
  

  
  

درجه ريشتر و به  9فاجعه زلزله بشدت . خبر اول وسائل ارتباط جمعي بود ،بمب و موشك و گلوله باريدن بر شهرهاي ليبي :الميانقالب اس
 ،اپن بر اثر قطع برقژسيب ديدن نيروگاههاي اتمي آ ،سونامي كه هرچه را بر سر راه يافت ويران كرد و با خود برد و سپس ،نآدنبال 

برغم تصميم يك سال  ،لمانآن بدانحد بود كه حكومت آاثر. باط جمعي را در همه جاي جهان به خود جلب كردبيشترين توجه وسائل ارت
چين، ساختن نيروگاههاي جديد را موكول به .                      ً          نيروگاه اتمي را موقتا  تعطيل كند 7خود را ناگزيرديد  ،بخاطر انتخابات در پيش ،پيش خود

اوباما دستور داد تمامي نيروگاههاي . سه بررسي وضعيت نيروگاههاي اتمي را در دستوركارقراردادفران. اپن كردژمطالعه دقيق فاجعه اتمي 
  ...اتمي امريكا بطوركامل بازرسي فني بگردند  و

نيروگاههاي اتمي جديد ديگر خطري براي انسان . ميزان خطر را نزديك به صفر رسانده است ،ي جديدژمي گفتند و فراوان كه تكنولو      
سيب ناپذيري آبسا اطمينان از . هشدار داده بوده است ،اپنژي اتمي به ژانس بين المللي انرآژو اينك معلوم مي شود كه مدير ... دارند ون

اپن زلزله خيز است و در ساختن نيروگاهها از ژباتوجه به اين امركه . ماده مقابله با خطر شوندآ ،ن شده است كه پيشاپيشآمانع از  ،نيروگاهها
اين پرسش محل  ،دليل آن اين كه نيروگاهها در برابر زلزله اي به آن شدت مقاومت كرده است –ي استفاده كرده است ژپيشرفته ترين تكنولو

مي آيد اگر حادثه اي سبب قطع برق شود؟ اگر زلزله شديدي روي دهد و نيروگاه نتواند مقاومت كند؟  ،چه برسر نيروگاه بوشهر. پيدا مي كند
  ؟...اگر
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بيست وھشتمين خرداد، بمناسبت صدو  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٢٢( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  جمال صفری
  

  بناهاي آباد گردد خراب 
  زباران و از تابش  آفتاب                                        

  پي افكندم از نظم كاخي بلند
  د گزند بباران نياكه از باد و                                       

  بدين نامه بر سالها بگذرد   
  بخواند هر آنكس  كه دارد خرد                                      

  نميرم از اين پس  كه من زنده ام 
  كه تخم سخن را پراكنده ام                                       

  » فردوسي «                                                                                
  
 شاعر اصيل و هنرمند و خرد. فردوسى تنها شاعر حماسى ما نيست«

حكـيم علـى   . نمونه ايرانى درست انديش تاريخ ماست. ورز ماست
. دارنـده زمـان ماسـت    ه نگـا . االطالق براى بينش فرهنگى ماسـت 

گويـان همـه   بيگمان رشته ناگسستنى پيوندست ميان همـه فارسـى   
 ».قرون

   » ايرج  افشار«
 يادمان ايرج افشار،  فروتن ايرانی

  
افشـار   را به شادروان ايـرج » زندگينامه  دكتر مصدق«اين بخش از

  : اختصاص مي دهم  زيرا 
عشق به «به پاس خدمات فراوان و شايان توجهي كه ايرج افشار با  

ناسـاندن  اش را وقف صيانت فرهنگ ايران و ش تمام زندگي» ميهن
اين فرهنگ به تمام جهان كرده است و هماننـد ديگـر بزرگـان و    

گسست و انقطاع تـاريخ و  « خدمتگزاران تاريخ و فرهنگ ايران از
و  آنرا بعنوان ميراثـي  عظـيم    نياكانمان جلوگيري نمود» فرهنگ 

 : در  اختيار نسل كنوني  و آيندگان  گذاشت و  بنابراين 
  12 در صفحه

 
  اندگار برجا گذاشتم يدوست كه اثر رانيمحقق ا ،استاد محمد مهريار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چشم از  ،در اصفهان ،1389اسفند  18نامدار ايران در  روز چهار شنبه   استاد مهريار مترجم، نويسنده، ايران شناس و اصفهان شناس
  . جهان فرو بست

    . در اصفهان به دنيا آمد يروحان  خانواده يكشمسي در  1294محمد مهريار، درسال 
 يمدر مدارس قد سن   َ ص غ ر يلمتولد شدم و از اوا يروحان  خانواده يكدر «  :مهريار در شرح زندگيش مي گويد شادروان استاد

كه سنوات از دستم  يمرا هم بگو ينا. 1312بعد رفتم عراق در نجف سال  .گرفتم يادجا  را هم آن يو عرب يزبان فارس. شدم يتترب
درس  ها ينو ا ياز فقه و اصول و عرب يرغ  به يزيبود و چ ينف دانشگاه قدما و اقدمدر نج. اشتباه كنم يرفته و احتمال دارد گاه

 يدر آن زمان عراق برا. آشنا شدم يدكتر لبنان يكجا من با  و اتفاق افتاد كه در آن يدمرا د ها ينمن هم ا راخب، اجبا. دادند ينم
فرانسه «: بهش گفتم. حرف بزند تواند ينم يشخص خوب عرب ينا دميمن د. جا آن آوردند يرا م يلبنان ي       ّ             ّ  خودش اط با نداشت و اط با

بود كه من دوست  يزهاييزبان فرانسه از آن چ. توانستم به استكمال زبانم بپردازم اج من آن ينهم يبرا. استقبال كرد »يد؟بلد
 يگربعد د. يرانال بعد برگشتم به ااواسط س ياباالخره در اواخر همان سال . خواندم يم يانههم مخف يمو در مدارس قد داشتم يم

در  یریبه دب )اصفهان( جا ینبعد آمدم ا .گرفتم ياتادب يسانسلتهران  از دانشگاه  1319را تمام كردم و در  ي    م در س يالتتحص
 ».شدمدانشکده   کتابخانه  ئیسجا ر بعد منتقل شدم به دانشگاه و در آن. بودم ها یرستاندر دب ۳۶تا سال . ها یرستاندب
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  ایرانیان از یرسشهاپپاسخ به
  ابوالحسن بنی صدر

  
  

  یگانگی باخود و بادیگران
  
آقای کریمی پرسشها و انتقادها کرده بود که در یک نوبت، به دو    

که  -در این نوبت، به غیر از یک پرسش . پرسش او پاسخ نوشتم
او  ی، به پرسشها-در نوبت دیگر، پاسخ تفصیلی خواهد یافت 

 : ای او را نقد می کنمپاسخ می دهم و انتقاده
  :آنچه ايشان توشته انددنباله  
در پاسخ  ."virtual comunity "ويرچوال كاميونيتي"در گفتگوي  - 3 

به شخصي كه ميخواست شما از گفتمان ديني در موضوعات سياسي 
پرهيز كنيد تا امكان گفتگو بين شما و سكوالرها برقرار شود، پاسخ 

رديد كه با تفسيري از قرآن كه كافران را اما فراموش ك. معقولي داديد
ناخواسته ) در پاسخ به آقاي رجوي(نادان ميشمارد و نه همه مردم را 

اگر شما . اعتقاد خود را به اينكه كافران به اسالم نادان هستند نشان داديد
به قرآن ايمان داريد و مي پذيريد كه حق ميگويد و شما نيز آن قول را 

هر كس خود خويشتن را «بي معناست كه از جمله  تكرار ميكنيد، ديگر
اگر يك كافر و بي دين قرار باشد خود . استفاده كنيد» رهبري ميكند

خويشتن را رهبري كند و با يافته هاي خويش انديشه راهنمايي بسازد و 
از نظر شما نبايد با چماق ناداني و نفهمي نواخته شود، جايي براي قضاوت 

هر كس «(در اينجا تناقضي در گفتار شما . مي ماندشما بر مبناي قرآن ن
و اعتقاد ديني شما آشكار ميشود كه ) »خود خويشتن را رهبري ميكند
يا قرآن را مي پذيريد و معتقد ميشويد . مجبور به انتخاب خواهيد شد

كافران نادانند و بنابر اين هر كه دين شما را نپذيرفت گمراه است و يا بايد 
يا اگر قرآن بي . عدول كنيد و به نقص قرآن اعتراف كنيد از گفتمان ديني

نقص است و شما اعتقاد خود را صحيح ميدانيد، بايد گفت در محدوده 
يك ديندار و يك بي . »هر كس خود خويشتن را رهبري ميكند«اسالم 

  دين در فهم از جهان هستي آزاد و مساوي هستند
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  ۴  صگویای توانائی یا ناتوائی انسان است؟» حادثه فوکوشیما« ◀

  ۵  ص بحرین و لیبی و یمن در بند روابط قوای منطقه ای و جهانی؟ ◀

  ۸  ص :مالی –یم مافیاهای نظامی ژخبرهای گویای وضعیت و موقعیت ر ◀

  ۸  ص !بازگشتن به قدرت برای ،برانگیختن قدرت خارجی به مداخله و جنگ با ایران ◀

  ۱۱  ص :یمی که حیات خود را از نفت دارد و توانا به اداره صنعت نفت نیستژر◀

  ۱۶  ص :...استمرار کشتار زندانیان و دستگیری و شکنجه و◀
  

    ؟بارانهاي مرگبار 
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اما وقتي يك ديندار با تكيه به متني كـه  
آن را الهي و بي نقص ميداند و بر اسـاس  
حكمي الهي فهم خود را كاملتر ميداند و 
اصل عدم هژموني در رابطه يـك دينـدار   
با يك بـي ديـن بـه نفـع دينـدار نقـض       
ميشود، چه بايد كرد؟ در واقع بـه همـان   

برتري در دانـايي از  ( واليت فقيه  تئوري
   نميرسيم؟) اسالم و احكام آن 

در همان گفتگو كه در جواب همـان   - ۴
اگر بخواهيم بحـث  « :سوال بود، فرموديد

كنيم در اموري يا مثال اگـر بخـواهيم در   
بحث كنيم خـوب ايـن نظـر     بيان آزادي

هاي گوناگون گفته شـده؟ بـه اونـا حـق     
ن حـق نـداريم؟   داريم رجوع كنيم به قرآ

   .». ....سكوالريزم جونم ممنوعيت نيست
به نظر ميرسد كه شما در اين اسـتدالل   

يك موضوع اساسي را فراموش كرده ايـد  
و آن اينستكه شما ليبراليسم، سوسياليزم 
و ديگر نظر هاي گفته شده را كه همگـي  
منشاء انساني دارند، با قـرآن كـه منشـاء    

ز قـرار داده  الهي دارد، هم سطح و هم ترا
قرآن را نيز داراي منشـاء    مگر اينكه. ايد

انساني بدانيد كه ديگر جايي براي ايمـان  
به حقانيت آن نميمانـد و هماننـد تمـام    
فرآورده هاي فكري انسان قابل نقـد و در  
. صورت نادرستي قابل دور انداختن اسـت 

لطفا مشخص كنيد قرآن و اسالم همتراز 
قبـو ل   ديگر مكاتـب اسـت؟ اگـر نيسـت    

بـين    ميفرمائيد كه فقط در گفتگو هـاي 
اديــان الهــي امكــان اســتفاده از قــرآن و 
متون اسالمي وجود دارد و در گفتگوهاي 

و . عرفي و سكوالر محلي براي آن نيسـت 
ــه در    ــود كـ ــت شـ ــه در خواسـ چنانچـ
گفتگوهاي عرفي از متون ديني اسـتفاده  

چون همتراز نيستند و بـر اسـاس   (نشود 
بــه ديــن، كــالم الهــي  ديــدگاه مومنــان

حقيقت محض است و ناخواسته هژموني 
نبايدسكوالريزم يـا كسـي   ) طلب هستند

كــه خواســتار گفتگــو بــدون اســتفاده از 
متون ديني و الهي است را به ديكتاتوري 

   متهم كرد؟
در پاسخ به انتقادات آقاي ژيـژك بـه    -5

   :اسالم فرموده ايد
  آقاي ژيژك بر اصل ثنويت تك محوري«

قرآن نگريسته و در نتيجه، واقعيـت را  در 
   ».وارونه ديده است

لطف فرموده معنـي و مفهـوم و واقعيـت    
آيه زير را براي من و ديگراني كه واقعيت 
ــيم، شــفاف و روشــن   ــه مــي بين را وارون

اگـر ترجمـه از عربـي بـه     . مشخص كنيد
تمنا دارم اگر ! فارسي غلط است بفرمائيد

ــاي تســلط،   ترجمــه درســت اســت، معن
برتري، مطيع، نافرمـاني، زدن و تنبيـه را   
براي ما و كسانيكه بر اصـل ثنويـت تـك    
محوري به همه چيز نگاه ميكنند تبيـين  

   !.كنيد
تسلط و حق نگهبـاني    مردان را بر زنان« 

است، بواسطه آن برتري كه خدا بعضي را 
مقرر داشته و هم به واسـطه آن    بر بعضي

نفقـه   كه مردان از مال خود بايد به زنـان 
دهند، پس زنان شايسته و مطيع آنهايند 
ــوق     ــافظ حق ــردان ح ــت م ــه در غيب ك
شوهران باشند و آنچه را كه خـدا بحفـظ   

و زناني را كه از   نگهدارند  آن امر فرموده
مخالفت و نافرماني آنان بيمناكيـد، بايـد   
نخست آنها را موعظه كنيـد، اگـر مطيـع    
 .نشــدند، از خوابگــاه آنهــا دوري گزينيــد

ر بار چنانچـه مطيـع نشـدند آنهـا را     ديگ
چنانچه اطاعت كردند،   .بزدن تنبيه كنيد

  حق هيچگونه ستم نداريد كه همانا خدا
   ».بزرگوار و عظيم الشان است

اگر بر اصل ثنويت تـك محـوري در ايـن    
آيه ننگريم، برتري بعضي بر بعضي ديگـر  
را كه خدا مقرر داشته، يعني تبعـيض را،  

ه تبعــيض معنــي چگونــه معنــا كنــيم كــ
    ندهد؟

آيا اگر روزي پي برديد اسالم برآمده از -6
عربي است، فكر ميكنيد  -فرهنگي انساني

ميتوانيد آن يافتـه را در علـن در اختيـار    
افكار عمومي قرار دهيد يا اساسـا چنـين   

   چيزي براي شما متصور هست؟

نقدهايي بر انديشه اسالمي آقاي بنـي    -  ٧
   :صدر

ــر را د    ــر جب ــود  اگ ــودن خ ــلمان ب ر مس
تكيـه شـما بـر      :بپذيريد اذعان ميكنيد كـه 

دين به مثابـه بيـان آزادي، يعنـي دفـاع از     
ديني كه به شـكل مـوروثي بـه آن معتقـد     
گشته ايد و دچار نقايصـي اسـت كـه آن را    
غير قابل قبول مينمايا ند و شـما همچـون   
يك اصالحگر در تالش براي نجـات دينـي   

تــنفس . كيــدهســتيد كــه از مــرگش بيمنا
مصنوعي به دين است آنهم به اين دليل كه 
مي بينيد آنچه به عنوان آيين رهايي بخش 
ــوده و     ــرح ب ــرت مط ــا و آخ ــر در دني بش

توسط جمعي متولي رسمي دين، له   هست،
و لگد مال و لجن آلود شده و مـورد نفـرت   
روزافزون مردم ايران و جهـان قـرار گرفتـه    

مـورد  اين ديـن همـه روزه     از طرفي. است
همانگونه كه ساير اديان نيـز از  . انتقاد است

   ...انتقاد در امان نيستند
  

   :                پاسخ به پرسش سوم
  
                               در توضیحها که پرسش کننده گرامـی       

                           از واقعیتهــای زیــر غفلــت کــرده    ،    داده
   .   است

               کفـــر پوشـــاندن حـــق    ، ن آ     در قـــر    –   ۱
      یـا از    ،                       نها که حق را می پوشانند آ  .    است

     چنـین                          روی علم و بقصـد قدرتمـداری 
         کافر کسی   .                           می کنند و یا از روی نادانی

ــری از حــق  ــه برداشــت دیگ                            نیســت ک
    .     دارد
                           حق اختالف از حقوق انسان است   -    ۲

                                و مسلمانان خود نیـز یـک برداشـت از 
    .          حق ندارند

                نها که حق را بـا  آ     یعنی    ،          اما کافران  –   ۳
                 خواه کسانی که می    ،               دروغ می پوشانند

    نمـی        نها که  آ                        دانند چه می کنند و خواه 
   ،                           تا وقتی برای سلطه بر دیگـران   ،     دانند

            در بـاور خـود    ،                      زور در کار نیـاورده انـد
                          سوره کافرون تکلیف را روشن   .       آزادند

                    کـافران بـه دیـن خـود و   :         کرده اسـت
   در    ،    سـوره  .                      غیر کـافران بـه دیـن خـود

                              تصدیق حق اختالف صراحتی به تمام 
                   موافـــق اصـــل هـــرکس خـــود   .     دارد

   چـه    ،    کافر   ،                      خویشتن را رهبری می کند
              خـود خویشـتن را    ،                 دانا و خـواه نـادان

                 نادان خواندن سـلب   .             هدایت می کند
                  بر پرسـش کننـده اسـت   .           حق نمی کند

                                   که می باید از خود بپرسد چرا بـر ایـن 
                                 باور است که نادانی سالب حـق نـادان 

   .                  بر رهبری خویش است؟
ــاز     –   ٤ ــلمان مج ــر مس ــا غی ــتی ب                          دوس

                               با کسی که مسلمان نیست و بنا بر   .    است
   مــی    ،              بنــا بــر نــص قــرآن   ،       تی دارد   دوســ

   .            توان دوست شد
                           در بـــاره برداشـــتهای مختلـــف از   –   ٥

                           دانستنی است که هـرکس دانسـته    ،  حق
             دانسته دیگری    ،                  خویش را حق می داند
  .            حـق نمـی دانـد   ،                را در همان موضوع

ـــتالف را  ـــرف حـــق اخ ـــاه دو ط                          هرگ
                                      بپذیرند و بنا را بر جریـان آزاد اندیشـه 

    سـبب    ،    قابـل            نقد و نقـد مت   ،          ها بگذارند
                               می شوند دو طرف بـه تعریفـی از حـق 
                                برسند کـه  بسـا تعریفـی کـه حـق دارد 

   .                   اما به آن نزدیک است   ،    نیست
  .                        پــس اصــل برعــدم سانســور اســت  –   ٦

ــاند،  ــی پوش ــه حــق را م ــی ک      ن را  آ                        کس
         اگر برای    ،          با این حال  .              سانسور می کند

       زور در    ،                        جلوگیری از بر دریدن پوشـش
      بر مـی                   نقد پوشش دروغ را   ،          کار نیاورد

        امـا اگـر   .                        گیرد و حق نمایان مـی شـود
   ،                               کافر خواست خویشتن را سانسور کند

                                     نمی باید زور بکار برد برای ایـن کـه او 
   .                       از سانسور خود دست بدارد

    نهـا  آ                           اینکه قرآن می فرمایـد بیشـتر   –   ۷
                      اینســت کــه تصــدیق واقعیــت    ،       ناداننــد

       بـه سـخن   .                        مجوز بکار بردن زور نشـود

       اسـت کـه                 بـرای توضـیح روشـی    ،    دیگر
                   نها نباید زور بکـار  آ   با   :            موزش می دهد آ

                             نها و با همه کسانی که برداشت  آ   با   .    برد
ــد ــاگون از حــق دارن     روش    ،                       هــای گون

   .       زاد است آ    بحث    ،        پیشنهادی
     بـرای   –           پوشاندن حق    ،        بدین سان  –   ۸

ــال انکــار حقــوق انســان        داشــتن   –                      مث
   تـا   .                               نظری و باوری غیر از  اسالم نیست

       رز فکـر                        بتوان گفت مسلمان صاحب ط
         صــفت بــارز   .                      دیگــر را نــادان مــی دانــد

ــا  ــرا تنهــا ب                                کــافر دروغگــوئی اســت زی
                          دروغ اســـت کـــه مـــی تـــوان حـــق را 

                        بر پرسـش کننـده اسـت کـه از   .       پوشاند
ــد ــمار   :          خــود بپرس ــافر را در ش ــرا ک                     چ

                                کسانی قرار می دهـد کـه بـاور دیگـری 
   در    ،                              دارند؟ آیا غافل اسـت کـه دروغ را

     رج و    ن ا آ              می نشاند و بـه    ،          کنار حقیقت
   ؟             منزلت می بخشد

       گـاه مـی  آ                           توجه به این واقعیتها ما را           
                                 کنــد از نبــود تنــاقض در بیــان قــرآن و 

                 وقتی از واقعیتهـا    ،                  تناقضها در هر بیان
                    امـا عقـل از واقعیتهـا   .            غفلت می شـود

                              غفلت نمـی کنـد مگـر وقتـی صـورت را 
                                 مطلق می کند و بدان از محتـوا غافـل 

                   منطـق صـوری روش غفلـت   .       می شـود
    .               ن از محتوا است   کرد

  
   :                  پاسخ به پرسش چهارم   ٭
  
         مانع نقد    ،                     منشاء الهی داشتن قرآن  –   ۱

                          هر انسانی بـر اصـول راهنمـای   .     نیست
                                 خود می باید علم بجوید و علم جستن 
                              نیازمنــد  روش کــردن تجربــه و روش 

