار  سـهام بـال 

  .اثر  و بدون نتیجه  گذارده است
فــروش مایملــک غیــر بــا حــق  – ۱۲ 

منقول  خـود بـه کمپـانی هـای تابعـه 
شرکت سابق می توانسته است اموال  

که در انتهای قرار غیر منقوله خود را 
به دولت         ً               داد و کال  و بالعوض متعلق 

ایران می شده است از چنگ دولـت 
  .ایران بیرون ببرد

بــا وجــود تعهــد صــریح  نتیجــه آنکــه
شــرکت بــه رعایــت حســن نییــت و 
صـداقت و تفسـیر معقـول مفـاد قـرار 

بــاال توضــیح داد  چنانچــه در مــوارد 
داده شده است شرکت به هیچ وجـه 
ــوده و  ــل ننم ــود عم ــدات خ ــه تعه ب

به نفـع آن که سرا پا  قراردادی را نیز
شــرکت تنظــیم شــده بــوده اســت در 
ـــع اجـــرا  ـــه موق ـــواد ب بســـیاری از م

  .نگذارده است
  
قــرار دادی  ۱۹۳۳قــرار داد  ٭

  تحمیلی  و باطل  بوده است
  

و روشن اسـت  حبر دنیا واض چنانچه
به دالیـل  ذیـل علـی  ۱۹۳۳قرار داد 

ــران  و حتــی   رغــم تمــایالت ملــت ای
بـه اکثریـت قریـب علی رغم رضایت 

مقامات مملکتی وقت بـه ملـت اق فتا
  .شده استو دولت ایران تحمیل 

جنگی دولت فرستادن کشتیهای  -۱
 کـه ۱۹۳۳انگلیس  آن هم  در سـال  

اول بــه نهایــت فــاتح بــین المللــی 
خــود رســیده ، دولــت آمریکــا  اقتــدار 

گرفتار  وضع اقتصـادی آشـفته خـود 
روســیه شــوروی هــم ســرگرم بــوده و 

خـود بـوده اسـت و  اقدامات داخلـی
ــه عــال ــران هــم دســت ب وه دولــت ای

نشانده دولت انگلیس بوده و  وظیفه 
دار بوده است که هم خـود بترسـد و 
هــم مــردم را از  کشــتی هــای جنگــی 

  .بترساند
اقرار آقای تقی زاده وزیر دارائـی   – ۲

لس سنا ایران جوقت و رئیس  فعلی م
مــــا چنــــد « در مجلــــس پــــانزدهم 
ــا ــلوب االختی ــی نفرمس ــه آن راض ر  ب

نبـــودیم و بـــی انـــدازه و فـــوق هـــر 
باید عرض »  ...تصوری  ملول شدیم
   ً            بـدا  در ایـن کـار ا               ً   کنم که بنده اصال  و 

هیچ گونه دخالتی  نداشتم جز آنکـه 
و آن امضای من پای  آن ورقـه اسـت 

امضــا چــه مــال مــن بــود و چــه مــن 
امتناع می کردم و مـال کـس دیگـری  

نچــه آ بــود هــیچ نــوع تغییــری را در
مـی واقع شـده و بـه هـر حـال  واقـع 

       ً مـن شخصـا  ... شده  موجب نمی شد
هــیچ وقــت راضــی بــه تمدیــد  مــدت 

  »...نبودم دیگران هم  نبودند
ضـرت  فقیـد در حاظهارات اعلی  - ۳

دارســی داد مــوقعی کــه تمدیــد قــرار 
خواســته شــده و نماینــدگان شــرکت 
ـــران و قطـــع  ـــه تـــرک ای ـــد ب تهدی

عجب  ایـن « :مذاکرات کرده بودند
نیست می ر که به هیچ وجه شدنی اک

ــر  ــا کــه  ســی ســال  ب ــد کــه م خواهن
گذشتگان برای  این کار لعنت کرده 

سال دیگر مورد لعن مـردم و   ۵۰ایم 
  ».آیندگان بشویم

به فـرض  اینکـه تمـام عوامـل و   - ۴
دالیـــل خـــارجی مـــذکور در فـــوق و 
بســیاری دالیــل دیگــر وجــود نمــی 