                     جز به نقد مسـتمر میسـر    ،          کردن تجربه
         نچــه بــدان  آ   از   :         کــه فرمـود  .        نمـی شــود

        بـه کوشـش   .                    علم نـداری پیـروی مکـن
   .             خود ادامه بده

ــده                                      امــری کــه در ذهــن پرســش کنن
    غیـر    ،                        بمثابه یـک مطلـق نشسـته اسـت

            غافل از این   .                      قابل نقد بودن دین است
   بـا    ،                               که  بنا بر این که قول خداوند حق

   ،                            همـان تعریــف قطعــی باشــد کــه دارد
ـــا از  ـــتهای م ـــان    ،    ن حـــق آ                برداش      هم
             پس نقد ضرورت   .                تعریف قطعی نیست

   .    دارد
                          ما باطل و دروغ محض سـاختنی  ا  –   ۲

                             پس هیچ اندیشه ای را نباید بـه   .     نیست
ـــداخت ـــن   .           دور ان ـــر ای ـــا را ب ـــد بن                    بای

ــی در  ــه حقیقت ــت ک ــت آ                   گذاش   .      ن هس
                         کار را با تخریب شروع نمی    ،   زاد آ    عقل 
        خراب را   :           غاز می کند آ         با ساختن   .    کند

                    دنیـا دیگـر مـی شـد اگـر   .           باد مـی کنـد آ
  ی                         سان بر اندیشه هائی کـه نمـ آ   ،       انسانها
   .        نمی زدند   ،            مهر باطل  شد   ،      پسندند

                               هر بیانی یا بیان قـدرت اسـت و یـا   –   ۳
ــا یکســانند   ،          بیــان آزادی ــا  آ  .                  ایــن دو ن    ی

                                  بیانهای قدرت را می توان نقـد کـرد و 
                                  به بیان آزادی رسید؟ پاسخ  به پرسـش 

   ،    زادی آ                 اسـالم بمثابـه بیـان   .        آری است
                      در اسالم به مثابه بیـان    ،           در طول زمان

   هـر   .              یگانه شده اسـت        از خود ب   ،    قدرت
      ساخته    ،         بنوبه خود   ،                 دین از خود بیگانه

   ،                                انسان است و با بیانهای قـدرت دیگـر
      تفـاوت   .                        در یک ردیف قـرار مـی گیـرد

   از    ،                   زاد بـا عقـل قدرتمـدار آ          آشکار عقل 
   ،                        در اینست کـه عقـل قدرتمـدار   ،    جمله

   ،                               چون کار را با تخریب شروع می کنـد
        ویـزی مـی  آ                    در جستجوی یافتن دسـت 

            ن مرام باطـل  آ             کم این دین و         شود تا ح
      در پـی    ،   زاد آ    عقـل   .                است را صـادر کنـد

   ،                         نقـــد مـــی شـــود و از پوشـــش دروغ
    .    ورد آ                  حقیقت را بیرون می 

ــــال             ــــرای مث ــــم و    ،         ب                در سوسیالیس
         هسته هـای     ...                       لیبرالیسم و مارکسیسم و

                                 عقالنی و حقیقت ها و واقعیتها وجود 
  ن  آ        انســـانها    ،            در طـــول تـــاریخ  .      دارنـــد

                نــی و حقیقــت هــا و             هســته هــای عقال

               هرگاه سانسـورها   .                      واقعتیها را یافته اند
           زاد اندیشـه  آ      جریـان    ،               از میان برخیزنـد

حقوق انسان و                   جامعه جهانی را در    ،  ها
حقوق طبیعـت و حقـوق جامعـه هـا و 

بســا در بیــان  ،حقــوق جامعــه جهــانی
   .به اجماع می رسند  ،زادیآ

  
   :                 پاسخ به پرسش پنجم   ٭
  
            کننده گرامی                   به پرسش پنجم پرسش         

  .                                  در کتاب زن و زناشوئی پاسخ گفتـه ام
–                        با تنـی چنـد از زنـان سـوئد    ،        از اتفاق

   در   -        نها بود آ       یکی از    ،             طرف بحث با من
                   ســوره نســاء کــه موضــوع     ۳٤   یــه  آ     بــاره 

          زادی کتبی  آ    بحث    ،             پرسش پنجم است
             ن بحـث و نگـرش  آ     حاصـل   .         کرده ایم

   یـه  آ                      بر اصل موازنه عدمی در    ،   زاد آ    عقل 
                  سش پرسـش کننـده نیـز              که پاسخ به پر

                               هســت را در شــماره آینــده نشــریه مــی 
                             چرا که بهتـر اینسـت کـه یکبـار و   .    ورم آ

   .          خوانده شود   ،    یکجا
  
   :                پاسخ به پرسش ششم   ٭
  
                        پرســـش کننـــده از چنـــد و چـــون         

                                پرداختن به کاری که نـیم قـرن بطـول 
     بـرای   .        گـاه اسـت آ   نـا    ،            انجامیده اسـت

         زیـرا پـیش   –          ور می شوم  آ   یاد   ،       گاهی او آ
   که   –                           ن چند نوبت گفته و نوشته ام      از ای

ــاریس وارد                                  در روزهــای اولــی کــه بــه پ
ــودم ــا    ،        شــده ب ــی شــریعتی آ   ب ــای عل    ،              ق

       به ایـن   .                         جلسه های گفتگو می داشتیم
                                نتیجه رسیدیم کـه اسـالمی کـه در فقـه 

   نــه    ،                        تکلیــف مــدار نــاچیز شــده اســت
                                 بیانی است کـه بکـار زنـدگی و رشـد در 

  ی                        زادی بیاید و نـه مسـئله ا آ         استقالل و 
       بــه ایــن   .                         از مســئله هــا را حــل مــی کنــد

                                   نتیجه رسیدیم که دو کار را باهم پیش 
ــریم ــه و   .      بب ــالم از خــود بیگان ــد اس                          نق

  .  »      نخســتین «                     یــافتن و پیشــنهاد اســالم 
                                  هرگاه به این نتیجه رسیدیم که اسـالم 
                               نخستین نیز همین فقـه تکلیـف مـدار 

   یـد  آ                                است که بکار دنیای امروز نیز نمی 
   بـا    ،           تبدادها اسـت                   و از عوامل ادامه اسـ

ـــا    ،     شـــجاعت                    حاصـــل کـــار خـــود را ب
   و  .                         مسلمانان در میان بگذاریم

        دریـافتم    ،                  چون دست به کار شـدم  -  ۱
                               کــه عقــل مــی بایــد اصــل راهنمــائی را 

         از محـدود    ،                    بجوید که از مالحظـه هـا
  ن  آ (                    از فکرهای جبری جبار    ،        کننده ها
ـــان ـــک «   ،    زم ـــن   »         دیالکتی ـــی از ای            یک

     ها و        از باور   ، )                    فکرهای جبری جبار بود
          مده اسـت و  آ        نها بار  آ       دمی با  آ          عادتها که 

  .          رهـا بگـردد   ،                    دیگر انواع مطلق سازی
              بمثابـه کسـی کـه    ،       بنـی صـدر   ،         از این رو

ــته «                   اندیشــه راهنمــای او   »           اســالم زیس
                                بوده است و روش نو شدن یـا بـا خـود 
ــالم  ــد اس ــتن را از راه نق ــانگی جس                                یگ

               تجربه کـرده اسـت    ،                بمثابه بیان قدرت
        تجربه و    ،      در خود   ، ا                 و یافته های خود ر

         یک تجربـه    ،                     نگاه پیشنهاد کرده است آ
ــه  ــانهائی اســت ک ــار انس                                رشــد در اختی
                                 بخواهند رشد کنند و بدانند کـه رشـد 
                              کردن، از خود بیگانـه شـدن مضـاعف 

    .     نیست
                              بـدین سـان بــود کـه تحقیـق در بــاره       

                           موازنـــه عـــدمی و موازنـــه وجـــودی 
         نقــد منطــق  (            و روش شناســی   )      ثنویــت (

          از کارهــــای   )     تیــــک             صــــوری و دیالک
   ،            تحقیـق در روش  .               نخستین من شـدند

               موازنــه عــدمی را   .             ســال زمــان بــرد    ١٥
                     ایـن تمـرین مـرا بـه ایـن   .           تمرین کردم

                                  نتیجه رساند کار نقد، غیـر از تخریـب 
                              این کار جدا کردن سره از ناسره   .    است

               هرگاه سره نیـاز   .                  و پذیرفتن سره است
                می باید در کامل    ،                به کامل شدن داشت

    ورد  آ        ایــن دســت   .      کوشــید  ن  آ     کــردن 

                            تجربـــه را در نقـــد منطـــق صـــوری و 
        حاصل را   .                        منطق دیالکتیک بکار بردم
         خــود بکــار    ،                کــه روش شــناخت اســت

            در رشـته هـای    ،                  بردم و محققانی چند
               رها شدن عقـل از   .                 مختلف بکار بردند

     حاصــل    ،                    بنــد توجیــه و خــالق شــدنش
                                  اصل راهنما شدن موازنه عدمی و بکار 

       در طـول                        بردن روش شناخت است که
   ،       از جملـه (                  با یافته هـای جدیـد    ،    زمان
ــه  ژ  وی     ۱۷                     گــی هــای حــق کــه اینــک ب

ــد            عقــل آزاد و   .        کامــل شــد  )          رســیده ان
                 کارهائی هسـتند کـه    ،             عدالت احتماعی

              نها بکار رفته  آ   در    ،                  یافته های جدید نیز
ــد ــل آزاد  .    ان ــارش عق ــام نگ     ۱۲   ،                     بهنگ
        حـال اگـر   .                    گی حـق را یافتـه بـودم ژ  وی

      ا بــــاز         ن کتــــاب ر آ   ،            بخــــواهم امــــروز
     شـمار   .                فصل پیدا می کنـد    ۱۷   ،      بنویسم

                              روشهای تخریبی کـه عقـل قدرتمـدار 
                  و شمار روشهائی که      ۲۸۹   ،           بکار می برد

     ۲۸۹    نیـــز    ،                    عقـــل آزاد بکـــار مـــی بـــرد
    .          خواهند شد

                     کسی که به پرسش کننده    ،        بدین سان          
                در انتقاد دائمی    ،                 گرامی پاسخ می دهد

                             از خویش است و همچنان مـی کوشـد 
   او   .                    بند هـر جبـری رهـا کنـد          عقل را از 

          عقـل را بـه    ،                    نیک می دانـد هـر غفلتـی
                به اعتیاد اطاعت    ،                    اعتیاد باز می گرداند

           خـود را نیـز   .                      از قدرت بـاز مـی گردانـد
او با ایـن عـزم   .   ّ                  مبرّا از غفلت نمی داند

  وارد تحقیق شد که 
تـــا وقتـــی بـــه صـــحت حاصـــل  –۱/۱

. بکار ادامه دهد ،تحقیق متقاعد نشده
اگر نظـری . ا رها نکندهیچ تحقیقی ر

: نقـد کنـد و بگویـد ،را نادرست یافـت
ایـن نظـر را  ،در این مرحله از تحقیـق

  .صحیح نیافته ام
تا می تواند حاصل تحقیق را بـه  –۱/۲

ـــه آروش در ـــنهاد ب ـــیش از پیش ورد و پ
  .خود آن را تجربه کند ،دیگران

اینک به پرسش کننده و همه کسانی       
و یــا نمــی  کــه چــون او فکــر مــی کننــد

هر روش  ،می گویم و با اطمینان ،کنند
اگـر حاصـل . پیشنهادی را تجربه کنید

ــداد ــد ،خــوب ن ــا کنی ــه . ره خــود را ن
گرفتار دین ستائی کنید و نه بنده جبـر 

خویشتن را از فکر !. دین ستیزی شوید
جبری جباری که غرب سـلطه گـر مـی 

اسـالم  ،سازد و بخاطر نیـاز بـه دشـمن
ــــتیزی را  ــــد روز«س ــــد» م ــــی کن  ،م
نچــه آاز «ایــن رهنمــود را!. نگردانیــد

ــداری ــم ن ــدان عل ــن ،ب ــروی مک  ،»پی
ــد ــه کنی ــول و !. تجرب ــد زمــان قب بدانی
موکــول بــه یــافتن علــم  ،انکــار قطعــی
ــت ــی اس ــول. قطع ــتاب در رد و قب  ،ش

همان مـی کنـد کـه بـا ایرانیـان تحـت 
  .سلطه والیت مطلقه فقیه کرده است

ی دمـآسان تـرین کـار اینسـت کـه آ – ۲
مطالعــه کــردم بــه ایــن نتیجــه  ،بگویــد

امـا کسـی . رسیدم که دین بکار نمی آید
گرفتـار  ،سـان را مـی کنـدآکه ایـن کـار 
دمــی آنخســت ایــن کــه : غفلتهــا اســت

دین . بدون اندیشه راهنما وجود ندارد
ن را آنـاگزیر جـای  ،را به دور انداخت

. به اندیشه راهنمای دیگـری مـی دهـد
د مـی سـازد و یـا این اندیشه را یا او خو

ــا . بایــد اخــذ کنــد اندیشــه ســاخته و ی
زادی است و یا بیان آیا بیان  ،مأخوذ او
عقـل  ،زادی باشدآهرگاه بیان . قدرت

موازنــه عــدمی را اصــل راهنمــا مــی  ،او
بیــان  ،چــرا کــه بــر اصــل ثنویــت. کنــد

بــه قــول . زادی قابــل ســاختن نیســتآ
در طول تاریخ نیز کسی نساخته  ،فوکو
امـا اگـر . ه ساختنی نیستچرا ک. است

ــد ــا کن ــدمی را اصــل راهنم ــه ع  ،موازن
رابطــه انســان  ،خــدا ↔رابطــه انســان 

عقـل . می شـود ،نسبی با هستی محض
اینهمـانی  ،با این هسـتی ،در مقام خلق
 ،لحظــه خلــق ،از ایــن رو. مــی جویــد

  زادی عقل آلحظه ایست که استقالل و 
  3در صفحه 
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ــل اســت ــان را آن آ. کام ــه انس زادی ک
انسانی . این آزادی است ،درخور است

این آزادی را می جوید که بیان آزادی، 
راهنمــای پنــدار و گفتــار و کــردار او 

پس اندیشه راهنمـای سـاخته یـا . است
 ،زادی اســتآوقتــی بیــان  ،پذیرفتــه او

زادی و حقوق آدینی بیانگر استقالل و 
  .  می شود... انسان و

پس شما پرسش کننده گرامـی و همـه    
بـاخود  ،نها که چون شما می اندیشـندآ

کسـی : راستگو باشـید و انصـاف دهیـد
ــان  ــه بی ــای او آک ــه راهنم زادی اندیش

 ،اگـر شـد. دین ستیز نمـی شـود ،است
اندیشه راهنمائی در سـر دارد کـه بیـان 
ــی را  ــد دین ــی خواه ــدرت اســت و م ق
بردارد که نمی پسندد و بیان قـدرتی را 

بینـد تجربـه کنیـد و ب. جانشین او کنـد
دینی : بخواهید از خود بپرسید ،هرگاه

با کدام اندیشـه  ،را که بدور می اندازید
راهنمـــا جانشـــین مـــی کنیـــد و اصـــل 

به همین نتیجه  ،راهنمای شما چیست
  . می رسید یا خیر؟

  
نقــدها کــه پرســش کننــده از بنــی  ٭

  :ورده استآصدر بعمل 
  
                             نچه در قسمت پایانی نوشته خود  آ  –   ۱
            زیـرا سـره ای   .     نیست    نقد    ،        ورده است آ

    روش   .                          را از ناســره جــدا نکــرده اســت
ــرده و قیــاس صــوری                               تخریبــی بکــار ب

   :        نمونه ها  .         کرده است
                      قبـــول جبـــر مســـلمان بـــودن؟   –     ۱٬۱

            چرا کـه واجـد   .                  سخنی میان تهی است
             دمی ممکن اسـت  آ  .                هیچ معنائی نیست

                                   بنا بر عادت مسلمان و یا مسیحی باشـد 
                                 و یا بنا بـر ایـن کـه خـود را عضـو یـک 
                                   خانواده و یا یک جامعه مـی دانـد و یـا 

ــداد ــرس از ارت           خویشــتن را    ،                   بخــاطر ت
                 امــا بــاور کــردن یــا   .                مســلمان بنمایانــد

        زادی ها  آ   از   .                     نکردن امری درونی است
                 یکــی درون مســتقل و    ،             کــه انســان دارد

            نمــی تــوان بــه    ،       در دورن  .           زاد او اســت آ
   یـا  آ    امـا   .                       دینی را به خـود باورانـد   ،   جبر

                خـود زور بگویـد و                    انسان نمی تواند به 
                                   خود را مجبور کند به پذیرفتن باوری؟ 
                                  هرگاه کسی این پرسش را از خود بکند 

              در می یابد که    ،               ن شود تجربه کند آ    و بر
  .                                  جبر نیازمند به رابطه بـا بیـرون اسـت

                 انسان هـیچ دیـن یـا    ،              بدون این رابطه
                 به خود تحمیـل نمـی    ،               مرامی را به زور

    ادی  ز آ                او از استقالل و     ،       در درون  .    کند
   .            برخوردار است

ــان   –   ۱ / ۲ ــن بی ــاه دی    ،       زادی شــد آ               هرگ
                                 رهنمود و روشی که زور عنصر اصـلی و 

     چنـین   .       ن نیست آ   در    ،      ن باشد آ        یا فرعی 
                                  بیانی روشهای زور و خشونت زدائـی را 

             پیشـنهاد بیـان   .     مـوزد آ                نیز به انسان می 
                          بــا انتقــاد بیــان قــدرت همــراه    ،    زادی آ

                      پـــس دفـــاعی در کـــار نیســـت،   .    اســـت
                   ار نیسـت، حتـی اصـالحی           توجیهی درک

ــت ــار نیس ــز در ک ــار   .                نی ــی در ک               انقالب
                        پیشـنهاد روشــی اسـت کـه همــه   :    اسـت

    .                      کس می تواند تجربه کند
               رابطـه انسـان بـا    ،            جبر و اختیـار  –     ۱٬۳

                رابطه با قدرت،  :        زای است آ          قدرت و یا 
ــه بیــان قــدرت ــاز ب ــه اندیشــه    ،                 نی               بمثاب

                        دمی را از خود بیگانه یا  آ       دارد و    ،      راهنما
ــار ج ــد        گرفت ــی گردان ــر م ــا   .             ب ــه ب          رابط

       بمثابـــه    ،    زادی آ             نیـــاز بـــه بیـــان    ،    زادی آ
                       دارد و انسان را با خود    ،             اندیشه راهنما

     زادی  آ                        یا برخوردار از استقالل و    ،     یگانه
   .         می گرداند

                             شگفت تر از همه، این ادعـا اسـت   –   ۲
                                 که گویا دین درحال مردن است و بنی 

ــد ــی کن ــال م ــدر تق ــردن  آ   ،              ص              ن را از م
    ایـن    ،           ه توضـیح بـاال         بـا توجـه بـ  .     برهد
   :    زیرا  .                    خود تخریبی مدعی است   ،    ادعا
ــی   – ۱ / ۲ ــوم آ   ب ــته ش ــه خس ــرار    ،            نک       تک

                              کـــرده ام کـــه ادعـــای مالتاریـــا دروغ 
    دیـن   .                    انسـان بـرای دیـن نیسـت  .    است

                                برای انسان و روش زیست در استقالل 
   .              زادی و رشد است آ  و 

                            پس دین نیست که نیاز بـه دفـاع   -    ۲٬۲
   ،   زاد آ                          انسان است که نیاز به عقـل   ،    دارد

                                      بنا بر این اصل و اندیشه راهنمائی دارد 
     زادی  آ                             که عقل را همواره بر استقالل و 

         انســـان را   .              گـــاه نگـــاه دارد آ   ،    خـــویش
                                  عارف بر حقوق ذاتی خود نگاه دارد و 
ــــوق را در  ــــه حق                          روشــــهای عمــــل ب

ـــــذارد ـــــارش بگ ـــــه   .               اختی              او را بمثاب
       فعـــال و    ،                      مجموعــه ای از اســـتعدادها

   او    ، ه                        خـــالق کنـــد و از رهگـــذر اینهمـــ
ــد ــر کرامــت خــویش بیفزای ــد ب   .                             بتوان

                                هرگاه پرسش کننده و کسانی که چـون 
      در می    ،           انصاف بدهند   ،              او فکر می کنند

                                    یابند که پیشنهاد موازنه عـدمی بمثابـه 
ــان        زادی،  آ                          اصــل راهنمــا و پیشــنهاد بی

                                    بمثابه اندیشه راهنما و پیشنهاد حقـوق 
                        که فراخواندن انسـانها بـه    ،   ...        انسان و 

               زادی و رها شـدن  آ      قالل و            بازیافت است
           را دفــاع از    ،                    از جبــر روابــط قــوا اســت

ــزعم                  نهــا در حــال مــردن  آ             دینــی کــه ب
              خــود تخریبــی بــس    ،       گردانــدن   ،   اســت

                  نهـا اسـت کـه از یـاد  آ   بر   .          شگرفی است
ــا    ،                     نبرنــد کــه عقــل قدرتمــدار           کــار را ب

                             تخریب و با تخریب خـود شـروع مـی 
   .   کند
                      چــون عقــل را قاضــی منصــفی   – ۳ / ۲

                 یابنـد کـه فـرق اسـت        در می   ،        بگردانند
           زادی راه و  آ     بیـان   .                 میان خلق و توجیه

                                 روش خلق را در اختیار عقـل آزاد مـی 
                                     گذارد و او را از اعتیـاد بـه توجیـه رهـا 

                        پس اگر پرسش کننـده نوشـته   .       می کند
              ن را توجیـه مـی  آ   ،                 خود را بـاز بخوانـد

                          این اوست که مخالفـت خـود بـا   .     یابد
              بر او است کـه  .                     اسالم را توجیه می کند

             که کـار طبیعـی   –                عقل خویش به خلق 
                      برانگیـزد و روشـی را کـه   –        عقل اسـت 

  .         بکـار بـرد   ،                      بنی صدر پیشنهاد مـی کنـد
ــداد ــه ن ــر نتیج ــد او   ،              اگ    ،             پرســش و نق

  .                          پرســش و نقــد عقــل خــالق مــی شــود
                           اسـالم از خـود بیگانـه در بیـان    ،     وگرنه

                       که بنی صدر مدت نیم قرن   –        قدرت را 
   یـز  و آ    دست   -                   ن را انتقاد می کند آ    است 

        بــودن یــک    ،                   انتقــاد بنــی صــدر کــردن
                      زادی که او پیشنهاد مـی  آ              اشاره به بیان 

                         کار عقـل توجیـه گـری اسـت کـه    ،   کند
   .                     تخریب را روش کرده است

  
   :                   پرسش کننده می نویسد  –   ۳
  
امـروز بعـد از   . روش شما تجربـي اسـت          

انقـالب ايـران بـا موافقـت     . تجربه هسـتيم 
اكثريــت بزرگــي از متوليــان رســمي ديــن 

الم، روشنفكران اسالمي و مردم مسلمان اس
ايــران بــراي تاســيس نظــامي اســالمي بــه 

انقـالب ايـران تالشـي بـود       .پيروزي رسيد
با . براي احياي ديني كه به حاشيه رفته بود

قرآن در صحنه، با آقاي طالقـاني، قـرآن از   
گورستانها بـه صـحنه اجتمـاع و سياسـت     

 قرار شد ديني كه جامعه آرماني. آورده شد
. را نويد مي داد، زمام اموررا به دست گيـرد 

عدالت علي گونه كه سالها تبليغ شـده بـود   
پـاكي و قداسـت، امانتـداري و    . برقرار شود

حكومت . صداقت، صفات مسئوالن آن باشد
اسالمي الگـوي جهـاني شـود و جمهـوري     

اسالم آنـروز  . هاي اروپايي را شرمنده سازد
. داداز خـود نشـان   » رحماء بيـنهم « چهره

در پشت » اشداء علي الكفار« غافل از اينكه
اقتصاد اسالمي شما، الگـوي  . آن پنهان بود

بانكداري واقتصادي شد كه نه سرمايه داري 
غرب ونه اقتصاد ماركسيسـتي شـرق را بـر    
نمي تابيد و آنها را به چالش مي طلبيد تـا  

اما . و استثمار را از بين ببرد  ربا و بهره كشي
امالت اقتصادي، نـرخ بهـره رو   در بازار و مع

به آسمان داشت و امـروزه داراي اقتصـادي   
شـايد داليـل   . كـه نيـاز بـه توضـيح نـدارد     

مختلفي چون سلطه اسـتبداد بـر دولـت را    
دليل عدم موفقيـت تئوريهـاي اسـالمي در    
ساختن جامعه اي ايده آل عنوان كنيد، اما 
نيك ميدانم كه از كوزه همان بـرون تـراود   

  .كه دروست
   ،                        هرگــاه نویســنده در جملــه هــا  –   ۱ / ۳

         تناقضــهای    ،           بســا خــود نیــز   ،        تأمــل کنــد
         اگر دینـی   :                         نوشته خویش را در می یابد

               چگونه شـد کـه بـا                     به حاشیه رفته بود،
       اندیشه    ،    ی ها ژ                     وجود رونق کار ایدئولو

                          راهنمـــای جنبشـــی همگـــانی گشـــت؟ 
             قـــای طالقـــانی،  آ  »             قـــرآن در صـــحنه «

ــد از  ــه بع ــود ک ــه ب ــد برنام ــوان چن                                عن
ــ ــران    ،          روزی انقــالب  پی ــون ای                   از تلویزی

                      چه ربط به انقالب داشت؟   .       پخش شد
ـــا   »            رحمـــاء بیـــنهم «           اشـــداء علـــی  «   ب

      وگرنـه   .                 همـواره همـراه اسـت  »       الکفار
                             انقالب ممکن نمـی گشـت و روی نمـی 

ــرای اســتقالل و   .    داد ــارزه ای ب                            هــر مب
    روش    ،       بـا جبـار   ،                  آزادی ایجاب می کند

         چگونـه مـی   .                      قاطع در پیش گرفته شود
              بـود و برضـد او   »      رحماء «       ا جبار       توان ب

ـــری از  ـــت دیگ ـــرد؟ برداش ـــارزه ک                             مب
                              برداشــتهای پرســش کننــده کــه گویــای 
                                   غفلت او و نزدیک به همه با دین هـا و 
   ،                             بی دینها از یک قاعـده بـزرگ اسـت

                                برداشــت او از بشــترین شــدت را بکــار 
      هرگـاه    ،   نکـه آ    حال   .                 بردن با کفار است

ــی  ــانی م ــا کس ــاطعی ب ــار ق ــانها رفت                                 انس
                              د که حق را با دروغ می پوشانند      داشتن
                       ن مـــی شـــدند پوشـــش دروغ را  آ    و بـــر
                       جهان سراسـر صـلح و دوسـتی    ،     بدرند

   ،   زاد آ                          مــی گشــت و انســانهای مســتقل و 
      اشـداء  «  .                       دوستان یکـدیگر مـی گشـتند

   با    ،                خشونت گرائی نیست   ، »          علی الکفار
                                   تمام توان خشونت زدائی از راه دریدن 

                شکار کـردن حقیقـت  آ            پوشش دروغ و 
   .   است

                                 این قاعده وقتی بکار بردنی است که         
                 اینکـــــار را از راه    ،           پوشـــــاننده حـــــق

   ،                                قدرتمداری و برای سـلطه بـر انسـانها
                    اگــر در رابطــه خــود بــا   .         رویــه کنــد

           می تـوان بـا    ،                       دیگران زور درکار نیاورد
                                  او دوست نیز شد اما بایـد بـا قاطعیـت 
                                 پوشش دروغ را درید و حـق را نمایـان 

   ،         ز نمی کند                   دوستی سانسور را مجا  .    کرد
   .                 بلکه ممنوع می کند

                                 و پرسش کننده اگر تمـامی آیـه را در           
            سخت بکار او    ،                     می یافت و بکار می برد

                          چرا که به انسان خـاطر نشـان   .   مد آ   می 
                              می کند که چون بـر حـق عمـل کنـد و 

                    به درختی مـی مانـد کـه    ،           برحق بایستد
             زمان نه تنهـا   .                     بزرگ و تنومند می شود

     د کــه                      بدســت فراموشــیش نمــی ســپر
   .                             شاداب تر و بارورترش می گرداند

                              اما تناقض غیر قابل قبول که بـا   –   ۲ / ۳
    ایـن    ،                       پوشاندن حقیقـت همـراه اسـت

                  اسـالمی کـه در انقـالب   :          تناقض اسـت
           زادی بـود و  آ     بیـان    ،                اندیشه راهنما شـد

      تجربــه   .                         گــل را بــر گلولــه پیــروز کــرد
                             انقالب، برهان قاطع است بـر صـحت 

      می کـه    اسـال  .               ن بیـان از اسـالم آ      و دقت 
       نچـه بـا  آ                          استبداد را حاکم کـرد و کـرد 

     بیـان   .        نها کـرد آ                      ایرانیان و دین و کشور 
     والیـت  (                            قدرتی از نوع استبداد فراگیر 

ــود  )           مطلقــه فقیــه             صــد افســوس کــه   .    ب
     منطـــق    ،                      نویســـنده و هماننـــدهای او

                                صــوری بکــار ببرنــد و  دو ضــد را یکــی 
             ورد یـک تجربـه  آ                    کنند و خـود را از ره 
      ن نمی  آ       رگاه بر ه  .                 بزرگ محروم سازند

      بـدیهی    ،                         شدند که تجربـه را رهـا کننـد
          ن شوند که  آ                        است می توانستند مانع از 

   ،                           اســالم بیــانگر والیــت جمهــور مــردم
                               جای خود را به اسـالم بیـانگر والیـت 

                اگر سـه انقـالب در   .                مطلقه فقیه بدهد
                             یــک قــرن کــردیم و همچنــان گرفتــار 

                       بدین خاطر است که بر آن    ،         استبدادیم
                        اندیشه راهنما، بها قائل                نشده ایم برای

ــابیم کــه مســتقل و        زاد و  آ                           شــویم و در ی
               نیـــاز بـــه اندیشـــه    ،             حقوقمنــد زیســـتن

                                 راهنمــائی دارد کــه بیــانگر اســتقالل و 
   .                              زادی و حقوق و کرامت انسان باشد آ

           یکـــی اقتصـــاد    ،             بـــاز دو اقتصـــاد  –     ۳٬۳
ــد محــور ســازگار بــا اســتقالل و                                تولی

                              زادی و حقوقمنـدی انســان و دیگــری  آ
          ســـازگار بـــا    ،           د مصـــرف محـــور     اقتصـــا

       ستم بـه    ،        یکی کردن   ،                 استبداد وابسته را
ـــر یکـــی از                            خـــویش و چشـــم بســـتن ب
                              مهمتــرین تجربــه هــای تــاریخ معاصــر 

ــدن و ندانســتن اقتصــاد   .    اســت                          نخوان
                     اقتصادی کـه بنـا را بـر   .           توحیدی است

    زیــر   –                         رهــا شــدن از روابــط ســلطه گــر 
   ،                             ســلطه مــی گــذارد و در درون جامعــه

                    نافع نمی گذارد بلکه                 اصل را بر تضاد م
ــوق ــری در حق ــد و براب ــر توحی ــی    ،                         ب    م

                        با وجود وضـعیت بهـم ریختـه   .      گذارد
        ن سیاســــت  آ          بکــــار بــــردن    ،      ن ایــــام آ

                             اقتصــادی، ســبب شــد کــه درشــهرها و 
ــتاها ــای  آ  در   ،       روس ــه ه ــر هزین ــدها ب                   م

            بهـای نفـت بـه    ،                   خانوارها فزونی گیرد
                 دالر افــــزایش یابــــد،     ۳٤        بشــــکه ای 

                         ســـــــاختهای بودجـــــــه و واردات و 
ـــانکی ا ـــارات ب ـــا    ،             عتب ـــازگاری ب               در س

      ...             تغییر کنند و   ،                 اقتصاد تولید محور
             خود را محـروم    ،               ندیدن این تجربه            

    .             ورد بزرگ است آ               کردن از یک دست 
          حکـم عمـومی    ،              طرفه تر از همه  –   ٤ / ۳

   از   :                           اســت کــه نویســنده صــادر مــی کنــد
  .                                 کوزه همان برون تراود که در او ست

   ،    د را                 بـا دو محتـوای متضـا  »     کوزه «   دو 
           کــوزه ای کــه   .               یــک کــوزه مــی کنــد

                               محتوایش را بـد مـی دانـد و حکـم مـی 
                                  کند از کوزه همان برون تـراود کـه در 

ــود   !     اوســت ــد از خ ــی بین ــز نم                         الزم نی
                          چگونـه شـد از انـواع بیانهـای   :      بپرسد

             تنهـا یـک بیـان    ،                   دینی و انـواع مرامهـا
                              توانست راهنمای جنبش همگـانی بـی 

   یـن       بـرای ا  .                       مانندی در تـاریخ بگـردد؟
   ،                   برانتقـاد از روش خــود   ،          کـه پیشـاپیش
                حکـم صـادر مـی کنـد    ،             مهر باطل بزند

             ن توجیه توسـل  آ                    که بنی صدر به این و 
              اخطــار مــی کنــد،    ،               مــی جویــد و بــه او

                                 بیهوده زحمت نکشد زیرا او رأی خود 
ــی  ــیح بن ــرده اســت و توض ــادر ک                              را ص

        و البتـه   !          ن نمی دهد آ          تغییری در    ،   صدر
  ق                           نمــی توانســت بدانــد کــه عقــل خــال

                                 توجیه نمی کند بلکه کاستی های حکم 
     شـکار  آ                            یک جانبه و بـدون داوری او را 

     ید و  آ                       برای اینکه از غفلت بدر   .       می کند
        به زیـان    ،                   ورد تجربه شده ای را آ    دست 
   ،                            از دست ندهد و در بند استبداد   ،   خود

                   ، بــر او اســت از خــود             گرفتــار نمانــد
    یکــی    ،                   علتــی از علتهــای اصــلی  :      بپرســد

               ر احکام قطعـی و                   همین اعتیاد به صدو
                             غیر قابل تجدیـد نظـر نیسـت؟ حیـف 
                                 نیست انسان حکم صادر کند و خود را 

        ن کند؟ آ       زندانی 
    قــای  آ               اشــتباه در بــاره    ، ن آ       پــیش از   –   ٤

  .                            خمینــی را خــاطر نشــان کــرده اســت
                                غافــل از ایــن کــه اگــر بنــی صــدر گفتــه 

   هم    ،                              است در باره او اشتباه کرده است
                                 در بــاره اشــتباه چیســت و هــم در بــاره 

             قای خمینی یـک  آ                  عوامل دیگری که از 
   :            بحث کرده است   ،   نیز   ،            مستبد ساختند

                           اشتباه وقتی معنی مـی دهـد کـه   –   ۱ / ٤
ــد آ ــه را روش مــی کن     روش   .                        دمــی تجرب

ــتباه  ــه اش ــود ک ــی ش ــبب م ــی س                            تجرب
ـــا هرگـــاه روش   .            تصـــحیح بگـــردد               ام

                  اشـتباه قابـل تصـحیح    ،           دستوری باشد
    کــار    :    ســاله   ۸        مثــل جنــگ   .        نمــی شــود

            مـن هسـتم جنـگ     تـا  :           کسی کـه گفـت
   در    ،                  به سرکشیدن جام زهر   ،          ادامه دارد

ــار و ویرانگــر                                پایــان یــک جنــگ مرگب
   .    کشید

                        بــه یمــن روش تجربــی بــود کــه   –   ۲ / ٤
               و از رهگذر خطـر   .                اشتباه تصحیح شد

    قــای  آ                           کــردن و ورود در ابــتال بــود کــه 
                    یکی در در برابر همه    ،              خمینی نماد زور

                     میلیون بگویند بله من     ٣٥  :         شد و گفت
   .  نه         می گویم

                      بــاز شــگفت حکمــی کــه پرســش   -  ۳ / ٤
                پیشنهاد کنندگان   :                  کننده صادر می کند

           زادی بـود و  آ                        اندیشه راهنمائی که بیـان 
                                 جنبش همگانی و پیروزی گل بر گلوله 

                  مقصر مـی شـوند بـدین    ،           را ممکن کرد
                     قــای خمینــی بــه اســتبداد  آ        خــاطر کــه 

                             یا او گفت بنا بر اسالم بمثابه  آ   !.       گرائید
      و بعـد   -         یت فقیه              زادی دم از وال آ     بیان 

ــه  ــد؟   –                والیــت مطلقــه فقی ــا  آ        مــی زن    ی

ـــه ـــت در فرانس              از راه مصـــلحت    ،              نگف
                                    حرفهائی را زده است و خود را به آنهـا 
                                 متعهد نمی دانـد؟ بـر پرسـش و انتقـاد 

   بـا   :                              کننده است که از عقل خود بپرسد
         دو ضـد را    ،                        کدام اصل و اندیشه راهنما

                              یکــی مــی کنــد و کســانی را مقصــر مــی 
                    ایــران را محــل نخســتین    ،         گردانــد کــه

                زادی کردند؟ چرا  آ                 زمایش پیروز بیان  آ
                                خویشتن را از این تجربـه محـروم مـی 

   ؟   ...        کند؟ چرا
ــتیم  –     ٤٬٤ ــه هس ــد از تجرب ــک بع   .                        این

                             گرایشهای مختلـف بـا طـرز فکرهـای 
   از   .                       امتحان خـود را داده انـد   ،     مختلف

   از    ،        یـک گـرایش   ،                 ن پر شـمار گرایشـها آ
ــتقالل و  ــد آ              موضــع اس ــ   ،          زادی و رش   ا  ب

  ن  آ   در   .                      گروگــانگیری مخالفــت کــرد
            بــا ارتشــی کــه    ،                روزهــای بســیار ســخت

   از    ،                              مالتاریا شـیرازه اش را گسسـته بـود
         سـندها مـی    ،                    وطن دفـاع کـرد و امـروز

                         صدامی که گمان می برد ظرف   :      گویند
                               روز تــا یــک هفتــه کــار ایــران را مــی    ٤

       به ایـن    ،                    در پایان ماه اول جنگ   ،    سازد
  .                             نتیجه رسید کـه بازنـده جنـگ اسـت

ــن،  ــام دی ــتبداد بن ــا اس ــرایش ب ــن گ                                ای
                              مخالفــت کــرد و از موضــع اســتقالل و 

                          زادی و رشــــد بــــر میــــزان عــــدالت  آ
       مخالفــت    ،              بـا ایــن اسـتبداد   ،       اجتمـاعی

                               نه تنها با ایجاد ستون پایـه هـای   .    کرد
               برنامـه ای بـرای    ،               جدید مخالفت کرد

  .                  نها به اجرا گذاشت آ                از میان برداشتن 
   فـت                              با زندان و شـکنجه و اعـدام مخال

                            طرح اقتصـاد تولیـد محـور را بـه   .    کرد
ــاره ایــن     ...           اجــرا گذاشــت                    و تنهــا در ب

                              کسان است که سندهای محرمانـه کـه 
   بـر    ،                            در معـرض انتشـار قـرار مـی گیرنـد

                بــر امانـــت داری و    ،           اســتقالل طلبــی
    نهـا  آ                بر کوشش بی دریغ    ،       صحت عمل

         گـواهی مـی    ،                     برای بازیافت غـرور ملـی
  ه                           هرگاه پرسش کننده و کسانی ک  .     دهند

                در ایــن واقعیتهــا    ،                چــون او بیاندیشــند
     زادی  آ                هـم بـه ارزش بیـان    ،         تأمل کننـد

  ن  آ   ،                            پی می برند و هم بـرآن مـی شـوند
                                 را تجربه کننـد و هـم یـار یکـدیگر مـی 

   بـا    ،   زاد آ                           شوند در بنای جامعه مستقل و 
ـــــانی مســـــتقل و        زاد و  آ                      مـــــردان و زن

   .                  حقوقمند و کرامتمند
   ،       جای جـای   ،                  این امر که بنی صدر  –   ٥
                               ور می شود که عقل بر کدام اصل و  آ   یاد

         این گونـه    ،                        اندیشه راهنما و کدام روش
              از این رو است   .                  ن گونه می اندیشد؟ آ   یا 

                ارج می نهد و می    ،               که به مخاطب خود
                                   خواهد او به اهمیت اصل و نیز اندیشه 

                 ن نیستم که او را  آ  بر  .         توجه کند   ،      راهنما
                  زیرا می دانم هرکس   .              همفکر خود کنم
ــتن را ــد               خــود خویش ــی کن ــری م    .              رهب

                          نم که او حق اتحاد و هـم حـق  آ      دنبال 
     زادی  آ                           اختالف را بشناسد و اسـتقالل و 

                                و رشد بـر میـزان عـدالت اجتمـاعی را 
            نها مـی تـوان  آ                     اصولی بشناسد که برسر 

  .                    بــاور هــرکس او را اســت  .          اتحــاد کــرد
                        حــق اخــتالف خصــومت بــا عقیــده 

           ایرانیـان و   .                       دیگری را توجیه نمی کنـد
               حق اختالف را از    ،    باید              دیگر ملتها می 

                                  حقوق انسان بداننـد و از دیـن و مـرام 
            تردیـد نکننـد   .           دسـت بشـویند   ،     ستیزی

              تش این جنـگ را  آ                 که جز زور پرستان 
   جـز    ،                           بر نمـی افروزنـد و از ایـن جنـگ

     حاصـل    ،                      طوالنی کـردن عمـر اسـتبداد
                     چنانکــه از دیــن و مــرام   .        نمــی شــود

        مالتاریــا    ،                      ســتیزی ایــام پــس از انقــالب
                      ستبداد تبهکار خویش را            سود جست و ا

   .        حاکم کرد
                               پس بر پرسش و انتقاد کننده نیسـت           

                                 که دوست جـوئی از راه نقـد را وسـیله 
ــد و  ــی صــدر کن ــور بن ــب و سانس                              تخری

                        از دادن جوابهــای صــریح در   :       بنویســد
        ایـن روش     ...                      مواردی طفره مـی رود و 
             اما اگر بـرای   .                    تخریبی و سانسور است