و  ۱۹۳۳داد  داشت مطالعه متن قرار
محدودیت هایی که دولت ایـران در 
مقابل یک شرکت خارجی برای خود 
قائــل شــد مزیــت هــایی را کــه بــه آن 
شرکت داده است کافی  برای  اثبـات 

به  ۱۹۳۳این نکته  است که قرار داد 
  :ملت  ایران تحمیل شده است زیرا

با اطالع قبلی ۱۹۳۳قرار داد  –الف  
ت حق می ساله به شرکت سابق نفدو

قــرار داد را هــر  موقــع کــه دهــد کــه 
بخواهد فسخ کند و دولت ایـران بـر 
خالف  متعهد مـی شـود کـه حتـی در 
صورت عدم اجرای صریح مواد قرار 
ــرار داد را  ــخ ق ــده حــق فس داد منعق
ــانون  ــیچ ق ــه موجــب ه ــته و ب نداش

ــا خصوصــی و ــد ... عمــومی  و ی نتوان
قـــرار داد منعقـــده را تغییـــر دهـــد و  

که هیچ مجلسـی  نمـی توانـد نآحال 
ــد را ا ــه بع ــال حــق   زادوار تقینی اعم
  .حاکمیت محروم نماید

در صورتی  که قرار داد دارسـی   -ب 
بـه   ۱۹۶۱تمدید نشـده بـود از سـال 

بعد کلیه ارز حاصله از فـروش  نفـت 
دولت ایران مـی شـد درصـورتی  عاید

، ارز  دولـت ایـران  ۹۳۳که قرار داد 
متیـاز  و لیـره فقط  بـه مبلـغ حـق اال

ـــأمین  ـــرای ت ـــرکت ب ـــه ش ـــایی ک ه
احتیاجات خود در ایران مجبور بود 

  .خرج نماید محدود شده است
شـبیه بـه سـال     ً           ضیحا  در یـک سـال تو

کلیه عایـدات دولـت ایـران از  ۱۹۵۰
میلیــون لیــره نمــی  ۴۰هــر قبیــل  بــه 

رســـیده و حـــال آنکـــه اگـــر  امتیـــاز  
تمدید نمی شد تمـام عایـدی فـروش 

میلیــون لیــره هــم  ۲۰۰بــر نفــت کــه 
بالغ است نصـیب  دولـت ایـران مـی 

  .گردید
ــود از  –ج  ــین نب ــدی در ب ــر تمدی اگ

به بعـد  کـه مـدت امتیـاز  ۱۹۶۱سال 
خاتمه می یافت برطبق  امتیاز  تمـام 
آالت و ادوات تولیــد نفــت بــه ایــران 

لق می گرفته و ملت ایـران  مالـک عت
ــددر  ــدات مــی گردی صــد در صــد عای

یـد امتیـاز سـبب شـده صورتی که تمد
اســـت کـــه ملـــت ایـــران از عایـــدات 
ـــا صـــدی  بیســـت  حـــداکثر فقـــط ت

در صـد بقیـه بـه  ۸۰استفاده نماید و 
  .جیب  شرکت نفت برود

عــالوه بــر دو  ۱۹۳۳در قــرار داد  –د 
ــوق حــق  ــذکور در ف ــده م ــب  زنن عی

ــات و بی ــاز  و مالی ــاالمتی ت در صــد س
تعیـین سهم ایـران در شـرکت نـوعی 

سـال  ۱۸پس از  انقضای شده بود که 
نتیجــه ایــن شــد کــه عایــدات دولــت 

مبلغی  شد که در صورت ایران نصف 
ــی  ــرار داد دارس ــود ق ــت وج ــه دول ب

  ) ۳( ».ایران تعلق  می گرفت
 

 ...ادامه دارد 
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  بین الملل انقالب
 

، بــــه گــــزارش ۸۹بهمــــن  ۲۷در ◀
دانشــجو نیــوز، دانشــجویان دانشــگاه 
هنر تهران که برای به خاک سـپردن 
شــهید صــانع ژالــه، در دانشــگاه هنــر 
تهـــران گـــرد آمـــده بودنـــد توســـط 
نیروهای لبـاس شخصـی در دانشـگاه 
و  محصور شده و سـپس مـورد ضـرب

شتم وحشیانه بوسیله بـاتوم و بـاطوم 
ـــــد ـــــرار گرفتن ـــــی ق ـــــامی . برق اس