   مـی                        پاسخ یک پرسش را بررسـی   ،    مثال
ــــال و ــــام و اجم ــــرد و ابه      ن را  آ    ...                      ک

               تخریب و سانسـور    ،             مبرهن می ساخت
ــود ــرا و خــود او را    ،    نب ــود و م ــاد ب                              انتق

    .   مد آ               بسیار بکار می  
  .                             بر او و همه ایرانیان شاد بـاد   ،     نوروز      

   .        زادی باد آ               نوروز استقالل و 
  
  
  

 اخود و بادیگرانیگانگی ب
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ــاره         ــارخبرها در بـ ــونگي انتشـ چگـ
ـائل  ،اپنژنيروگاههاي اتمي  ـاط   توسط وس ارتب

جا براي ترديد نمـي گـذارد كـه     ،يمژجمعي ر
نمـي   ،يم چون براي پرسشـها پاسـخ نـدارد   ژر

ـان كـه   آخواهد مـردم ايـران از واقعيـت     ن س
  . اطالع يابد ،هست
ـان برجاسـت و            بحران اتمي ايران همچن

بـر مـردم    ،كتيو استآباران مرگباري كه راديو 
رهاي بـر مـردم كشـو    ،اپن و هرگاه مهار نشودژ

 ،در بخـش اول . ديگر نيز باريدن خواهد گرفـت 
سيب آگزارشهاي بايسته را در باره نيروگاههاي 

  .وريمآن را گرد مي آمدهاي آاپن و پي ژديده 
. كتيويته نيستآاما باران مرگبار تنها راديو        

ن آجباران بر. بمب و موشك و گلوله نيز هست
خـود   شده اند جنبشها را در شبكه روابط قواي

به وضعيت در ليبي  ،در فصل دوم. زنداني كنند
  .مي پردازيم... و بحرين و افغانستان و

گزارشها و خبرهاي گوياي  ،در فصل سوم       
ايـن  . وريـم آيم را گرد مي ژوضعيت در درون ر

خبرها وضـعيت خامنـه اي و احمـدي نـژاد را     
  . روشنتر مي كنند

ناد در فصل چهارم، قسـمتي ديگـر از اسـ         
مربوط به تجاوز عراق  ،محرمانه دولت انگلستان

به ايران و عوامل مؤثر در برانگيختن صـدام بـه   
آن را دقيق  ،حمله به ايران را نقل و با توضيح ها

  .مي كنيم
ــل پــنجم        ـات   ،در فص ـا و اطالعـ داده هـ

يم در اداره صـنعت  ژاقتصادي حاكي از ناتواني ر
  .وريمآن را مي آنفت و فسادگستري 

ـا بـه     ،و در فصل ششـم        ـاي تجاوزه خبره
  :وريمآحقوق انسان را گرد مي 

  
  

» حادثــه فوكوشــيما «
گويــاي توانــائي يــا   

  ناتوائي انسان است؟
  
  

توانائي ما بالي جان ما مـي  
  :شود

  
 17(ينـده  آمجلـه دانشـها و   : انقالب اسـالمي 

بـه   "پل ويريليو"مصاحبه اي با ) 2011 سمار
ا بــه پرسشــها  پاســخه. ورده اســتآعمــل 

  :روشنگرند
ـار  : يندهآدانشها و  •  ،اپـن ژرويدادهاي غمب

در  ،فوکوشيمابخصوص نيروگاه اتمـي  
  شما چه فكري را بر مي انگيزند؟

ـتون     : پل ويريليو ٭ ـاد گفتـه وينس ما را بـه ي
مــا وارد عصــر پــي «: پرچيــل مــي انــدازد

با توجـه  . »گشته ايم) اعمال خود(مدهاي آ
ـا ژتكنولـو مـدهاي برخـي از   آبه پي   ،ي ه

يا دانشمندان نمي بايـد  آپرسيدني است كه 
مسئله اي بشمارند كـه مـي    ،حادثه بزرگ را

ـا ادامـه سياسـت    آبايد بدان پرداخـت؟ و   ي
نيروگاه اتمي (كنوني ممكن است؟ چرنوبيل 

اي كه ابر اتمي توليـد كـرد و غيـر از شـهر     
موجــب ) منــاطق بســياري را آلــوده كــرد

ـا  . يم شوروي شدژفروپاشي ر ديديم كه تنه
ـاد مـي كنـد    . سياست نيست كه تحول ايج

نچه آ«هنگامي كه سخنراني خود زير عنوان 
ـاد كارتيـه   ،»روي مي دهد ـاره   ،در بني در ب

نويسنده (لكسيويچ آاز اسوتالنا  ،2003حادثه 
  ,Supplication – Tchernobylرمــان 

كه  -  1997زندگي روز به روز بعد از فاجعه 
دعـوت   ،- ريافت كرد جايزه هاي بسياري د

زيرا بـديهي  . ن جلسه حاضر شودآكردم در 
. ن جمعآمي دانستم حضور اين شاهد را در 

ـته اي  . دانش حادثه وجود نـدارد  ،باري رش
يـك   ،ن را حادثه شناسي مـي خواننـد  آكه 

  .شوخي بيش نيست
حادثه باز روي  ،نجاآو در : يندهآدانشها و  •

  مي دهد؟
مـدها و  آتوجه به پي  با ،بله اما: پل ويريليو ٭

دارد حادثه اي بـزرگ تـر از    ،وضعيت دنيا

پـي   ،ايـن حادثـه  . حادثه چرنوبيل مي شود
مدها از لحاظ سالمت انسان و محيط زيست آ

. تيـك دارد ژو سياسي و مالي و اقتصاي و انر
ي يك پديده سياسـي   ژدر اين معني كه انر

اما اين سياست كدام است؟ اين . عمده است
سياستي كه ما . ست حادثه استسيا ،سياست

تـدبير بـراي موفقيـت     ،بدان خو كرده ايم
ـئله  . است ما نياز داريم به سياست بمعناي مس

ـاختن و   آاي كه حادثه ببار مي  ورد و نـه س
حادثه هاي طبيعي را اداره كردن به ترتيبي 

حادثه اي كه در . مدها ناچيز گردندآكه پي 
تر رفته فرا ،از توان ما ،اپن روي داده استژ

ن را آحادثــه ايســت كــه مــن    .اســت
شكار آاين حادثه . مي خوانم» شكاركنندهآ«

ـيم   آمي كند  ـار كن . نچه را ما نمي تـوانيم مه
ـار ايـن     مفهوم ترقي بكار مي رود بـراي انك

مـي   ،زيرا وقتي مي گـوئيم ترقـي  . واقعيت
. بهتـر اسـت   ،نچه را ايجاد كرده ايمآگوئيم 
ـ     ،نكهآحال  ـا فاجعـه بب ورده آار موفقيـت م
ـنيدني نمـي      . است امـري كـه ديـدني و ش

  .پنداريم
ـا   ،مستقيم ،ما ،اپنژيا در آ: يندهآدانشها و  • ب

ـا    فاجعه روياروئيم ولو بسياري چيزها را بـه م
  :نشان نداده و نگفته اند؟

لحظـه بـه لحظـه     ،اين رويائي مستقيم. بله ٭
البه  –انشتين . اين نيز يك حادثه است. است

 –د او را پيش از مرگش ببينـد  پير خواسته بو
بمـب  : سه بمب وجود دارند«: با او گفته بود

و ) افـزايش جمعيـت  (اتمي و بمب جمعيت 
ن را بمب انفورماتيك آمن . »بمب اطالعات

. كلمه اي كه در دوره انشتين نبود. نام نهادم
ـا   ،اين بمب انفرماتيك ـان م هـر روز   ،در زم

 نچه در كشـورهاي آچه در . منفجر مي شود
ـاره ايـن     عرب روي مي دهد و خـواه در ب

ـان از   ،در دم ،اپنژرويداد بزرگ در  جهاني
يـك دوره   ،ايـن دوره . گاه مي شوندآن آ

فوق العاده است و مي بايد از يـك هـوش   
ن آعلمي و سياسي برخوردار باشد تا كه در 

هوشي بايسته اسـت  . بينديشد و تدبير بجويد
گيـري  ما اصل احتياط و پيش . نيمآكه فاقد 

. را داريم اما اصل علمي مسئوليت را نـداريم 
ـيدن   ،در اين جا نمي توانم خود را از انديش

كـه  ( در باره جمله روبرت اوپنهايمر بازدارم 
توليد بمب اتمي را در سال » طرح مانهاتان«

فيزيـك   ،از ديـد او ). سرپرستي كرد ،1942
دانشـمندان  . دانان مرتكب گناه علمي شدند

 ،بودند پا را از دايره مقـدس  گاهآاتم شناس 
  .بيرون نهاده اند

ـيما و    : ينـده آدانشها و  • ـان هيروش فـرق مي
  فوكوشيما چيست؟

  
هيرشيما رويـدادي بـود كـه    : پل ويريليو ٭

ـا پرسـش   . پيشينه نداشت اما با فوكوشيما ما ب
ـا   ژاين انر: بزرگي روبروئيم ي چيست كـه ب

يك بمب شروع مي شود و پايان مي پذيرد 
با متالشي شدن يك  ،حادثه چرنوبيل بعد از

ـا مـي    نيروگاه اتمي؟ توانائي ما بالي جان م
  .شود

  
ـازد   :انقالب اسالمي  ،سامانه اي مسئله مـي س

ـامانه سـرمايه داري   . مسئله را حل نمي كند س
مسئله مي سازد و مسئله ها بر هم مـي   ،ليبرال

انسان با حجـم بـزرگ    ،افزايند و زمان به زمان
تنظـيم رابطـه   . ها روبـرو اسـت  تري از مسئله 
سبب مي شود كه ناتواني انسان  ،انسان با قدرت

حق . به ميزان بيشتري از توانائي او افزايش يابد
ـا قـدرت   : با بني صـدر اسـت   ميـزان   ،رابطـه ب

چـرا كـه بخـش    . ويرانگري را افزايش مي دهد
در رابطه با قـدرت   ،بزرگي از حادثه ها را انسان

 ساختن خانه ها در ،براي مثال. سبب مي شود
ـاه بـي     ،دسترس موجهاي دريا ـاختن نيروگ س

نكه حادثه هاي ممكن از پيش سنجيده و بـه  آ
 ،نها راه حلها تدبير شوندآبراي  ،قول پل ويريليو

كه ويرانگري روز افـزون و   ،اقتصاد مصرف نبود
حاصل تنظيم رابطه انسان ... حادثه ساز است و

عايـت  مسئوليت علمي سخت ر. با قدرت است
ـا قـدرت      ـا در رابطـه ب چنانكـه از  . مي شـود ام

كمتر غفلتي  ،نچه با سود سرمايه داري استآهر
از حقوق انسان و حقـوق   ،در عوض ،نمي شود
حادثه ها كه روي مي . غفلت مي شود ،طبيعت

مادگي اي از پيش وجود داشته آنكه آدهند بي 
ـاز بـه   . حاصل اين غفلتها هستند ،باشد پس ني

زادي آرابطه با قدرت به رابطه با جانشين كردن 
ـا       ـانع از غفلته است تا كـه مسـئوليت علمـي م

بـدين  . بگردد و حادثه شناسـي واقعـي بگـردد   

تغييـر   ،انقالب بايسته است و اين انقالب ،سان
با  ،رابطه به قصد جانشين كردن رابطه با قدرت

 ،هرگاه انسان اين تغييـر را . زادي استآرابطه با 
نيازمنـد آن   ،بپـذيرد  ،شـود  ن كه ديرآپيش از 

ن بجويد آتعريفي جز  ،زاديآمي شود كه براي 
قـدرت فـرد در حـوزه    (= كه ليبراليسـم بـدان   

  .داده است!) خود
  
ـيش   ٭ ژانـس بـه   آهشدار دو سال پ

   :ژاپن در مورد خطر نشت هسته اي
  

ـارس   17( ديلـي تلگـراف  بنابر  ◀ )  2011م
كرده سند محرمانه اي كه ويكي ليكس فاش 

ي ژبين المللي انر ، حاكي است آژانستاس
، دو سال قبل به ژاپن هشدار داده كـه  اتمي

وقوع زلزله اي قوي در اين كشور مي تواند 
تاسيسات هسته اي ايجاد  برايمشكلي جدي 

  .كند
ـان     2008دسامبر در     و بـه نقـل از كارشناس

ـا گـزارش     آژانس، به وزارت خارجـه امريك
اپن تنها براي ژ نيروگاههاي اتمي: ه استشد

ـتر طراحـي    7تحمل زلزله اي به شدت  ريش
   .شده اند

با وجـود   ،اپنژوقتي حكومت : انقالب اسالمي
اپن به هشـدار گـوش   ژحساسيت شديد مردم 

مالي چه  –يم مافياهاي نظامي ژاز ر ،نمي دهد
 انتظار؟

  
ــارس 17در  ــاعت  ،م ــه 18س ب

انس بين المللـي  آژ ،وقت وين
ه ي اتمي وضعيت نيروگـا ژانر

فوكوشيما را بسـيار وخـيم امـا    
امـا چـرا   . ثابت ارزيابي كـرد 

ــخنان   ــه س ــورها ب ــردم كش م
دولتهــاي خــود اعتمــاد نمــي 

  :كنند؟
  

چون وسائل ارتباط جمعي صبح تا شب  ◀
خبر و گزارش پخش مي كردند و در همـه  

 ،اعتماد به اطالعات منتشره كمتر مي شد ،جا
ــارس 17در  ــا  ،م ــاور يوكي ــانوآمش ــيس  ،م رئ
اپنـي  ژي اتمـي كـه   ژس بين المللي انرانآژ

ـابي را بعمـل    ،است انـس  آژ: وردآاين ارزي
 ،انسآژاز ديد . نيروگاهها را تحت نظر دارد

يعنـي  . وضعيت بسيار وخيم اما ثابـت اسـت  
ـا بـدتر    ممكن است در جهت بهتر شدن و ي

وضـعيت از ديـروز بـدتر    . شدن تحول كند
اه بسا بهتر نيز شده است اما نيروگ. نشده است

ـيش      مي تواند جهـت بـدتر شـدن را  در پ
  .بگيرد
مقالـه   ،در امريكا و اروپادر همين تاريخ،  ◀

ها در اين باره كه چرا دولتها به مردم خـود  
راست نمي گويند و چرا مردم به گفته هاي 

انتشار يافتـه   ،مقامات دولت اعتماد نمي كنند
ـا را مـي    . اند ـته ه نكاتي از يكي از اين نوش
وياي چرائي بي اعتمادي مردم وريم كه گآ

كشورها به اطالعاتي كه دولتهاشان انتشار مي 
  :هستند ،دهند

ـتاد   ،دكتر الورنس ويتنر ،نويسنده مقاله      اس
مقاله را در . تاريخ در دانشگاه نيويورك است

  :انتشار داده است 2011مارس  17تاريخ 
يك دليل اعتماد نكردن مردم به متصديان  •

اپن و كشـورهاي  ژدر  ،حكومتهانيروگاهها و 
اينان  ،اينست كه در طول زماني دراز ،ديگر

زمايشهاي اتمي و نيز نيروگاههاي آخطرهاي 
. ناچيز جلوه داده انـد  ،اتمي را تا توانسته اند

ـا ــه هـ ــد  ،حادث ــه روي داده ان ــه فاجع . هم
ــر ي اتمــي و ژحكومتهــا و كــار بدســتان ان

ـاي اتمـي   آ ـا را  آ ،زمايش كننـدگان بمبه نه
  . وجيه كرده اندت

ـا   •  ،ن جهـت آمردم مي توانند در اين و ي
. موزگار استآتجربه بهترين . موزش ببينندآ

اپـن در مـي يابنـد    ژمـردم   ،امـروز  ،چنانكه
ـاك     قدرت اتمي تا كجا مـي توانـد خطرن

ـار و  ژمردم  ،البته. باشد اپن يك تجربه مرگب
 ،1945در : ويرانگر را به خـود ديـده بودنـد   

 ،بابمب اتمي ،ما و ناگازاكيشهرهاي هيروشي

زمايش بمب آوقتي  ،1954در . بمباران شدند
يك كشتي ماهي گيـري    ،ني امريكاژهيدرو

كتيـو  آغـرق راديـو   ) الكي دراگن(اپني ژ
يك جنبش بزرگ براي خلـع سـالح    ،كرد

در  ،حادثه الكـي دراگـن  . اتمي برانگيخت
زمايش بمـب  آبهنگام نخستين  ،1954مارس 
رهبر عمليات را . روي داد ني امريكاژهيدرو

يـك  . ي اتمي برعهده داشتژكميسيون انر
هزار مايـل مربـع را    50منطقه اي به وسعت 
ـار دو    . ممنوعه اعالن كـرد  ـا قـدرت انفج ام

ورد شـده بـود و راديـو    آن شد كه برآبرابر 
ـا پخـش كـرد   آ حكومـت  . كتيور را در فض

ـال را   امريكا ناگزير شد جمعيت جزيره مارش
ـار عـوارض    آما ا. تخليه كند ـا دچ لـوده  آنه

خون ريزي زير : كتيو شدندآشدن به راديو 
. زخمهــاي پوســتي و ريخــتن مــو. پوســت

بسياري به بيماري سرطان خون و يا سرطان 
  . غده تيروئيد گرفتار شدند

 ،بيرون از منطقه ممنوعه ،مايل دورتر 85و       
بر كشتي ماهي گيـري   ،كتيوآخاكستر راديو 

دو هفتـه بعـد از   . و نشسـت الكي دراگن  فر
ـائيز و بازگشـت    ،نآ  ،وقتي كشتي به بنـدر ي

. ن بطور جدي بيمار شده بودنـد آسرنشينان 
ـتي   آاپن ژحكومت  نها را بستري كـرد و كش

ـا زنـده    . نها را از بين بردآ ـاهي گيره بيشتر م
در  ،ماندند اما مأمور راديو الكـي دراگـون  

  . مرد ،حين درمان
ي دراگـون  لوده شـدن الكـ  آچون خبر  •

ــت  ـار ياف ــت  ،انتشـ ـا را در  ژوحش ــي هـ اپن
مد كه مي بايد بـه  آاين عزم پديد . برگرفت

ـان   » خاكستر مرگ«قرباني  شدن مـردم پاي
ـا  . داد  2يك سنجش افكار معلوم كرد كه تنه

ـام   زمايشـهاي اتمـي موافـق    آدرصد با انج
  . بودند

گروهي از افـراد طبقـه    ،1955در ماه مه       
ــط  ـاكن ژمتوس ــن سـ ــوگينامياپ ــهر س  ،ش

ني را ژدرخواست ممنوع شدن بمب هيدرو
به »  فراخوان سوگينامي«. به امضاء گذاشتند

ـان   يك جنبش ملي وسيع بدل شد و در هم
  . ن را امضاء كردندآميليون نفر  32 ،سال

ـبش اعتراضـي     • بديهي است كه ايـن جن
. مقامات دولت امريكا را شـوكه كـرد   ،وسيع

ني را اجرا مي ژدرونها برنامه توليد بمب هيآ
كردند و چون نمي خواستند به توليد بمـب  

. وردنـد آبه انكار واقعيت روي  ،پايان بخشند
ـيون انـر    ،لوئيس اشتراوس ـيس كميس ي ژرئ

ـالم و   : گفت ،اتمي ـال س مردم جزيره مارش
  !بسيار شادند

نچه آ: او به دبير مطبوعاتي كاخ سفيد گفت   
. تبر سر الكي دراگون يك حادثه نبوده اس

فرمانده كشتي در خدمت شورويها بـوده  و  
ـاني   ـتگاه جاسوسـي    «كشتي قرب توطئـه دس

ـتي   . شده است» شوروي  زيرا فرمانـده كش
  ...ن را وارد منطقه ممنوعه كرده است وآ
در  ،رئيس جمهوري وقـت نيـز   ،يزنهاورآ •

ـتراوس را تكـرار    ،خاطرات خـود  دروغ اش
ـاي ممنوعـه   آالكي دراگـون وارد  : كرد به

  .كتيو شده استآگرفتار راديو  شده و
اپني ها متقاعد شده اند كه تاوقتي ژنكه آبا  •

در  ،بالقوه ،هر انساني ،بمب اتمي وجود دارد
ـا   ،ن قرارداردآمعرض مرگ بر اثر انفجار  ام

ي اتمي بـي خطـر   ژباور كرده بودند كه انر
كتيـو  آو اينك خود را زير ابر راديـو  . است

  .مي بينند
 ،چون فاجعه چرنوبيل روي داد :انقالب اسالمي

ـاه و عقـب مانـدگي      عامل را فرسـودگي نيروگ
در ســال  ،بــا وجــود ايــن. ي خواندنــدژتكنولــو
اختاللي روي  ،در يك نيروگاه فرانسوي ،2010

 ،باز توجيه شد كه نيروگاههاي نسل سـوم . داد
سه نيروگاه  ،و اينك. بكلي بي خطر خواهند شد

ـان . دچارحادثه شده است ،اپنژاتمي   ،بدين س
ـاي   يكي تاريخ: يافته ايم ،دو تاريخ مستمر بمعن

تا امروز كه بهم  1945حلقه ها تجربه ها كه از 
. تاريخ توجيه ها و دروغها ،پيوسته اند و ديگري
ـاريخ دومـي    ـان و     ،بنا بـر ت هـيچ خطـري انس

. جانداران و محيط زيست را تهديد نمـي كنـد  
ـاريخ اول  ـان و جانـداران و م   ،بنا بر ت حـيط  انس

هرگاه بشر به . زيست در خطر زندگي مي كنند
ن آبسا بـر  ،وجدان تاريخي خود اعتماد مي كرد

ـار خـود را بـه قـدرت       ـان اختي مي شد كه عن
نسـپرد و  ) سرمايه ساالري و ساالريهاي ديگـر (

زادي خود را بازيابد و شيوه توليد و آاستقالل و 
. زندگي را تغيير دهـد  ،بطور عمومي تر ،مصرف
ـاس     آيش از البته پ ـار در مقي نكـه حادثـه مرگب

  .جهان روي دهد

در صورتی کـه نیروگـاه اتمـی از  ٭
ــزد ــر چــه  ،مهــار بگری ــر اتمــی ب اب
کتیو خواهد باریـد آمناطقی رادیو

ن چــه بایــد آو بــرای مقابلــه بــا 
  :کرد؟

  
دانشـها و  « ،بـه ايـن پرسـش    : انقالب اسالمي

اين پاسخها  ،2011مارس  18در تاريخ  ،»يندهآ
  :اده استرا د

در حال حاضر نمـي تـوان از ابـر راديـو      •
ـين ابـري     . كتيو سخن گفـت آ ـا اگـر چن ام

. مي تواند به فرانسـه نيـز برسـد    ،يدآبوجود 
ـته      ،البته تا به فرانسه برسد ـيار كـم اثـر گش بس

كتيويته اي كه در فضا پخـش  آراديو . است
ـيند   ،بر زمين ،مي شود در . بر سبزيها مـي نش

ـ   ـاران و ي ـارد  صورتي كه ب مقـدار   ،ا بـرف بب
ـين   » خاكستر مـرگ «بيشتري از اين  بـر زم
ـين   ،از اين رو. خواهد نشاند مي بايد در اول

ـاطي  آنقشه اي از نقاط  ،فرصت لوده و نيز نق
تهيـه   ،كه در معرض آلودگي قرار مي گيرد

ـين   . كرد مناطقي كه در نيم كره شـمالي زم
در معرض  ،بخاطر جريان هوا ،قرار گرفته اند

  .بيشتري قرار مي گيرند لودگيآ
معناي اين پاسخ اينسـت كـه   : انقالب اسالمي

در معرض باران راديـو   ،اپنژنقاط نزديك تر به 
البته برفرض اين كـه  . كتيو شديدتري هستندآ

   .نتوانند نيروگاه را مهار كنند
ـا اينسـت  آكتيو بـر  آاثر باريدن راديو  • : به

ب پخش و حل مي آكتيو در آذرات راديو 
لـودگي  آ ،بهاي نزديك به محلآدر  .شوند

 ،شديد و هرچه از محل دورتـر مـي شـويم   
  .لودگي كمتر خواهد شدآ
را چرا بايد ) يودور پتاسيم(قرص هاي يود  •

ـير   مصرف كرد؟ زيرا غده تيروئيد را از يد س
درجـه راديـو    131مي كند و در نتيجه يود 

بخصوص . كتيو نمي تواند بدان وارد شودآ
اين قرص را مصرف كنند  كودكان مي بايد

  .تا كه گرفتار سرطان تيروئيد نشوند
ــالب اســالمي • ـا  22در روزهــاي : انق  24تـ

متصاعد شـدن ابـر راديـو     ،بطور رسمي اسفند،
      .اعالن شد ،كتيوآ

ــت  ــتان فرص ــنم  را بلغارس مغت
نيروگاه روسـي  : شمرد و گفت
    !:نمي خواهم

ـيونال   ،2011مارس 17در  ◀ كوريه انترناس
ــر دا ــت بلغارســتان خب ــه دول  ،ده اســت ك

ـاختن يـك    پيشاروي پيشنهاد روسيه براي س
راه پس و پيش  ،نيروگاه اتمي در اين كشور

فاجعه بزرگي كه در . را برخود بسته مي ديد
فرصتي در اختيار اين دولت  ،اپن روي دادژ

نيروگاه اتمـي   ،نه: قرار داد تا به روسها بگويد
  .را نمي خواهيم

مقرر كرد تمامي نيروگاههاي  اروپا اتحاديه   
اتمي مورد بازرسي فني هر چه دقيق تر قرار 

اپن فرصتي در ژفاجعه در پي  ،اين امر. گيرد
اختيار مقامات بلغارستان گذاشت براي ايـن  

وري خاتمـه دهـد   آكه به گفتگوهاي بستوه 
كه بر سر ساختن يك نيروگاه اتمي توسـط  

ه سال است ك 3بمدت  ،در بلغارستان ،روسيه
نكه روابط خود را با مسكو به آبي . ادامه دارد

به گفتگو پايان داد زيرا دليلـي   ،خطر اندازد
. اتحاديه اروپا مخالف است: قوي جسته بود

هفته پيش از تاريخ گفتگو بـر سـر قيمـت     2
ـيه ژانس انرآژمقامات بلغار به  ،نهائي  ،ي روس
از امضاي  ،بعلت مخالفت اتحاديه اروپا: گفت

  .انس منصرف شده استآژن آا قرارداد ب
 ،وزيــر اقتصــاد بلغارســتان ،مــارس 14در      

ـاه   انصراف بلغارستان را از ساختن اين نيروگ
انس آژاز : او گفت. توسط روسيه اعالن كرد

ـته اسـت در    ژبين المللي انر ي اتمـي خواس
ـاره امنيـت   » تضمين هاي اضافي«باره  در ب

كتورهــائي كــه مــي بايــد در بدنــه كــار آر
. بررسي كنـد و نظـر بدهـد    ،شته شوندگذا

ــول  ـابق معم ــد  ،مطـ ـا گفتن ــها در جـ : روس
در «ي بكار رفته و ضابطه هاي امنيت ژتكنولو
  !»بهترين هستند ،جهان

ينـده ايـن   آ ،اپنژاما حتي بدون حادثه       
زيرا دو طـرف نمـي   . نيروگاه نا مطمئن بود

  كه ظرف(توانستند بر سر قيمت نيروگاه 
  5 در صفحه

  

 بارانهای مرگبار؟
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ـارد يـورو    7ميليارد يورو به  4ال از س 3  ميلي
هيچ سرمايه . كنندتوافق  ،)افزايش يافته است

 ،گذار اروپائي نيز حاضر نبود در اين نيروگاه
روسها  ،هم در ماه فوريه. سرمايه گذاري كند

عصبانيت شديد از خود بـروز دادنـد وقتـي    
ـتان   ،بلغارستان را تهديد كردند هرگاه بلغارس

بـه   ،ن شـده را رعايـت نكنـد   تاريخهاي تعيي
  . دادگاههاي بازرگاني شكايت خواهند كرد

اپنـي  ژزنجيره حادثه ها كه نيروگاه هاي      
ـار  ژنكه تكنولوآبا  - ،بدانها گرفتار شدند ي بك

ـا آرفته در  ـان تكنولـو    ،نه ي ژبهيچوجـه هم
را » رنسانس اتمـي « - نيست كه روسها دارند 

ـئوال  در زي. در اروپا زير سئوال برده اند ر س
بلغارستان نقـش رهبـري كننـده را     ،بردنش

اين كشور تنها كشوري است كه . داشته است
ـاه روسـي از نـوع     طرح ساختن يك نيروگ

  . تا مرحله امضاء پيش برده بود ،نسل جديد را
ــه هــيچ         ــت ك ـتان فرصــتي جس بلغارسـ

فرصت بـراي تجديـد   . انتظارش را نداشت
ين كشور اين امر كه ا. يژنظر در سياست انر

بـه   ،براي بلند مدت ،ي راژي ملي انرژاسترات
. بـرايش سـودمند شـد    ،تأخير انداخته است

مـدهاي  آزيرا بعد از حادثه فوكوشيما و پي 
ي ژديگر از انر ،هرچه باشند» اپنيژپرنوبيل «

همانطور سخن گفته نخواهد شد كـه   ،اتمي
حاال ديگـر  . پيش از اين حادثه گفته مي شد

ي اتمي مطمئن ژگويد انركسي نمي تواند ب
ي براي انسان و ژي و سالمترين انرژترين انر

    . محيط زيست است
نيروگـــاه  كشـــورهاي داراي

 »حادثـه فوكوشـيما  «تمي از ا
  چه آموختند؟

 
دويچه وله گزارشي  ،2011مارس  17  در ◀

ن را با اطالعات مأخوذ آ. را انتشار داده است
  : كاملتر كرده ايم ،از منابع ديگر

ــ • ــروز فاجعــهب اتمــي در ژاپــن، بيشــتر   ا ب
  كشورهاي صاحب تكنولوژي اتمي دسـت 
كم در يك مورد با هم توافـق نظـر دارنـد؛    

ـاي     باره بررسي دو ضريب ايمنـي راكتوره
ـامي    اتمي يا در اندك مواردي، توقـف تم

 .هاي اتمي جديد هاي ساخت نيروگاه برنامه
 210جهــان در حــال حاضــر در سراســر     

ـا   وگاه نير اتمي وجود دارد كه در مجموع ب
درصد از كل  13در مدار،  رآكتور فعال  442

ـتني  .  كننـد  انرژي جهان را تأمين مـي  دانس
ـاي    ـا المپه است كه هرگاه المپهاي برق را ب

 600معادل توليـد   ،كم مصرف جانشين كنند
  .صرفه جوئي مي شود ،نيروگاه اتمي

واكنش برخي از كشورهاي صاحب ايـن      
 :اتمي ژاپن  به فاجعهنسبت وژي تكنول

هاي اتمي متوقف  ساخت نيروگاه«: روسيه •
نقشي ايفاي روسيه كه به دنبال . »نخواهد شد

كليدي در بازار انرژي اتمي در جهان است، 
در كنار كشورهايي مانند هند، چين و ايران 

ـاي اتمـي اسـ    . تدر حال ساخت راكتوره
 اين كشور درست پس از رخداد اتمي ژاپن،

راكتـور اتمـي    20اعالم كرد كه از ساخت 
. جديد در خاكش صرف نظر نخواهد كـرد 

والديميــر پــوتين اعــالم كــرد كــه روســيه 
هاي  هاي خود را براي ساخت نيروگاه برنامه

ـا   ـايج   «جديد تغيير نخواهند داد ام ـلما  نت      ً           مس
ـاي   وقايع اتمي اخير در ژاپن را در برنامـه  ه

  .»خود لحاظ خواهد كرد
ـا سـالمت و امنيـت     «: سويس •  اولويـت ب

ــت ــهروندان اس ــه. ش ـا برنام ســاخت   موقتـ
هاي اتمي جديـد خـود را متوقـف     نيروگاه

ـان   ئسياستمداران سو. كند مي يس بـه بازرس
اند كه داليل  اتمي اين كشور مأموريت داده

رخداد اتمـي ژاپـن را بـه دقـت تجزيـه و      
آنهــا بتــوان بــه   تحليــل كننــد تــا بــر پايــه

ـا شـديدتري     مني تازهاستانداردهاي اي تـر ي
ـيد ــت . رسـ ــس لوي ـارد دوري  Doris هـ

Leuthard زيسـت و حمـل و    وزير محيط
يس قضــاوت در مــورد ئنقــل و انــرژي ســو

ـتجو  ـافتن جسـ ــراي يـ ــراي ب ـايگزيني ب جـ
ـايج   نيروگاه هاي اتمي كنوني را منوط به نت

 . ها دانسته است اين بررسي
هاي ايمنـي در   هند، دستور بازبيني سيستم •

هند هـم در  : را صادر كرده است ورهاراكت
ـاي اتمـي    مورد برنامـه  نظـر   اش تجديـد  ه

 وزير هند،  مونموهان سينگ، نخست. كند مي
گفتـه  مارس، در پارلمان اين كشـور   14 در

به سازمان انـرژي اتمـي ايـن كشـور      :است
هاي ايمني را  سيستم استدستور داده شده 

بــاره كنتــرل كننــد و ضــريب ايمنــي و  دو

ري راكتورهاي اتمـي ايـن كشـور در    پايدا
برابر حوادثي مانند زلزله و سونامي بررسـي  

 .كنند
ـاه اتمـي دارد    20كشور هند بيش از    نيروگ

كه بيشتر آنها در امتداد سواحل ايـن كشـور   
 .اند بنا شده

در نيروگاه : كارشناسان مي گويند :فرانسه• 
ـاظ   ،هاي اتمي فرانسه خطر آتش سوزي لح

« :حكومت فرانسه مي گويـد  اما. نشده است
بــراي نــيكال » انــد هــاي مــا ايمــن نيروگــاه

ـيس جمهـور فرانسـه، صـدور      ساركوزي، رئ
 ،با وجود اين  .تر است تكنولوژي اتمي مهم
ـاي  : ساركوزي گفته است تمامي نيروگاه ه

اتمي فرانسه تحت بازرسي فني قرار خواهند 
 .گرفت

اره ب نبايد كه هميشه همه چيز را دو«: ايتاليا •
 خيز در اروپا  ايتاليا كشوري زلزله .»تغيير داد

موضع مشخصي در قبال حـوادث   اما. است
  برنامه .اتخاذ نكرده استاتمي اخير در ژاپن 

ـاه اتمـي جديـد در ايـن      13ساخت  نيروگ
ـا بـر سـر محـل     . كشور اعالم شده است تنه

ــن نيروگــاه  ـا بحــث اســت  ســاخت اي . هـ
ـان  2009برلوسكوني در سال  ايـن   در پارلم

مجدد از انـرژي    كشور، بستر قانوني استفاده
 2013بر اين اساس سال . اتمي را فراهم كرد

ـاري    قرار است ساخت نخستين راكتـور فش
 اروپا در اين كشور انجام شود  (EPR)آبي 

.  
مــردم ايتاليــا  2011ژوئــن ســال  12روز     

ـا     فراخوانده شده اند كه در يـك رفرانـدم ب
در مورد انرژي اتمـي   "آري يا خير به اتم"

  .در كشورشان تصميم گيري كنند
ـيط زيسـت اتـريش از     : اتريش • وزيـر مح

اتحاديه اروپا خواسته است تا در مورد تمامي 
بـه   "تست استرس"هاي اتمي اروپا  نيروگاه
مـردم   : برالكوويچ گفته است   آيد اجرا در

اروپا با توجه به حوادث ژاپن احساس امنيت 
ـترس در  كنند و به  نمي همين دليل تست اس

ـا بايـد بـه     نيروگاه هاي اتمي در سراسر اروپ
 .سرعت انجام گيرد

سي سال پيش در اتريش در جريان يك      
پرسي، شهروندان اين كشـور مخالفـت    همه

خود را با بـه دسـت آوردن انـرژي از اتـم     
اعالم كردند و به اين ترتيب نيروگاه اتمـي  

ـاده  بر  دورف كه براي بهره تسونتن داري آم
از آن  .گاه كار خود را آغاز نكـرد  بود، هيچ

زمان تاكنون در اين كشور آگاهي عمومي 
ـا انـرژي اتمـي وجـود      بااليي در مخالفت ب

 .دارد
انرژي   كننده چين بزرگترين مصرف :چين•

هاي  برنامه  بر ادامه  ،مارس 14در  در جهان،
ــرژي   ــراي گســترش اســتفاده از ان خــود ب

ـين  . كـرد اي تأكيد  هسته راكتـور   13در چ
ـا  10/  8اتمي با ظرفـت   وات در مـدار   گيگ

قرار است اين ظرفيت  2020تا سال . هستند
ـاوات افـزايش يابـد    86تا  راكتـور   25. گيگ

اي هم اكنون در اين كشور در دسـت   هسته
  راكتور ديگر در مرحلـه  50ند و هست ساخت

نتايج حادثه  ،با اين حال  .طراحي مي باشند
ـاظ   ،پن را در سياسـت خـويش  اژاتمي  لح

 .خواهد كرد
صداي مخالفان انرژي اتمي بلندتر  :آمريكا •

سناتور ليبرمن درخواسـت تعويـق   . شود مي
ـاه   ـاخت نيروگ ـازه  س ــاي ت اتمــي را داده   ه

نيروگاه اتمي  104مريكا در مجموع ا  .است
را توليد مـي  دارد كه يك پنجم برق آمريكا 

ـاس  نيروگاه اتمي در آمر 23. كنند يكا بر اس
ـاه   نقشه ـا نيروگ ـيما    هاي مشابه ب ـاي فوكوش ه

بيش از دو دهه است كه در . اند ساخته شده
ـاهي جديـد     اين كشور اجازه ساخت نيروگ
اوباما دستور بازرسي فنـي    .داده نشده است

 .نيروگاههاي امريكا را صادر كرده است
اين كشور هم اعالم كـرده اسـت   : فنالند •

ـا توجـه بـه حـواد     ث اخيـر در ژاپـن   كه ب
سيسات اتمي خود را از نظر ضريب امنيت ات
نيروگاه اتمي  4فنالند    .ازرسي خواهد كردب

ـاخت    دارد و يك نيروگاه تازه در دسـت س
ـا       .است سال گذشته پارلمان ايـن كشـور ب

 .ساخت دو نيروگاه ديگر موافقت كرد
فلـد نخسـت وزيـر     فرديريك راين: سوئد •

ي كه در ژوئـن  سوئد همچنان بر سر تصميم
بر . سال گذشته گرفته شد، پايدار مانده است

ـاس ايــن تصــميم چنانچــه يكــي از      اسـ
ـارج   راكتورهاي اتمي اين كشور از مدار خ

ـازه  ـازه داده      شود، اج ـاخت راكتـوري ت س

  .شود مي
ــور اتمــي اســت 10ســوئد داراي      . راكت

  نخست وزير سوئد پس از انتشار اخبار فاجعه
ما بايد مشخص كنيم كـه  «: اتمي ژاپن گفت

هاي ايمني وجود دارند و از آنها بايد  ريسك
قــانون  2010ســوئد ســال . »درس گرفــت

هاي اتمي در اين  ممنوعيت ساخت نيروگاه
بــه تصــويب  1980را كــه در ســال    كشــور

 .رسيده بود، كنارگذاشت
ضـرورتي بـه    ميگويـد  جمهوري چـك  • 

ـات ايـن   . بازبيني تدابير ايمنـي نيسـت   مقام
وجــود انفجارهــاي رويــداده در  ر بــاكشــو

راكتورهاي اتمـي ژاپـن، ضـرورتي بـراي     
ضريب امنيت تĤسيسات اتمي   بازبيني دوباره

ـين   ـالي    لـرزه  خود در برابـر زم ـاي احتم ه
سازمان امنيت اتمـي ايـن كشـور    . بينند نمي
مارس اعالم كرد كه نيروگاه اتمـي   15روز 
ـتر را   5/  5اي بـه شـدت    لين زلزلـه  تمه ريش
  .مل خواهد كردتح
ـت   :لهستان • ـتان  . يمروي خط زلزلـه نيس لهس

همچنان بر ساخت اولين نيروگاه اتمي خود 
محل احداث . ورزد اصرار مي 2016در سال 

ـارنوويچ    ـاد در س اين نيروگاه به احتمال زي
ـال     .خواهد بود بـرق   2020قـرار اسـت س

حاصل از اين نيروگاه اتمي در مدار جريان 
   .يابد

در ايــن كشــور تغييــري در  : اســلواكي•
در سـه  . شـود  هاي اتمي ديده نمي سياست

نيروگاه اتمـي   6شهر اين كشور در مجموع 
دو . باشـد  مگاوات داير مـي  1760با راندمان 

ـت   راكتور اتمي ديگر در دست ساخت ند هس
ـان     كه بهره ـا پاي برداري از آنها قرار اسـت ت

 .يدآبعمل   2012
رود بـه  بلغارستان، بـراي كسـب جـواز و    •

ـال    اتحاديه ـار راكتـور    2007اروپا در س چه
ـار   Kosloduj نيروگاه اتمي  فرسوده در كن

اين كشور از   .را خاموش كرد Donau رود
  .امضاي قرارداد با روسيه منصرف شد

از حوادث ژاپن درس خواهـد  : انگلستان •
وزير انرژي اين كشور اعالم كـرده  :  گرفت

ـاخ   ت نسـل  است كه تدابير ايمني بـراي س
ـازبيني   جديد نيروگاه هاي اتمي اين كشور ب

   .روز خواهند شد و به
يك نيروگاه را نيز . نيروگاه دارد 7يك ژبل •

ـالهاي   3. خوابانده است  1970نيروگاه در س
درصـد بـرق    ۵۵. ساخته شده و فرسوده اند

ـأمين مـي    ژبل ـيش ت يك را نيروگاه هاي اتم
ــد ــود  . كن ــه ب ــميم گرفت ــور تص ــن كش  ،اي
ـال   . ههاي اتمي را بخواباندنيروگا ـا در س ام
تصميم گرفت مرحله اول را بمـدت   ،2009

پرسش اينست كـه  . سال به تأخير اندازد 10
موجب تغيير تصـميم  » حادثه فوكوشيما«يا آ

 مي شود يا خير؟
راكتور اتمي فعال وجـود   10در انگليس       

ـأمين    18دارد كه  درصد از برق كشـور را ت
ـال    اين راكتو. كنند مي ـا س رها قرار اسـت ت

ـال    2023 نسـل   2018خاموش شـده و از س
  .جديدي از راكتورها وارد مدار شوند

بلغارستان فرصت را مغتنم مي : انقالب اسالمي
از جديدترين نسـل   ،شمرد براي خالص شدن
ـامي  ژنيروگاه اتمي روسي و ر  - يم مافياهاي نظ