دانشجویان باز داشت شده بـه شـرح 
  :ذیل است

مهنوش نراقی، حمید حسـینی، فتانـه 
رهقــــی، فــــراز ســــرابی، عنایــــت 
صــحرایی، علــی صــدیقی، مهــرداد 
میرزایی، محمد طیب طاهری، فراز 
فشــارکی، حســن فتحــی زاده، وحیــد 

عبداللـــه  نصـــرتی، عبـــاس صـــالحی،
رنجبــر، امیــر بــی نظیــر، دکتــر علــی 
زاده، کوروش خان محمـدی، سـپهر 

 .صاحبان
، بــــه گــــزارش ۸۹بهمــــن  ۲۷در ◀

ــا، در پــی تجمــع خانواده هــای  هران
بهمـن مـاه، در  ۲۵بازداشت شـدگان 

مقابل زندان اوین، مسـئوالن امنیتـی 
 .اقدام به ضرب و شتم آنها نمودند

، بــــه گــــزارش ۸۹بهمــــن  ۲۷در ◀
نیـوز، علیرضـا نبـوی همسـر  دانشجو

 .عاطفه نبوی بازداشت شد
، بــــه گــــزارش ۸۹بهمــــن  ۲۷در ◀

جرس، بنا به گـزارش منـابع خبـری، 
                                  ِ ساعاتی پس از آنکه قانع ژالـه، بـرادر  
صانع، شهید جنبش سـبز، در گفتگـو 
با رسانه های بـین المللـی، مـاجرای 
کـــارت بســـیج ســـاخته شـــده بـــرای 

یتی برادرش را افشا کرد، ماموران امن
وی را بازداشت و به محل نـامعلومی 

 . منتقل کردند
، به گزارش ندای ۸۹بهمن  ۲۸در ◀

ــت  ــالم حمای ــی اع ــبز آزادی، در پ س
ــهد از  ــالین سیاســی مش ــی از فع جمع

ــایی  ــن از  ۲۵راهپیم ــار ت بهمــن چه
فعالین دانشجویی این شهر دستگیر 

علی رزاقی، مرتضی بـاقرزاده، . شدند
ار نـژاد حسین احمدنژاد و فرزانه نج

از کســانی هســتند کــه تــا کنــون خبــر 
بازداشت آنها مورد تائید قرار گرفتـه 

 .است
، بــــه گــــزارش ۸۹بهمــــن  ۲۸در ◀

هرانا، هومن فخـار مقـدم از فعـالین 
حقوق زنان و از اعضای کمپـین یـک 

 . میلیون امضا بازداشت شد
، بــه گــزارش روز ۸۹بهمــن  ۳۰در ◀

پاالیشــگاه  ۳آنالیــن، کــارگران فــاز 
ن اعتصـــاب کردنـــد یکـــی از آبـــادا

ــــارگران اعتصــــابی فــــاز ســــوم   ک
كارگر  ۵۰۰بيش از : "پاالیشگاه گفت

شــركت ســاختماني نصــب پااليشــگاه 
ـــون  ـــادان، اكن ـــاه اســـت كـــه  ۶آب م

آن هـم . حقوقي دريافت نكـرده انـد
در حالیکــه ايــن كــارگران بــه لحــاظ 
دستمزد يـك سـوم و حتـي يـك ششـم 
كارگران قديمي تر مزد دريافـت مـي 

برای همین كارگران اعتصـاب . دكنن

  . کرده اند
ــــفند  ۱در  ◀ ــــزارش ۸۹اس ــــه گ ، ب

فارس، پـيش از ظهـر امـروز و پـس از 
آغاز اجراي طرح ضربتي قوه قضائيه 
و وزارت دادگســـتري  دو قاچـــاقچي 
ـــيش در  ـــدتي پ ـــه م ـــواد مخـــدر ك م
ــد، در  ــده بودن ــتگير ش ــفهان دس اص
محوطه زنـدان مركـزي اصـفهان بـه 

 .دار آويخته شدند
، بــــه گــــزارش ۸۹اســــفند  ۱در ◀

دانشجونیوز بر اثـر شـلیک نیروهـای 
سرکوب نظام که مجهز به سالح گرم 
ـــد، یـــک نفـــر از معترضـــین در  بودن
. میدان هفت تیـر بـه شـهادت رسـید

همچنـــین بـــر اثـــر درگیـــری هـــا در 
میــدان هفــت تیــر تعــدادی دیگــر از 