ـا امـروز   1995از سال  ،با لجاجت تمام ،مالي  ،ت
دسـت   ،خـود را بازيچـه   ،سال 16دت يعني م

به هيچ هشداري نيز گـوش  . روسها كرده است
نمي دهد و احتمال وقوع هيچ حادثه اي را نيز 

متعلـق بـه    ،ي بكار رفته نيـز ژتكنولو. نمي دهد
كه بلغارستان حاضر نيست  –جديدترين نسل 

  :نيست - بخرد 
  

سال پيش  37نيروگاه اتمي كه 
هنـوز   ،ن شروع شـد آساخت 

حادثـه  «يـا  آ. نيفتاده است راه
 ،دست كـم  ،سبب» فوكوشيما

بازرسي دقيق فني نيروگاه مي 
  شود؟

بـــه گـــزارش ايســـنا،  ،اســـفند ٢۵در  ◀
هاي روسيه پيش از سال جديـد   خبرگزاري

ميالدي، گزارش دادند نيروگاه اتمي بوشهر 
ـان رژيـم پهلـوي     كه كار ساخت آن در زم

ـال    ـاني در س  1974توسط يك شركت آلم
آغاز و توسط يك شركت روسي در ) 1352(

ــت، 1995 ــه ياف ــن(در  ادام ) 89  دي و بهم
به طور كامل به شبكه برق  2011ژانويه سال 

 .شود رساني ايران متصل مي
با وجود نگاه خوشبينانه و مثبت مسـووالن      

ها درباره نيروگاه  كشورمان به عملكرد روس
بوشهر به ويژه در يكي دو سال اخير، به نظـر  

آيد بار ديگر در شانزدهمين سال امضاي  مي
ــرار داد تكميــل نيروگــاه بوشــهر توســط   ق

ـاه ايـن     روس ـار نيروگ ها و سي و دومين به
شود و نگراني درباره  رنگ مي خوشبيني كم

ها براي  اجراي به موقع آخرين وعده روس
برداري از نيروگاه بوشـهر در نيمـه اول    بهره

 .شود پررنگ مي 2011سال 
ـ ر ا علي     ـازمان   ئكبر صالحي  ـين س يس پيش

ـاري    ـ در اوايل آذرماه سال ج انرژي اتمي 
ـاه  ": اظهار كرد اميدواريم ظرف يكي، دو م

شاهد جشن بزرگ اتصال ) ماه بهمن(آينده 
 ".برق نيروگاه بوشهر به شبكه سراسري باشيم

خبرگزاري نووستي نيز در پايان آذرماه به     
ـ    ـاون نخس ـ مع وزيـر    تنقل از ايگور سچين 

ـتانبول    ـ كه در حاشيه همايشي در اس روسيه 
ـا   ": گفت، اظهار كـرد  سخن مي ايـن روزه
اندازي فيزيكي اولين نيروگاه اتمي   روند راه

ايران به پايان خواهد رسيد و به عبارت ديگر 
زودي به شبكه سراسري متصل  اين نيروگاه به
 ".خواهد شد

هر از اندازي فيزيكي نيروگاه بوش  روند راه    
آغاز شد و ) 2010اوت  21(مرداد امسال  30

ـامبر  (در اواخر آذرماه  ـاني  ) اوايـل دس كمپ
اعالم كرد كه كار  "اتم استروي اكسپورت"

بارگــذاري ســوخت نيروگــاه را بــه پايــان 
 .رسانده است

ـيه در        سخنگوي وزارت امور خارجه روس
گذاري نيروگاه اعالم كرد كه  روند سوخت
ـاه اتمـي بوشـهر در    تاريخ توليد بر ق نيروگ

ـاز  زمان هماهنگ شده با طـرف ايرانـي آ   غ
 .خواهد شد

ـ سـخنگوي وزارت امـور         آندره نسترنكو 
ـ گفت  ـا آن ": خارجه روسيه  ـا     ت ـا كـه م ج

ــدول    ـاس جـ ــر اســ ــور بـ ـيم امـ مطلعــ
ـان    شده انجام مي بندي زمان شـوند و در پاي

انـدازي   كليه امـور مربـوط بـه مرحلـه راه    
توليــد بــرق نيروگــاه بــا  فيزيكــي و مرحلــه

 ".هماهنگي با طرف ايراني آغاز خواهد شد
ـاني    روزنامه ديلي     ـاي پاي تلگراف در روزه

گروهــي از دانشــمندان « :نوشــتمــاه  دي
ـاخت     ا  هسته ي روسيه كـه بـه ايـران در س

ـاي فنـي    يي بوشهر كمـك ا  نيروگاه هسته ه
هايي كه مدعي  كنند، به بهانه آسيب ارائه مي

ـات     يروس استاكسند وه اشد نـت بـه تاسيس
ــران زده اســت از كــرملين  ا  هســته يــي اي
اندازي نيروگاه بوشـهر را بـه    ند راهه اخواست

 ».تعويق بيندازد
ـار   اما اين شايعات و تاثير استاكس     نت بر ك

 .نيروگاه اتمي بوشهر از سوي ايران رد شـد 
  اين سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران در

ـنا اعــ   ــه ايسـ ـاره ب ــردبـ ــروس " :الم ك وي
گونه تاثير منفـي بـر رونـد     نت هيچ استاكس

ـاه اتمـي بوشـهر     پيشرفت فعاليت هاي نيروگ
ـيم      ـال و ن نداشته است و از حـدود يـك س
پيش، كارشناسان و متخصصان امنيتي سازمان 
ـايي    با هوشياري كامل اين ويـروس را شناس
ـام    كرده و اقدامات الزم در اين زمينـه انج

 ".شده است
اتــم   چنــين شــركت روســي روس مهــ     

كـه   هاي غربي مبني بـر ايـن   رسانه  گزارش
ـتاكس "ويروس كامپيوتري  روي  "نـت  اس

نيروگاه اتمي بوشهر تاثير گذاشته است را رد 
 .كرد
به نقل از سرگئي  "هوا شين"خبرگزاري      

ـ سخنگوي شركت روسي روس  اتم   نويكف 
در شبكه كامپيوتري نيروگاه ": ـ گزارش داد

بوشهر به ويژه در واحدهايي كه مسـووليت  
ـ تامين امنيت را بر عهده دار ـيچ ن گونـه   د، ه

ـامال   ويروسي وجود ندارد، زيرا اين شبكه ك
ـارجي قـرار     ـابع خ مستقل بوده و جدا از من

 ".دارد
اتم تاكيـد كـرد     سخنگوي شركت روس     

ـتم    كه ايـن ويـروس نمـي    توانـد وارد سيس
كنتــرل كنتــرل خودكــار نيروگــاه شــود و 

 .راكتور را به خطر اندازد
ـالحي اوايـل بهمـن    علي       ـاه در   اكبر ص م

ـام مرحلـه     گفت وگو با ايسنا بار ديگـر از انج
ـاه اتمـي     "بحراني شـدن " رآكتـور نيروگ

ـا      بوشهر در اواخر بهمن ـاري ب ـال ج ـاه س م

: او گفـت  .حضور مسووالن روسي خبر داد
ـاه بوشـهر و هـر      فرآيند راه« اندازي نيروگ
ـان ن بـر اسـت و    يروگاه ديگري فرآيندي زم

مراحلي را بايد طي كند كه برخـي از ايـن   
ايم  ما بارها اعالم كرده. مراحل پلكاني است

اندازي ايمن نيروگاه بوشـهر    كه براي ما راه
بنابراين . اندازي سريع آن است  تر از راه مهم

هايي كه در مرحلـه   ممكن است بر سر تست
مسائلي پيش آيد كـه  شود،  كنوني انجام مي

مجبور شويم آن مرحله را اصالح و مجـددا  
تست كنيم و چنانچه مساله حـل شـد، از آن   

ماه  اميدواريم تا آخر بهمن .مرحله عبور كنيم
ـيم   بتوانيم بحراني شدن رآكتور را داشته باش
و با حضور مسووالن روسي شاهد انجام اين 

 ".مرحله باشيم
برگزاري به گزارش خ ،89اسفند  24در  ◀

ـاس تلفنـي    مهر، محمود احمدي نژاد در تم
ـا   ديميتري مدودف همتاي روسيه اي خود ب
بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران از افزايش 
ـاي      ـاي دو كشـور در عرصـه ه همكاري ه

: به او گفتـه اسـت  مختلف استقبال مي كند، 
ـاي      ـاري ه زمينه هاي فراوانـي بـراي همك

ازي راه انــد .ايــران و روســيه وجــود دارد
نيروگاه بوشهر در موعد مقرر به نفع منافع دو 

 .كشور است
ديميتري مدودف رئيس جمهور روسيه نيز     

ـترش و   در تماس تلفني خود با تاكيد بر گس
ـاي تهـران     ـاري ه  - تحكيم مناسبات و همك

مسكو در زمينه هاي دو جانبه و چند جانبه از 
اهتمام و جديت كشورش براي راه اندازي 

وشهر در موعد پيش بيني شده خبر نيروگاه ب
  .ه استداد

 ،كتيو نمي باردآاما تنها ابر راديو: انقالب اسالمي
ابر بمبها و موشكها و گلوله ها نيز بر سـر مـردم   

  :ليبي و يمن و بحرين نيز مي بارند
  
  

بحرين و ليبي و يمـن،  
در بنــد روابــط قــواي 

  منطقه اي و جهاني؟
  

ـارات عربست ،به بحرين: انقالب اسالمي  ،ان و ام
خنثي كردن « ،توجيه اين مداخله. قوا فرستادند
ـاري   ،اروپا و امريكا. ايران شد» مداخله ايران رفت

متناقض در مـورد بحـرين و يمـن از سـوئي و     
در بحـرين و  : اتخاذ كردنـد  ،ليبي از سوي ديگر

ـارجي   ،يمن ـلح خ برضـد جنـبش    ،نيروي مس
ـا   ،در ليبي. مردم وارد عمل شد ـا و امريك از  اروپ

دفاع از «شوراي امنيت قطعنامه گذراندند براي 
ـلحانه دولتـي     » مردم ليبي ـاوز مس در برابـر تج

شوراي امنيـت از عربسـتان   . ليبي به اين مردم
چه حق دارد برضد مردم اين دو : حتي نپرسيد

نيرو  ،يمهاي استبداديژكشور و در حمايت از ر
قرارگرفتن اين سه !. به اين دو كشور مي فرستد

ـاني كشو  ،ر در بند روابط قواي منطقه اي و جه
درسي است به مردم ايران و مردم ديگري كـه  

زادي آمي خواهنـد بـراي بازيافـت اسـتقالل و     
ـا ممكـن اسـت      : مبارزه كننـد  جنـبش بايـد ت

ـا   همگاني باشد و خشونت زدائي را روش كند ت
امكان ورود در صـحنه   ،كه هيچ قدرت خارجي

 ،انقــالب ايــرانايــن درس را . و عمــل را نيابــد
ن را نبايد از ياد برد و همواره مـي  آ. موخته بودآ

  .بايد بكار برد
  

جنـــبش مـــردم بحـــرين، 
ــتن در   ــراي زيس ــتي ب فرص

زادي و يــا فرصــتي بــراي آ
ايجاد تعادل قوا بسود ايران 

  :و يا عربستان؟
  
 –استراتفور گزارش  ،2011مارس  17در  ◀

ـتان     ـامي عربس ـاره مداخلـه نظ  تحليلي در ب
رين و اقبال يگانه اي كه ايـران يافتـه   دربح

ـيج     است براي برقراري تـوازن قـوا در خل
  :انتشار داده است ،بسود خود ،فارس

  6 در صفحه

 بارانهای مرگبار؟
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ـام، قـواي   2011مارس  16در  • ، صبح هنگ
امارات نيز نيـرو  . عربستان وارد بحرين شدند

ـاي    . فرستاد ـا حمايـت نيروه قواي بحرين ب
گاز . دندبه ميدان لوءلوء يورش بر ،خارجي

ور و البته گلوله هاي واقعي را برضد آاشگ 
تش كشيدند آچادرها را به . مردم بكار بردند

  ...و
ـان كردنـد   • ـيش از   ،ايرانيان خود را نماي ب

بـه  . ه در عـراق ژبـوي . تهديـد كننـده   ،پيش
امريكا در بيرون بـردن قـواي    ،احتمال بسيار

زيرا . خود از عراق تجديد نظر خواهد كرد
اين نيرو است كه امريكا مي توانـد  با حضور 

مانع از برهم خوردن تعادل قوا بسود ايـران  
  .شود

ـتان وارد بحـرين     • اين امر كه قـواي عربس
خشم نيروي مخالف با  ،بدون ترديد ،شده اند

ل آيـم  ژر. دولت بحرين را برانگيخته است
ـتند (خليفه  ) در بحرين سني ها در اقليت هس

ـاي كمـك كـرده    . اسـت  از عربستان تقاض
ـان    ژاعتراض كنندگان به ر يـم كـه بيشترينش

ـتان را در     ،شيعه هستند حضـور قـواي عربس
گرايشهاي . تجاوز خارجي مي دانند ،بحرين
ـاي     ،مختلف ـيعه ه ـا ش از جمهوريخواهان ت

ورده انـد تحـت   آميانه رو ائتالفـي بوجـود   
ـاق  ـالف متحـدا    .عنوان الوف ـاي مخ ̋ نيروه

ـتان و روش ر  را يـم بحـرين   ژمداخله عربس
اما وقتي الوفاق بيانيـه اي  . محكوم كرده اند

صادر كرد و حساب خود را از حساب تظاهر 
 ،كنندگان جـدا كـرد و از مـردم خواسـت    

ـان    بخاطر حفظ سالمت خود در خانـه هاش
  .معلوم شد شكافي وجود دارد ،بمانند

ـان و مداخلـه   آدست  • ويز سركوب مخالف
جلوگيري از افزايش نفـوذ  : عربستان اينست

ـارس  ا ـيج ف ـال    ،تهـران . يران در خل بـه دنب
ـتي مـي     ،موفقيت در عراق وضعيت را فرص

يابــد بــراي بســط نفــوذ خــويش در شــرق 
 ،از ديد ايران. در مناطق شيعه نشين ،عربستان

سـرنگون كـردن    ،در بحرين ،بهترين سناريو
ـال حاضـر  . يم سلطنتي سني استژر  ،در ح

ـاي    ـا بمعن ن آتوجه ايران به بحرين است ام
  .ت كه به مناطق ديگر توجه نداردنيس
ـتند   • ـين هس . مناطق شرق عربستان شيعه نش

اين  ،از اتفاق. يعني مناطق همجوار با بحرين
منطقه نفـت خيـز    ،قسمت از خاك عربستان

مهمتـر ايـن كـه يـك     . اين كشور نيز هست
جمعه «روز . جنبش اعتراضي نيز وجود دارد

جنبشي روي داد كه چند ) مارس 11(» خشم
منطقـه  . ن شركت نكردندآنفر بيشتر در صد 

ـين نيـز     ،نجد كه نفت خيـز اسـت   ـيعه نش ش
بخصوص فعال  ،مردم احساء و قطيف. هست
اين عوامل عربستان را به مداخله در . هستند

  . بحرين برانگيخت
ن امكان عمـل را كـه در بحـرين    آايران  •

اما اين بدان معنـي  . در عربستان ندارد ،دارد
ي كوشــد در شــرق نيســت كــه ايــران نمــ

گرچـه در قطيـف و   . عمـل نكنـد   ،عربستان
ـا    ،الحصاء شمار تظاهر كنندگان كم بـود ام

ـان  آعربستان از   ،ن بيم دارد كه زمان بـه زم
ــزرگ شــدن شــمار تظــاهر . زيــاد شــود ب
همان خطري است كه سـعوديها   ،كنندگان

ـانع از    . ن شـوند آمي خواهند بهر قيمـت م
ـا را  ن شد جنبش بحرينـي  آاينست كه بر  ه
ـيعه   . فرو بخواباند كار را با توقيف رهبـران ش

و ) نها با تهران ارتباط دارندآكه تني چند از (
  .حمله به ميدان لوء لوء شروع كردند

. موقعيت ايران در عراق مطمئن تر اسـت  •
ايرانيان رابطه هاي  ،ساله 8در جريان جنگ 

. خود را با شيعه هاي عـراق برقـرار كردنـد   
ـيعه در   اينك عراق دارا ي يك حكومـت ش

اين فرصت را حمله . قلب دنياي سني است
ــواي امريكــا ــوش ،ق ــه دســتور ب رئــيس  ،ب

ـا   ـين امريك فـراهم   ،2003در  ،جمهوري پيش
ايـران   ،سال گذشت و در اين مدت 8. كرد

خالئي  ،منتظر ماند تا كه با رفتن قواي امريكا
قواي امريكا قـرار  . ن را پر كندآيد و آپديد 

خــاك عــراق را تــرك  ،تاناســت در تابســ
  .گويند

يم ايران مداخله عربستان در بحرين را ژر •
و مراقـب صـحنه    به اجازه امريكا مي دانـد 

هاي نزاع ديگر از رهگذر برخاستن شيعه ها 
ايران  ،نآعراق كشوري است كه در . است

بـراي  . دارد ،امكان بزرگي براي مانور دادن
ـنبه  ،مثال ان نفـر از پيـرو   2000 ،روز چهارش

ـا مـردم    ،مقتدا صدر در بصره در همبستگي ب
ـاهر كردنـد   ،بحرين ـاهر كننـدگان   . تظ تظ

بحرينــي هــا را قربانيــان حملــه وهــابي هــا 
  .توصيف كردند

نيروي نظامي كه بتواند با ايران  ،در منطقه •
با توجـه  . وجود ندارد ،تعادل قوا برقرار كند

تخليه عراق از قواي  ،به نفوذ ايران در عراق
بـر هـم    ،تعادل قوا را به سود ايـران  ،اامريك

امريكا ناگزير است  ،بدون ترديد. خواهد زد
ـاره تخليـه عـراق در      در تصميم خـود در ب

اگـر  . تجديد نظر كنـد  ،تابستان سال جاري
ـتان    (ايران هيچ كار نكند  ـا و عربس بـه امريك

و يا ) نفهماند كه نيروي متفوق در منطقه است
كاري كند كه ( نچه بايد عمل كندآبيشتر از 

امريكا ناگزير شود قواي خـود را در عـراق   
  . فرصت را مي سوزاند ،)نگاه دارد

يم مافياهاي ژنخست اين كه ر: انقالب اسالمي
ـالي متخصـص سـوزاندن فرصـت      –نظامي  م

است و سپس ايـن كـه وقتـي مردمـي بـراي      
نمي بايـد بـه    ،زادي جنبش كردندآاستقالل و 

ـا را وسـيله   آامكان دهنـد   ،قدرتهاي خارجي نه
زيـرا  . برقرار كردن تعادل قوا بسود خـود كننـد  

و . نهــا قطعــي مــي شــودآشكســت جنــبش 
از  ،يم مافياها كمتر از عربستانژسرانجام اينكه ر

استقرار دموكراسـي در عـراق و بحـرين و هـر     
هـر   ،بنا بـراين . كشور ديگر مسلمان نمي ترسد

برضد جنبش مردم  ،هريك به طريقي ،يمژدو ر
  .عمل مي كنند بحرين

  
جنــگ بــا واســطه ايــران و 
عربستان و اخطـار كلينتـون   

  :؟!به ايران
  
ـــا واســـطه ایـــران و  ٭ ـــگ ب جن

  :عربستان در بحرین
  

 ،نيويــورك تــايمز ،2011مــارس  18در  ◀
ـا واسـطه ايـران و     مقاله مفصلي را به جنگ ب

  :عربستان در بحرين انتشار داده است
 ملك عبداهللا از جنبش هاي دموكراسـي  •

ـا و خاورميانـه      خواهي كـه در شـمال افريق
: موختـه اسـت  آايـن درس را   ،برخاسته اند

ـا بهتـر و     ،هرگاه جبارها استعفا كننـد  ـا دني بس
دلپذير تر مي شود اما اين دنيا جباراني را كه 

ـايند   آبروي شهروندان خود   ،تـش مـي گش
» واقـع بينـي سياسـي   « ،او. تنبيه نمـي كنـد  

قواي خود  ويز گسيلآوقيحانه اي را دست 
ايـن قـوا در    ،در بحـرين . به بحـرين كـرد  

ـان بـدون    آسركوب خشـونت   ميـز  بحريني
  . سالح  شركت كردند

مدهاي بـي درنـگ بـراي    آاقدام او پي  •
: سياستهاي خاورميانه و سياست امريكا داشت
با  بحرين را به ميدان جنگ عربستان با ايران،

 ،براي سلطه بر منطقه ،)شيخ و مردم ( واسطه 
ـئوال مطـرح شـد كـه     .  دل كردب و اين س

كدام الگو ثبات و حكومت براي خاورميانـه  
ـاختن      بهتر است و واشنگتن مـي بايـد بـه س

يك الگو : ن الگو كمك كندآدولتها بر وفق 
دموكراسي است و ديگري ادامـه دادن بـه   
ـان    حمايت از مردان قوي است كـه مخالف

البتـه   .خود را به تمكين از خود وا مي دارند
ـاي اصـالح طلـب    آاين پرسش كه  يا نيروه

از جمله دسترسي امريكا به نفت  ،منافع امريكا
را تضمين مي كننـد و در برابـر ايـران مـي     

  ايستند يا خير؟
ـار در بحـرين   ،از ديد عربستان •  ،فرجام ك

كمتر نقش پيدا كردن مردم در اداره امـور  
ـيعه      خويش و بيشتر افـزايش نفـوذ ايـران ش

كه انقالب ايران روي  ،1979در سال . است
در قلمروهاي چندي  ،ايران و عربستان ،داد

ـا  . با يكديگر رقابت و روياروئي مي كننـد  ام
قلمرو اصلي دست باال را پيدا كردن در غني 

ـان اسـت     حمايـت  . ترين منطقـه نفتـي جه
عربستان از عراق در طول جنگ اين كشور 

ـا آدر  ،با ايران و  روياروئي در لبنان كـه   ،نج
و جنـگ در  (ان حامي حزب اهللا اسـت  اير

  .و اينك روياروئي در بحرين!!) يمن 
 ،از قرار ،بعد از گذشت يك دهه ،و اينك      

يـم  ژر. تعادل قوا بسود ايـران شـده اسـت   
يم در ژسعودي به اين نتيجه رسيد كه تغيير ر

برتـري ايـران را در منطقـه قطعـي      ،بحرين
ايــن شــد كــه در پوشــش . خواهــد كــرد

به بحـرين  » همكاري خليج فارسشوراي «
نيرو فرستاد تا جنبش مـردم بحـرين را فـرو    

  .بخواباند

مدير مركـز شـرق بـراي     ،مصطفي الالبد •
ـاهره  ،يك و منطقه ايژمطالعات استرات  ،در ق

اگر مخالفان سياسي در بحـرين  «: مي گويد
ـتان موقعيـت منطقـه اي     ،پيروز شـوند  عربس

خود عربستان . خود را از دست خواهد داد
را مدافع دنياي سني مي داند و ايران سـعي  

  . از شيعه ها حمايت كند ،در منطقه ،مي كند
ـا  • ـئله اينسـت كـه دولـت      ،براي امريك مس

مي خواهد از بند  ،زير فشار عربستان ،بحرين
ـال  . رها شود ،با بكار بردن زور ،ترسهايش ح

همانطور كه مقامات امريكا  –اين كه مي بايد 
ـالفي كـه     - د در علن مي گوين با مـردم مخ

ـيند    ،دموكراسي مي خواهند . بـه گفتگـو نش
گسيل قوا توسـط سـعوديها بـه     ،بدين خاطر

ـا و بـر    ،بحرين اثري عميق بر سياست امريك
. مـي گـذارد   ،يكش در بحرانژمنافع استرات

  .امريكا پايگاه دريائي در بحرين دارد
ـنگتن حمايـت كامـل از    آاز        نجا كه واش

 –يم بحرين نمي كنـد  ژن رخواست مخالفا
همــان حمــايتي كــه از جنــبش مصــريان و 

ـيار    ـأخير بس ـا ت از مداخلـه   ،تونسيان كرد و ب
بســياري از  ، - نظــامي در ليبــي مــي كنــد 

شركت كنندگان در جنبش اعتراضي بر اين 
باورند كه عربستان در پي موافقت امريكا بـه  

اقدام  ،از اين رو. بحرين قشون كشيده است
بب مخالفت بحريني ها با امريكا و س ،عربستان

  .پايگاه دريائيش مي شود
يك كارشناس امور خليج فارس كه طرف  •

مي  ،شور مقامات تصميم گيرنده امريكا است
عربستان تصميمي گرفته و بـه اجـرا   «: گويد

ن آگذاشته است حتي بدون اينكه عواقـب  
ــت سياســت . بســنجد ،را در صــورت شكس

ـا را وارد   ،لقوهعربستان خطر ساز است و با م
نها آمنازعاتي مي كند كه نمي خواستيم وارد 

ـيش خواهـد   . شويم مـد اگـر    آچه وضعي پ
ن را چه آاعزام قوا كاري از پيش نبرد؟ بهاي 

ـا     آكسي خواهد پرداخت؟  ـا را م ـا ايـن به ي
  »نيستيم كه بايد بپردازيم؟

ـات    ،عبدالعزيز الساجر • رئيس مركـز تحقيق
 ،دوبـي اسـت  ن در آخليج فارس كه محل 

ـتان سـعودي مـي    «: مي گويد حاميان عربس
دانند كه اين روياروئي مي تواند شدت روز 

اما مسئوليت را بـر دوش ايـران   . افزون بيابد
كار مي تواند به نزاع مستقيم بكشد . مي نهند

ن شود كه به بهانه قشون كشي آاگر ايران بر 
مـن اميـدوارم كـه    . مداخله كنـد  ،عربستان

كند كـه هـر مداخلـه اي    ايران درك مي 
  ».قابل قبول نيست
ـار عربسـتان درك   : انقالب اسالمي اما چرا جب

نمي كند كه هيچ قشون كشي جنايتكارانه تر از 
قشون كشي بر ضد مردم بي سـالحي نيسـت   

  ؟كه دموكراسي مي خواهند
هيچ مدركي حاكي از اين كه ايـران در   •

ـته اسـت   در  ،جنبش مردم بحرين نقشي داش
اين جنبش را جوانان بحـرين   .دست نيست

ـتند   ـيعه هس ـا  . كـرده انـد   ،كه اكثريتشان ش ب
بسياري از اعتراض كنندگان بـه   ،وجود اين

اين انتظار كـه در  : مي گويند ،يم بحرينژر
تمايل بيشتري  ،صورت موفقيت اكثريت شيعه

ـاز  . انتظار معقولي اسـت  ،به ايران پيدا كند ب
به كمتر  ،ترديد ندارد كه يك حكومت شيعه

  .عربستان اقبال مي كند
ـتان نيـرو بـه     • تصميم ملك عبداهللا به فرس

ـان ر  ،بحرين ـا نيـز     ژمي يـم سـعودي و امريك
ـا اينكـه متحـد    . وردآبرخورد بوجود مـي   ب

ـان    نزديك امريكا است و تأمين امنيـت جري
نفت و مبارزه با تروريسم هدفهاي اول امريكا 

سعوديها در درون عربستان با تروريسم . هستند
نها با تروريسم آمبارزه كرده اند اما در مبارزه 

ـتان  . ترديـد وجـود دارد   ،در خارج از عربس
 ،يكي از كارشناساني كه ترديد جدي داشت

ـا در  ژفرستاده وي ،ريچارد هولبروك ه امريك
كمــي پــيش از . پاكســتان و افغانســتان بــود

از خود مـي  : او گفت ،مرگش در سال پيش
پولي است كه يا هروئين منبع اصلي آپرسد 

بودجه طالبان را تشكيل مي دهد؟ پاسخم به 
منبع اصلي خليج . اين پرسش اين بود كه نه

ـتان و متحـدان   . فارس است اين منبع عربس
  .هستند... كويت و  ،ديگر امريكا

ـبش    آيكي از پـي   • مـدهاي سـركوب جن
ـا اسـت   ،مردم او در : شكست پرزيدنت اوبام

ـاريخي   ـاهر   2009سخنراني ت  ،هخـود در ق
خويشتن را حامي دموكراسي در همه جاي 

 ،اينك ميان قول و فعل او ،اما. جهان خواند
ـان حفـظ   . يدآتناقض بوجود مي  تناقض مي

ـات   ـاي   (الگوي قديمي ثب پاسـداري دولته
ــار بــا حمايــت از خواســت مــردم كــه ) جب

 ،متحد اوباما ،سناتور كري. دموكراسي است
 قواي عربستان وارد زد و خورد«: مي گويد

نها شاه بحرين  و آ. با مردم بحرين نمي شوند
ـام بـه        ديگران را تشـويق مـي كننـد بـه قي

ـا مـردم    ـان  . »اصالحات از راه  گفتگـو ب زم
شهادت مي دهد كـه پنـدار جـون كـري     

روز بعـد از ورود قـواي   . برخطا بوده اسـت 
ـا ايـران   . خشونت بكار رفـت  ،عربستان و تنه

ـا  بحرينـي  . نبود كه امريكا را سرزنش كرد ه
ـاله   37حسين محمود  :نيز سرزنش كردند س

كه كتابفروشي دارد و فعال سياسـي اسـت،   
شــما امريكائيهــا : خطــاب بــه امريكــا گفــت

كجائيد؟ شما امريكائيها كجائيـد؟ چـرا ايـن     
ـا  آسركوبگري را اجازه مي دهيد؟  نها ما را ب

ـند    ـنگين مـي كش ـا    ،اسلحه س شـما امريكائيه
  كجائيد؟

ـتون و   استاد  ،دانيل كورتز • دانشـگاه پرينس
سفير امريكا در مصـر در رياسـت جمهـوري    

در  ،كلينتون و سفير اين كشـور در اسـرائيل  
حدس من اينسـت  «: مي گويد ،دوره بوش

از وضـعيتي كـه در    ،كه نيمـي از حكومـت  
خوشحال است اما  ،مده استآبحرين پيش 

ـيل قـوا توسـط      از ترس نيمي ديگر كـه گس
 ،داننــد عربســتان را بــي ثبــات كننــده مــي
نيمي از . خوشحالي خود را اظهار نمي كنند

حكومت  به خطر ايـران مـي انديشـد و بـر     
 ،يـم دهـد  ژاينست كه هرگاه بحرين تغيير ر

  . يمهاي ديگر نيز محكوم به تغيير مي شوندژر
كورتز بر اين باور اسـت كـه تصـميم بـه         

بسا منافع كوتاه مدت  ،حمايت از شاه بحرين
اما بايد توجه داشت كه . ندامريكا را تأمين ك

ـا در بحـرين     60مدت  سال است كـه امريك
ـائي دارد  ـنجم    . پايگاه دري ـان پ ـاه ناوگ پايگ

در  ،افراد اين ناوگان. امريكا در بحرين است
  . مد مي كردندآزادانه رفت و آبحرين 

ـاي    ،اما هفته پيش       نيروي دريائي بـه اعض
اد اجازه د ،خانواده هاي افراد ناوگان پنجم

ســئوال . خــاك بحــرين را تــرك گوينــد
سالمت افراد نيروي دريائي و كشتي : اينست

در جــائي كــه بســا مــردمش  ،هــاي امريكــا
سركوب خـود توسـط سـعوديها را حاصـل     

  . نها با امريكا مي دانندآتباني 
  

ن آچرا حكومت اوباما اندكي از : انقالب اسالمي
ـا   ،يم قذافي بكار مـي بـرد  ژقاطعيت را كه با ر ب

شيخ بحرين بكار نمي برد؟ چرا اندر نمـي يابـد   
كه پيروزي جنـبش مـردم بحـرين و اسـتقرار     

يم مافياها را كوتاه مي كند؟ ژعمر ر ،دموكراسي
ـا   ن تمايـل شـده باشـد كـه     آمگر اينكه غلبه ب

همچنان دموكراسي در كشورهاي نفت خيز را 
  .با منافع امريكا ناسازگار مي داند

  
ران هـــیالری کلینتـــون بـــه ایـــ ٭

هشــدار مــی دهــد در امــور خلــیج 
  !فارس مداخله نکند

  
عرب نيـوز اطـالع    ،2011مارس  19در  ◀

 ،هيالري كلينتون  ،در پاريس ،داده است كه
بـه ايـران هشـدار داده     ،وزير خارجه امريكا

است از مداخلـه در امـور بحـرين و ديگـر     
ـارس  خـودداري   ،كشورهاي عرب خليج ف

خواست از بكار او از مقامات بحرين نيز . كند
 ،يمژبردن زور بر ضد اعتراض كنندگان به ر

  .خودداري ورزند
ـيج    : او گفت      امريكا بـراي امنيـت در خل

تقـدم را    ،از اين رو. فارس تقدم قائل است
به همكاري با طرفهاي خود در خليج فارس 
ـار ايـران و حفـظ امنيـت      در مراقبت بر رفت

ما با ديـدگاهي كـه   . خليج فارس مي دهد
ايران بنا بر مداخله در امور كشورهاي منطقه 

  . موافقيم ،دارد
او بعد از شركت در كنفرانس فوق العاده       

پاريس در باره ترتيب دادن حمله نظامي بـه  
با شماري از مقامات عرب ديدار كـرد   ،ليبي

كه از رفتار ايران در برانگيختن شـورش در  
  .شكايت مي كردند ،بحرين و نقاط ديگر

ـتقل   : كلينتون گفت       بحرين كشـوري مس
است و حق دارد از عربستان استمداد نظامي 

ــد ــراي  . كن امــا خشــونت روش درخــور ب
روياروئي با وضعيتي نيسـت كـه بحـرين در    

  .نستآ

ـا كـه   : انقالب اسـالمي  سالسـت در   60امريك
اين اندازه از وضعيت  ،بحرين پايگاه دريائي دارد

بش را مـردم  گاهي دارد كه بدانـد جنـ  آبحرين 
بحرين كرده اند و اين كار را به تحريـك ايـران   

كلينتون كه وكيل دادگسـتري   ،باز. نكرده است
اين اندازه از حقوق بين المللي اطالع دارد  ،است

كه يك دولت حق ندارد براي تجاوز به حقـوق  
انساني و جمعي مردم خود و سركوب خـونين  

خود  بخواهد نيروي نظامي ،از جباري ديگر ،نهاآ
از چه رو است كه  ،و باالخره. را وارد كشور كند

بايد بمب  ،اگر قذافي مردم ليبي را سركوب كرد
ـاكم   ،در بحـرين  ،و موشك بر سر او باريد اما ح

جبار حق دارد قشون بيگانه را بـراي سـركوب   
    ؟خونين مردم وارد بحرين كند

يكي با  ،دو رفتار متضاد غرب
ليبــي و ديگــري بــا يمــن و 

    :بحرين
در باره هجوم قواي عربستان به بحـرين و      

ــن در   ــردم يم ـتار م ـارس  17كشـ  ،2011مـ
» محترمانــه«برخــوردي  ،مطبوعــات غــرب

ورود قـوا بـه   «و يا » حركت قوا«از : كردند
واشنگتن و پايتخت . نوشتند و گفتند ،»بحرين

صدا بـه اعتـراض    ،هاي كشورهاي اروپائي
ـني بحـر  . بلند نكردند ين حتي وقتي شيخ س

كـه   –دستور سركوب خونين مردم بحرين 
ـتند    ــيعه هس ـان ش ــادر كــرد –اكثريتش  ،را ص

ـارس   16در . اعتراض جدي بعمـل نيامـد   م
 ،Craig Murrayكــرگ مــوراي  ،2011

مقاله اي در  ،سفير سابق انگلستان در ازبكستان
  :باره اين دو رفتار متضاد انتشار داده است

و شاه زشت كردار بحرين، قواي سعودي  •
امارات عربي متحده و كويت را فراخوانده 
ـتار    است تا به مردمي حمله كنند كـه خواس

مي تواني تصـور كنـي   . دموكراسي هستند
خشــمي را كــه قــذافي در غــرب بــر مــي 
انگيخت اگر قشون چاد و مالي و بوركينافاسو 
ـازي     ـيان بـن غ را فرا مي خواند تا به شورش

  . حمله كنند
نها كه در غـرب بـر   آد يا فكر مي كنيآاما       

قدرت هستند و استفاده از مزدوران خارجي 
توسط قـذافي را   ،براي سركوب مردم ليبي

حاضرند استفاده از قـواي   ،محكوم مي كنند
خارجي توسط شيخ بحرين را محكوم كنند؟ 

  .البته اين كار را نمي كنند
در هيأت نماينـدگي   ،يك ديپلمات ارتش •

ـال   10ت كـه مـد   ،در سازمان ملل متحد س
بـه   ،است او را مي شناسم و به او اعتماد دارم
وزيـر   ،من اطمينان داد كه هيالري كلينتون

ـتان و      ،خارجه امريكا ـا حملـه قـواي عربس ب
امــارات و كويــت بــر جنــبش دموكراســي 

 ،نآدر ازاي . خواهان موافقت كرده است
موافقت اتحاديه عرب را به مداخله غرب در 

  .ورده استآبدست  ،ليبي
ـاهديم كـه اسـكاي نيـوز     •  ،ما همچنين ش

ــه خــانواده   ــق ب ــوني متعل فرســتنده تلويزي
اشغال بحرين توسط عربستان را اين  ،مردوخ

ـان توجيـه مـي كنـد     كشـورهاي عضـو   : س
ـارس   ـيج فـ ـاري خلـ ــوراي همكـ ــك  ،ش ي

هر يـك   ،نآموافقتنامه نظامي دارد كه بنا بر 
از اعضا مي تواند از كشورهاي ديگر بخواهد 

ن آاما نمي گويد كـه  . ريش بفرستندقوا به يا
موافقتنامه در باره جنگ با مردم بـي سـالح   

  . نيست ،كشور كه دموكراسي مي خواهند
ـا  : انقالب اسالمي از اين رو است كه همزمان ب

در يمـن و   تسليم قطعنامه به شـوراي امنيـت،  
ـار  ژدو ر ،بحرين ـا اسـتمداد از قـواي     ،يـم جب ب

ردم بـي  دست به سركوب خونين مـ  ،عربستان
  .سالح زدند

داويـد   ،اما. ناتو يك اتحاديه نظامي است    
ـاز نيسـت    ،كامرون نخست وزير انگلستان مج

ـاهر   ــركوب تظـ ــراي س ـا را ب ــواي امريكـ ق
فــرا  ،كننــدگان انگليســي در برابــر مجلــس

  . بخواند
ـيخهاي عـرب    • ـا   ،اما اين رفتار كثيـف ش ب

نها حرام زاده آزيرا . سكوت غرب روبرو شد
سـفير  (ورده ايم آند كه ما بوجود هائي هست

ـا را    ـين ه مي خواهد بگويد كه اين شيخ نش
. !!). ورد و راست مي گويـد آانگلستان پديد 

اسلحه ما را . نها به قواي ما پايگاه ها داده اندآ
  .نفت مي فروشند» ما«مي خرند و به 

نچه در بحـرين روي داد  آمن اميدوارم      
    مداخله غرب نها را بازكند كه از آچشمهاي 

   7در صفحه
  

 بارانهای مرگبار؟
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نها كه باور كرده آ. در ليبي حمايت مي كنند
نها كه قشونهاي غرب را فرماندهي مي آاند 
  . در بند مالحظات انسان دوستانه اند ،كنند

 –بحرين قواي خارجي را در خود دارد  •
ـا   ـا  آ  –بخصوص پايگاه ناوگان پنجم امريك ي

جه وزير خار ،فكر مي كنيد هيالري كلينتون
رئيس جمهوري ايـن   ،امريكا و باراك اوباما

ـا بـه       كشور تهديد مـي كننـد قـواي امريك
حمايت مردم بحرين وارد عمل مي شـوند  
اگر  قواي سعوديها و شيخ نشين ها  بحرين را 
ترك نكنند؟ من فكر نمي كنم اين دو چنين 

  .كاري را بكنند
حتي كاري مي كنند كه هجوم عربستان       

ـار    كم ،به بحرين تر اثري بـر بـرانگيختن افك
ـامي در      عمومي بـه حمايـت از مداخلـه نظ

  . نكند ،ليبي
منزيس  ،من چون مي شنوم كه براي مثال •

در باره  ،كمپبل و فيليپ سندس در گاردين
مـي  » وظيفه ما در حمايت از مـردم ليبـي  «

ـا   آ: مي پرسم. مبهوت مي شوم ،نويسند ـا م ي
وظيفــه در حمايــت از مــردم بحــرين كــه 

نداريم؟ ما نبايـد از   ،موكراسي مي خواهندد
ـيخ و      آ ـامي ش نها در برابـر حملـه قـواي نظ

  دفاع كنيم؟  ،متحدان خارجيش
نچه بر سر عراق و افغانستان و صربستان آاز  •

موخته و دانسته ايم كـه  آ ،مدآو لبنان و غزه 
ـامي     ،دفاع از مردم ليبـي از راه مداخلـه نظ

ـ   ا بمـب  بيشتر از مردم ليبي خواهد كشـت ت
وضعيت مردم ليبي بس سخت . هاي قذافي

ممنوع كردن پرواز هواپيماها و هلي . است
تغييري در روابط قـوا   ،كوپترها بر فراز ليبي

ميان ارتش قذافي و شورشيان بوجود نمـي  
نها نه تانك و نه زره پـوش و نـه   آزيرا . وردآ

ـنگين ديگـر    كشتي و نه توپخانه و نه سالح س
بنا بـر  . ينها همه را داردارتش قذافي ا. دارند
طوالني تـر از   ،راندن قذافي از قدرت ،اين
ن مي شود كه دولتهاي غرب وانمود مـي  آ

ن وجود دارد كـه مداخلـه   آاحتمال . كنند
حق با . عراق ديگري را بوجود بياورد ،نظامي

سفير سابق انگلستان در  ،Milesاوليويه ميلس  
غـرب بايـد از   : ليبي است وقتي مي گويـد 

زيرا . اخله نظامي در ليبي خودداري كندمد
  .وردآمدهاي ناخواسته  بسيار ببار مي آپي 
ببــار  ،پيشــاپيش ،يكــي از نتــايج خــود را      
تجاوز خارجي به بحرين براي : ورده استآ