 .مردم نیز مجروح شدند
، به گزارش انقالب ۸۹اسفند  ۱در ◀
می، بـه گـزارش شـاهدان عینـی، اسال

شدگان امروز   تعداد تقریبی بازداشت
 .نفر اعالم کردند ۵۰۰را حدود 

، به گزارش رهانا، ۸۹اسفند  ۱در  ◀
حامـــد نـــور محمـــدی دانشـــجوی 

رشـته  ۴دانشجوی خـرم آبـادی تـرم 
زیســـت شناســـی دانشـــگاه شـــیراز در 

های پراکنـده در شـهر  جریان تجمع
 .شیراز کشته شد

ــــفند ا ۲در  ◀ ــــزارش ۸۹س ــــه گ ، ب
موکریان، یک شهروند سقزی به نـام 
ـــواهرش  ـــراه خ ـــدی هم ـــوا خال هی
لطیفـــه توســـط نیروهـــای امنیتـــی 

  .بازداشت شدند
ــــه گــــزارش ۸۹اســــفند   ۲در  ◀ ، ب

ـــاعت  ـــوز، در س ـــحام نی ـــی  ۱س  ۲ال
نفــر از افــراد  ۳۰بامــداد نزدیــک بــه 

حکومتی با هماهنگی مامورین حصر 
ر واواک مســتقر در منــزل کروبــی د

مقابل منـزل  وی تجمـع کردنـد و بـا 
سید علی می رزمد کروبی مـی ”شعار 
ابتـدا بـه تخریـب شیشـه هـای “ لرزد

منزل پرداختند و سپس بـا انـداختن 
بمب های صوتی به داخـل منـزل بـه 
ایجـــاد رعـــب و وحشـــت در منطقـــه 

 . اقدام نمودند
ــــه گــــزارش ۸۹اســــفند   ۲در  ◀ ، ب

رهانــا، الماســی دانشــجوی مــدیریت 
اه تهران بازداشت شـده کـه از دانشگ

ــــت  ــــی در دس ــــعیت وی اطالع وض
 .نیست
، به گزارش هرانا، ۸۹اسفند  ۲در  ◀

در پـــی افـــزایش فشـــار بـــر فعـــالین 
دانشــگاه یاســوج، حــاجعلی کمــالی و 
ــی  و  ــوش جالل ــارکی و داری ــد ن احم
وحیـــد رفیعـــی از جملـــه بازداشـــت 

 .شدگان توسط واواک هستند
نـا ، بـه گـزارش ایر۸۹اسفند   ۲در ◀

چهار تن به اتهام قاچاق مواد مخدر 
ـــه  ـــه دار آويخت ـــان ب ـــدان كرم در زن

  .شدند
، مـأموران واواک ۸۹اسفند  ۳در  ◀

فرزنـد . به خانه کروبی هجوم بردند
او علی را دستگیر و خانه را تفتیش و 

  .کتابها و اسناد او را بردند
ـــــفند  ۳در  ◀ ـــــدالکریم ۸۹اس ، عب

سروش، در نامه ای، خبـر از شـکنجه 
  . اماد خود دادد

  جبر یا آزادی؟
  
  

  :پاسخ به پرسش دوم
  
شما ایـن سـخن را کـه مخالفـان  – ۱

ن را معنـی آقـر ،اسالم بر اصل ثنویت
نهـا معنـائی مـی دهنـد آمی کنند و به 

که ندارند و معانی را کـه دارنـد نمـی 
نــاقض اصــل الاکــراه دانســته  ،بیننــد
نسبت نادرستی را کـه بـه  ،در جا. اید

از یاد برده و این حکم  ،دمن داده ای
  :عمومی را  صادر کرده اید

چرا ادبيات ديـن داران همـواره    «    
ادبيــاتي تحكــم آميــز و از موضــع    
برترســخن گفــتن اســت؟ البتــه مــن 

معلوم   پاسخ سئوال را ميدانم و پاسخ
خواهد كرد كه دينـداري هيچگـاه بـا    

  »آزاد انديشي همنشين نخواهد شد
  
کرده اید نیـک در حکمی که صادر     

چــرا : تأمــل کنیــد و از خــود بپرســید
خود، کاری را می کنیدکـه انجـام آن 
را از سوی دیگری، عیب مـی دانیـد؟ 
حــال آنکــه آنچــه را مــن نوشــته ام، 
کمتــر شــباهتی بــه حکــم محکــومیتی 
ندارد که شما در باره دین داری دین 

کـــار مـــن . داران صـــادر کـــرده ایـــد
معنــی (ارزیــابی یــک واقعیــت اســت 

آیـه قـرآن را ). ردن آیـه هـای قـرآنک
اگر بر اصـل ثنویـت معنـی کنـی یـک 
معنی می دهد و اگر بر اصـل توحیـد 

معنی کنـی، معنـائی ) موازنه عدمی(= 
بدیهی است با وجـود . دیگر می دهد

اینکــه اصــل راهنمــای دیــن توحیــد 
است، کس یـا کسـانی کـه قـرآن را بـر 
اصــل ثنویــت، معنــی مــی کنــد یــا مــی 

کارشان موافـق روش  کنند، کارش یا
تصدیق واقعیت کجـا و . علمی نیست

حکم بدون دلیل و آنهم بر ضد دیـن 
  داری صادر کردن کجا؟ 

اما تصـدیق درسـتی یـا نادرسـتی  – ۲
هرگاه بر علم . سخنی، کار علم است

ممنــوع باشــد تشــخیص صــحیح از 
غلط، علم رشد نمـی کنـد و بـا جهـل 

نقد علمی جدا کـردن . برابر می شود
ز نا راست و پـذیرفتن راسـت راست ا

. کامـــل کـــردن آنســـت˝ و احتمـــاال 
افزون بر این، حق یک تعریف بیشتر 

امــا دانشــهای انســانها نســبی . نــدارد
هستند و برداشتهای آنها از حـق مـی 
. توانند حتی متضاد با یکدیگر باشـند

نقـض (الجرم، به تعبیـر دقیـق قـرآن 
، هرکس آنچه را خود مـی )حکم شما

انگـارد و برداشـت  داند صـحیح مـی
برداشـت . دیگری را غلط می پنـدارد

خود را صحیح و برداشت دیگـری را 
. غلط دانستن، مشکل ایجاد نمی کند

ــودن  ــه نســبی ب ــی اگــر انســانها ب حت
دانش خود و دیگـران قائـل باشـند و 
احتمال بدهند تعریـف آنهـا تعریـف 
یگانه حق نیست، باز، هرکس تعریف 

نزدیـک و خود را به آن تعریف یگانه 
. برداشت دیگری را دورتـر مـی دانـد

ــه حــد  ــال، یکــی آزادی را ب ــرای مث ب
آزادی کسـی تـا آنجــا (معنـی مـی کنــد 

اســـت کـــه آزادی دیگـــری از آن جـــا 
و دیگری به بی حـد ) شروع می شود

آزادی (و یا نامتعین تعریف مـی کنـد 
این همانی جستن با هستی هوشـمند 

ایــــن دو تعریــــف متضــــاد ). اســــت
تعریف آزادی به قـدرت  یکی. هستند

است و دیگری تعریف آزادی به عدم 
تعریـــف آزادی بـــه قـــدرت . قـــدرت

براصل ثنویت است و تعریـف آزادی 
. به عدم قدرت بر اصل موازنه عدمی

حال  اگر من  تعریف آزادی بـه حـد 
در تعریــف، : را انتقــاد کــنم و بگــویم

منطــق صــوری بکــار رفتــه تــا انســانها 
  متوجه نشوند که

  آزادی تعریف نشده است و –الف  
) زور(= چـــون حـــد را قـــدرت  –ب  

ایجاد می کند، به آزادی همان معنـی 
  داده شده است که قدرت دارد و

ــط ... -ج  ــن، تعریــف غل ــر ای ــا ب ، بن
اســـت، حـــق تعریـــف کننـــده را بـــر 
تعریف کردن انکـار نکـرده ام، بلکـه 

حـــال .  تعریــف او را نقــد کــرده ام
کـوم بـه اینکه شـما دیـن داری را مح

حکمی می کنید که، بنا بر آن، هرچه 
یــک دینــدار بگویــد، از موضــع بــاال و 
انکار حق دیگری به داشـتن تعریـف 

  .است... دیگر و
و اگر، بنا بر جریان آزاد تعریفها و      

برداشتها باشد، تعریفهـا بـه یکـدیگر 
نقد می شوند و به تعریف یگانه حـق 

بدین سـان، بـاب . نزدیک می گردند
و انتقــاد تــا بــی نهایــت بــاز مــی نقــد 
زیــرا در بــی نهایــت اســت کــه . مانــد

انسانها آن تعریف یگانه را می یابند و 
  .در آن به اجماع می رسند

ــدر       ــرار، در رابطــه ایــن ان ــدین ق ب
یافت از حق با آن اندریافت از حـق، 

آزادی، در . زور محل پیـدا نمـی کنـد
ایــن جــا، بمعنــای فراخنــای الاکــراه 

پـس هـرکس زور . یدا می کنـدمحل پ
بر قرار کردن سانسـور و (درکار آورد 

، )بکـــار بـــردن دیگـــر اشـــکال زور 
ـــان  ـــق را هم ـــود از ح ـــت خ برداش
تعریف یگانه ای می انگـارد کـه حـق 
دارد و قصد او از این کار، رسیدن بـه 
قـــدرت و یـــا حفـــظ قـــدرت از راه 

فرق نمی کند که ایـن . تخریب است
الم بکنـد و کار را در طرفداری از اسـ

یادآور مـی شـوم . یا در مخالفت با آن
کــه از روشــهای عقــل قدرتمــدار کــه 
همواره بکار می بـرد، آغـاز کـردن بـا 

  . تخریب است
آیات قرآن بـر وفـق بیـان آزادی   – ۳

زیرا این بیان را آیـه . معنی نمی شوند
هـیچ کجـا نیـز . ها بدست می دهنـد

نگفته و ننوشته ام که آیات قرآن، بنـا 
. بیان آزادی، ایـن معـانی را دارنـدبر 

در قلم شما، اصول راهنمای قرآن بـا 
اسـالم . بیان آزادی جانشین شده اند

اصــول راهنمــا دارد و ایــن اصــول در 
معــانی آیــه . قــرآن تعریــف شــده انــد

هــای قــرآن، وقتــی  همــان معــانی را 
دارند که مراد صاحب کـالم هسـتند، 
ـــد ـــا آن اصـــول ســـازگار باش ـــه ب . ک

وع هــر ســامانه ای را بــه چنانکــه فــر
بدین . اصول راهنمای آن می سنجند

ســان،  نــه بــه قالــب ریخــتن کــه رهــا 
کردن از قالب و مستقل کردن معانی 
آیه ها از ذهنیت آدمی، روش کار  من 

  . بوده است
هستند و  –و هرگاه کسانی باشند  – ۴

ــیار  ــی  –بس ــن داری م ــوی دی ــه دع ک
کنند و خود را صـاحب غیـرت دینـی 

مــی داننـــد و دیـــن را بـــر اصـــل ... و
ثنویت تک محوری، به بیـان قـدرت 

در کاری که می کننـد، . بدل می کنند
فرقی با مخالفانی که بر اصـل ثنویـت 
به آیه ها معانی دلخواه را می دهنـد، 

این تصدیق، انکار حـق آنهـا . ندارند
ــن  ــر برداشــت دلخــواه خــود از دی ب

  . انتقاد این برداشت است. نیست
همی که منطق صوری عقـول امر م     

را از توجــه بــدان غافــل مــی کنــد، 
اینســت کــه قــرآن مــی گویــد در دیــن 

اما چون آن را در بیـان . اکراه نیست
قدرت از خـود بیگانـه کننـد، اوامـر و 
نواهی آن را جز با زور بکار نمی توان 

ایــن ضــابطه، بکــار تمیــز دیــن .  بــرد
بمثابه بیان آزادی از دین بمثابه بیان 

دین وقتی بیان آزادی . می آیدقدرت 
است، مجموعه ای از حقوق می شود 
که عمـل کـردن بـه آنهـا نیـاز بـه زور 
ندارد و انسان را از اعتیـاد بـه بنـدگی 

از ایـــن رو، . قـــدرت رهـــا مـــی کنـــد
هرکس بخواهد تجربـه را روش کنـد 
و زنــدگی را عمــل بــه حقــوق خــویش 
کنـــد، نیازمنـــد بیـــان آزادی بمثابـــه 

  .می شوداندیشه راهنما 
به نقدها و پرسشهای دیگر شما در      

  .نوبتی دیگر پاسخ می دهم
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