  . فروخواباندن جنبش براي دموكراسي
: بـرد اسـت   –بـرد   ،براي كلينتون و اوباما •

ي پيش مي سياست خارجي امريكا هم در ليب
مدتي دراز است كـه قـذافي عنصـر     –رود 

ـار نفتـي كـه       - نامطلوب است  و هـم انب
كه استقرار دموكراسـي   –خليج فارس 

ـات   ،ن از دير بازآدر كشورهاي  مانع ثب
تحت مهار  ،است - تلقي مي شده است  

سـوده  آمـردم خـوش قلـب    . مي ماند
  !بخوابيد

 ،استقرار دموكراسي در يمـن : انقالب اسالمي
ا وجود همرز عربستان بـودن، منطقـه شـيعه    ب

يك بنـدر  ژنشين يمن و با وجود نقـش اسـترات  
از اين رو است كه . »ثبات است«نيز مانع  ،عدن

ـالح   ژكشتار مردم توسط ر  ،يم علـي عبـداهللا ص
ـا وجـود ايـن   . اعتراض جدي بر نمي انگيـزد   ،ب

ـائي بـه اشـغال بحـرين      برخي مطبوعات امريك
  :اعتراض سخت كرده اند

  
دردنـاک تـر از : نیویورک تایمز ٭

 وضـعیت بحـرین ،وضعیت لیبـی
  :است

 
ـايمز  ◀ ـارس   18( نيويورك ت در  ،)2011م

سركوب مخالفان  :نوشته استسرمقاله خود 
ــت ــركوب   ،دول ـاهده س ـان از مشـ دل انسـ

دموكراسي خواهان در ليبي از سوي عنصر 
اما دردناك تـر   .نابابي مثل قذافي مي شكند

جنبش دموكراسـي   از آن مشاهده سركوب
نويسنده مي افزايد در . خواهي بحرين است

ـا     بحرين هم با يك قذافي رو بـروييم كـه ب
اشك آور آمريكايي و بـه  گاز تانك، گلوله و 

مردم دموكراسـي   ،ياري مزدوران خارجي
اين روزنامـه در  . خواه را سركوب مي كند
روزگار قذافي به  :سرمقاله ديگري مي نويسد

ـان در    پايان رسيده است ـبش معترض چه جن
شرق را سركوب كند و چه موفق به اين كار 

قذافي مشروعيتي را كه تا پيش از اين . نشود
او با سالح، تانك . داشت از دست داده است

ـ    اميـد   يو هواپيما مردم را مـي كشـد و حت
هــواداران و وفــاداران خــود را بــه ايجــاد 

اصالحات در كشور، به نااميدي بدل كـرده  
  .است

  
نتقــــاد هــــیالری کلینتــــون از ا٭ 

  :مداخله نظامی در بحرین
 
) 2011مارس  16(به گزارش بي بي سي  ◀

هيالري كلينتون، وزير خارجه آمريكا گفتـه  
ـايگانش در   ــرين و همسـ ــت بح ـير "اس مسـ

هستند و از بكارگيري نظاميان براي  "غلطي
ـالف حكومـت    سركوب تظاهركنندگان مخ

 .انتقاد كرده است
ــون ه   ــورهاي خــانم كلينت مچنــين از كش

شوراي همكاري خليج فارس كـه سـربازان   
خود را براي كمك به بحرين اعزام كـرده  
ـاع را نگـران كننـده     اند انتقاد كرده و اوض

  .خوانده است
وقتي شوراي امنيت پنج شنبه : انقالب اسالمي

قطعنامه صادر مي كند بـراي   ،مارس 17 ،شب
از  انتقاد وزيـر خارجـه   ،مداخله نظامي در ليبي
هرگاه هـدف  . بكي استآ ،اشغال نظامي بحرين

ـا   ،دموكراسي بود و بنا بر دو رفتار متضاد يكي ب
جنبش مردم بحرين و ليبي و ديگري با ليبـي  

امريكا مي بايد مانع از ورود قواي عربستان  ،نبود
  .به بحرين مي شد

  
: ليبي در چنبره روابـط قـوا  

  :برد امريكا و برد اروپا؟ –برد 
  
ـارس  17در  ◀ ــت   ،2011مـ ــوراي امني ش

بنا  ،سازمان ملل قطعنامه اي را صادر كرد كه
ـين المللـي  « ،نآبر  حـق مداخلـه   » جامعه ب

بـه همـه    « :نظامي در ليبي را پيدا مي كنـد 
بـراي   مي شودكشورهاي عضو اجازه داده 

ـان   برقراري آتش بس و حمايت از غيرنظامي
 از جمله گزينه نظامي را به »تمام تدابير الزم«

ـاي   ،بنا بر قطعنامه .»دكار گيرن نه تنها پروازه
هواپيماهاي نظامي و غير نظامي ليبي ممنوع 

ـازه     ،مي شود ـازمان ملـل اج بلكه اعضاي س
يم قذافي را نيز مـورد  ژدارد نيروي زميني ر

وزير خارجه  ،مارس 18در . حمله قرار دهند
 19اما در . تش بس را پذيرفتآيم قذافي ژر

ـا  ،مارس ـامي برفـراز بـن    يك هواپيم ي نظ
قـذافي وارد  غازي سـرنگون شـد و قـواي    

اجتماعي  ،در اين روز. حومه بن غازي شدند
كشور  22با شركت نمايندگان  ،در كاخ اليزه

عمر موسي اتحاديه عرب را نمايندگي مي  –
  . تشكيل شد –كرد 

  
   :چرا قطعنامه دیر تصویب شد ٭
  

تصويب قطعنامه دير انجام گرفت؛ هم به  ◀
ـا و     دل ـا در اتحاديـه اروپ يل وجـود اختالفه

مخالفت روسيه و چين و حتي امريكا و همـه  
جنگ اطالعاتي  ،نآبدين خاطر كه پيش از 

بس شديدي جريان داشـت و پيـروزي در   
  :اين جنگ تصويب قطعنامه را ممكن كرد

اختالفها بـر  ) 2011مارس  12( استراتفور ◀
سر عمل نظامي در ليبي را به تفصيل تشـريح  

  :ن اينستآموجز . كرده است
مــارس ســران اروپــا در بروكســل  11در  •

ـتي كـه    ديدار كردند تا در باره ليبي و سياس
حاصل گفتگـو  . گفتگو كنند ،بايد اتخاذ كرد

ـار   اعالن حمايت از جنبش مردم ليبي و اظه
ـا شـد    . نگراني از موجهاي مهاجران بـه اروپ

اجتماع رؤساي كشورهاي اروپائي از معمـر  
قدرت را رها  ،في نيز خواست بالدرنگالقذا
ـالف ر  . كند يـم قـذافي بـه    ژاما نيـروي مخ

صـحبتي   ،در اظهاريـه . رسميت شناخته نشد
هم از ممنوع كردن پرواز هواپيماها و هلي 

گفتند اتحاديه اروپا خواسته . كوپترها نيز نشد
ايـن  . است ابتكار عمل با اتحاديه عرب باشد

شـد و در  مارس تشكيل مـي   12اتحاديه در 
  .باره عمل نظامي در ليبي تصميم مي گرفت

رئيس جمهوري  ،ساركوزي ،مارس11در  •
ـامرون  : فرانسه گفت نخسـت   ،او و داويـد ك

  .وزير انگلستان با قرق هوائي ليبي موافقند
ماده اي را  3ايتاليا كه طرح  ،مارس10در  •

حمايت از خواستهاي سياسي «: پيشنهاد كرد
گفتگوها بـر  «قذافي و  و فشار به» مردم ليبي

  .»شتي در ليبيآسر 
ايتاليا سرمايه گذاريهايي در ليبـي بعمـل         
ـاز كـه از   . (ورده استآ كشيدن خط لوله گ

ـاز مصـرفي    15ايتاليا  ،نآطريق  درصد از گ
شـركت نفـت   . خود را دريافت مـي كنـد  

ايتاليائي نيز در ليبي سرمايه گـذاري كـرده   
در ليبـي  دو برابر هر شركت ديگـري  . است

هـزار  109حـدود  . نفت استخراج مي كنـد 
درصد توليد روزانه نفت  15بشكه در روز كه 
ـا نمـي    ،از ايـن رو .  اين شركت است ايتالي

  .توانست با راه حل نظامي موافقت كند
ـتار    • انگلستان اول كشوري بود كـه خواس

حاضر نشد  ،با اين حال. قرق هوائي ليبي شد
ـالف ر   را بـه   يـم قـذافي  ژشوراي ملـي مخ

باتفــاق  ،در همــان حــال. رســميت بشناســد
ماده كـردن شـوراي امنيـت    آبقصد  ،فرانسه

  .دست بكار شدند ،براي تصويب قطعنامه اي
لمان موافق روشي كه فرانسه در پيش آاما  •

برسميت شناختن مخالفان قـذافي و  (گرفت 
البته ايـن كشـور   . نبود) پيشنهاد حمله نظامي 

يهاي مهمـي بعمـل   نيز در ليبي سرمايه گذار
  .ورده استآ
ـاتو : ناتو • ـتان بـه     ،از اعضاي ن تركيـه و لهس
لمان و ايتاليا پيوستند و با مداخله نظامي در آ

  . ليبي مخالفت كردند
ـا   ،اما در امريكا • وزير خارجه و وزير دفاع ب

به ترتيبي كـه  . مداخله نظامي موافق نبودند
 ،گـزارش كـرده اسـت   ) مارس 17(لوموند 
ـنجيد اوباما پ  ،س از اينكه تمامي جوانب را س

ـاركوزي   موافق تصويب قطعنامه شد و به س
تلفن كرد در قطعنامه قيد شود كه كشورهاي 
ـات      ـانع عملي عضو سازمان ملل مـي بايـد م

  .يم قذافي برضد مردم بگرددژنظامي ر
ـا قـرق هـوائي ليبـي       • روسيه و چين نيـز ب

  .مخالف بودند
كـه حـق   روسيه و چين  ،مارس 17اما در  •

. پذيرفتنـد رأي ممتنـع بدهنـد    ،وتو دارنـد 
. لمان و هند و برزيل نيز رأي ممتنع دادنـد آ

اتحاديـه  . كشور نيز رأي موافـق دادنـد   10
عرب نيز تشكيل جلسه داد و با قـرق هـوائي   

چگونه شد كه مخالفـت  . ليبي موافقت كرد
  ها به موافقت و يا رأي ممتنع بدل شد؟

بي كه نخست از زمان شروع جنبش در لي ◀
ـلحانه شـد  آمسالمت  جنـگ   ،ميز و سپس مس

به ترتيبي . اطالعاتي بسيار شديدي درگرفت
ـاي عـرب      ـا دني ـا و بس ـا و امريك  ،كه در اروپ

جنگ با مردم . خواهان مداخله نظامي شدند
ـائي و    با بكار گرفتن نيروهاي هـوائي و دري
 ،زميني و تبـديل كـردن شـهرها بـه ويرانـه     

را » امعه بين الملليج«مداخله نيروي نظامي 
پس از پيـروزي  . بلكه مشروع گرداند ،موجه

در اين جنگ بود كه زمينه بـراي تصـويب   
جنايت قذافي  ،بدين سان. ماده شدآقطعنامه 

ـال    ،و دستياران او اين خيانت را نيز  بـه دنب
ايجاد سابقه براي مداخله قواي نظامي : وردآ

  .هر بار كه الزم تشخيص بدهند ،غرب
ـا  ◀ ــگ   تامـ ــذافي در جن ــت ق ـا شكس نهـ

سبب تصويب قطعنامـه و بمـب و    ،اطالعات
مخالفها نيز موافق . موشك باران قواي او نشد

  :شدند
ـته در   6(در يمن و بحـرين و سـوريه    • كش

ـارس  18تظاهرات روز جمعه  مـردم در   ،)م
قــواي . ســركوب خــونين شــدند ،جنــبش

در . عربستان در بحرين و يمن وارد عمل شد
ساسي به ترتيبي مـورد تجديـد   قانون ا ،مصر

نظر قرار گرفت كه مطلوب ارتش و اخوان 
اسالم «مورد هجوم  ،البرادعي. المسلمين بود

  . قرار گرفت و نتوانست رأي بدهد» گرايان
در عمليات نظامي شـركت   ،لمان و ايتالياآ •

نكردند و امنيت سرمايه گذاريهاشان تضمين 
ـ آ: نوشته است) مارس 19(لوموند . شد ان لم

                                       مي خواهد از مم ر قاطعيتي كـه متحـدانش   
در ليبي نان شـركت نكـردن    ،نشان داده اند

  .در حمله نظامي را بخورد
امريكا هم در خليج فارس و هم در شمال  •

ـاه ر . برنده شـد  ،افريقا ـا    ژهرگ يـم قـذافي ب
ـين شـود  ژر بـرد   ،يمي سازگار با غرب جانش

  .امريكا كامل نيز مي شود
داد فروش نفت بـه   قذافي به چين وعده •

ـين     اروپا را قطع كند و نفت خـود را بـه چ
يك روز بعد از حمله هاي هوائي و . بفروشد

چين از اين حملـه   ،موشكي به قواي قذافي
روسيه و چين  ،باوجود اين. ابراز تأسف كرد

مي بايد در ازاي خودداري از وتـو كـردن   
 ،مارس 14در  :امتيازي گرفته باشند ،قطعنامه

چين و روسيه و هند خواسـت در   قذافي از
. منابع نفت و گاز ليبي سرمايه گذاري كننـد 

به اين كشورها امكان مي دهـد   ،رأي ممتنع
 ،در همان حال كه از غرب امتياز مي گيرند

  . منافع پيدا كنند ،در ليبي
  
قرق هوائی، به کشتار بدل شد و  ٭

مـدهای تصـویب آاین یکی از پـی 
  :قطعنامه و اقدام نظامی است

  
مدهاي صـدور قطعنامـه و   آه پي در بار ◀

كارشناسان، اين پيش بيني ها  ،عمليات نظامي
  :را كرده اند

اعتراضها به بمبارانهاي ، 2011مارس  24در  •
خبرنگار . پرشمار شدند ،نيروي هوائي فرانسه

ليبراسيون از بنغازي گزارش داده است كـه  
كيلـومتري   35در  ،بر اثر حمله هوائي فرانسه

دهها جنازه سـربازان ارتـش    ،وب بنغازيجن
  . ليبي  بر زمين افتاده اند

ـيح داده  ،مــارس 18در  • ـتراتفور توضـ اسـ
نيروي هوائي ليبـي نقـش كمـي در    : است

. حمله نظامي قذافي به مخالفان خـود دارد 
قرق هوائي نقش تعيين كننده اي نمي تواند 

ـانع از    . داشته باشد ـاتو م ن آهرگاه قـواي ن
پخانـه و نيـروي زرهـي ارتـش     شوند كه تو

هدف تعيين شـده   ،برضد مخالفان بكار روند
اما ليبي نيز تقسيم به دو مـي  . تحقق مي يابد

  .شود
ـاريس    ،مارس19در  • ـان اجـالس پ  ،در پاي

ـاق تصـميم    : ساركوزي گفته است ما بـه اتف
. گرفتيم قطعنامه شوراي امنيت را اجرا كنيم

ـان   ،از هم اكنون ع از نيروي هوائي فرانسـه م
ماده آاين نيرو . پرواز هواپيماهاي ليبي است

حمله به قواي زرهي ارتـش قـذافي اسـت    
تـش بـس را بطـور كامـل     آهرگاه قـذافي  
ــد  ــت كن ــعيت   ،رعاي ــدن وض ــدتر ش از ب

هرگــاه قــذافي . جلــوگيري كــرده اســت
قطعنامه شوراي امنيت را بطور كامـل اجـرا   

  . باب ديپلماسي گشوده خواهد شد ،كند
اي سخن او اينست كه طرف گفتگو اما معن     

ديپلماسـي   ،بنا بـر ايـن  . قذافي خواهد بود
زماني بسيار طوالني مي طلبد و در طول اين 

پولهاي ليبي توقيف هستند و فعاليتهاي  ،مدت
  .اقتصادي دچار مشكل بزرگ خواهند بود

مي تواند بعنوان  ،جريان نفت ليبي به اروپا •
عيت در صـورتي كـه وضـ   . بكار رود ،سالح

ـاتو     ـا قـواي ن بالتكليف در ليبي دور پايد و ي
يم قذافي بـر  ژنتواند مانع از بازيافت سلطه ر

ـنگين وضـعيت را      ،ليبي شود ـيار س ـاي بس به
هرگاه كشور به دو  :مردم ليبي بايد بپردازند

ن آشـرق   ،منطقه شرقي و غربي تقسيم شـود 
اما هر . ن گازآنفت خواهد فروخت و غرب 

جريان صـدور نفـت و    يك از دو مي توانند
  . گاز را قطع كنند

و هرگاه ديناميك جنگ كار را به مداخله  •
اروپا است كه مي بايـد   ،قواي زميني بكشاند

نظـر سـفير    ،در اين صـورت . يدآاز عهده بر
ميـزان  : سابق انگلستان واقعيت پيدا مي كند

ـتر از    ،ويراني و مرگ در ليبي ـيار بيش ن آبس
في شـهرهاي  خواهد شد كه اگر قواي قـذا 
حتي اگر قرار . اين كشور را تصرف مي كرد

 ،بر حمله هوائي به نيروي زميني ليبـي شـود  
از . ميزان مرگ و ويراني را افزايش مي دهد

مجلــه  ،)مــارس  20(ماريــان  ،هــم اكنــون
ـين  : مي نويسد ،فرانسوي هرگاه هدف جانش
يم قذافي با دولتي تحت رهبـري  ژكردن ر

ـاز بـه   ،شوراي موقت باشد شـركت دادن   ني
. مي شود» پوشيده«البته بطرز  ،نيروي زميني

نقـض   ،2011مارس  17مورخ 1973قطعنامه 
  .اما اين اول بار نخواهد بود. مي شود

ـان او افـراد     • قذافي كه مي گفـت مخالف
ـتند  وقتـي صـحبت از صـدور     ،القاعده هس

قطعنامه قرق هوائي ليبي و حمله بـه قـواي   
ه با القاعـده  تهديد كرد ك ،زميني قذافي شد
اين امر كه ليبي پايگاهي . متحد خواهد شد

مـدي اسـت كـه    آپي  ،براي القاعده بگردد
ن را آ ،روز مـره  ،وسائل ارتباط جمعي غرب

  .بررسي مي كنند
بازشدن احتمالي سد بر روي مهاجران به  •

مدهاي حمله نظامي آيكي ديگر از پي  ،اروپا
  . به ليبي است

ـلحانه كـر   آپي  • ـبش مـد اول مس  ،دن جن
هـر  . گرفتن صفت همگاني از جنبش اسـت 

اندازه برخوردها طوالني تر و تقسيم كشـور  
ـبش    ،ديرپا تر عالقه مردم به شـركت در جن

گره كار را مردم ليبـي مـي   . كمتر مي شود
ميز آتوانند باز كنند از راه همگاني و مسالمت 

ـان مـي شـود    آنها آكار بر . كردن جنبش س
تش بـس را  آشوند  قواي قذافي ناگزير ،اگر

  .رعايت كنند
تجربه هاي عراق و افغانستان مـي گوينـد    •

ـارجي    ـامي خ ـاي ديگـر    ،كه مداخلـه نظ پ
ـلحه و مـواد    كشورها را بميان مي كشد و اس
. منفجره واردات عمده كشور ليبي مي شود

و احتمال تبـديل شـدن ليبـي بـه عـراق و      
  .افغانستان ديگري ضعيف نيست

  :بارتند ازدرسهاي  تجربه ليبي ع •
يمهاي استبدادي هستند كه زمينه ساز ژر – 1

هر اندازه انعطاف . مداخله خارجي مي شوند
بيشتر زمينه ساز مداخله خارجي مي  ،ناپذيرتر
ـانگيري و  . شوند چنانكه خميني عامل گروگ

مـال  . ساله شـد  8محاصره اقتصادي و جنگ 
محمد عمر، افغانستان را گرفتار جنگي كرده 

ان ادامه درد و صدام، عامـل  است كه همچن
ـاني جنـگ شـد     . سه جنگ و سـرانجام قرب

يــم ژر. قــذافي عامــل جنــگ شــده اســت
مالي، ايـران را در حلقـه    –مافياهاي نظامي 

تش نگاه داشته و بحران بر بحران افزوده و آ
استقالل و  ،از اين رو. نيز چنين خواهد كرد

تماميت ارضي و صلح ملي ايجاب مي كنـد  
ـتبداد    ،فرصتكه در اولين  مردم تحـت اس

ـاي  آبرخيزند و  ،يمهاژاينگونه ر نها را با دولته
اين همان واقعيت . حقوقمدار جانشين كنند

ـاطر     است كه سالها است به مـردم ايـران خ
  .نشان مي شود

مـي بايـد    ،يم استبداديژتقابل ملت با ر – 2
ن باشد تا كه خشـونت  آتقابل تمامي ملت با 

اي مصر و تونس با تجربه ه. (بي محل بگردد
ـا      وجود اين كه هنوز تقابـل كامـل ملـت ب

  ).دولت جبار نبودند
ـارجي مـي     آ – 3 ـتيار قـدرت خ نها كه دس

ـبش مـي     ،شوند هم مانع همگاني شـدن جن
ــر   شــوند و هــم كشــور را در وضــعيتي نظي
وضعيت كشورهاي عراق و افغانستان و ليبـي  

  .    قرار مي دهند
  
كه وسـائل  » اديژتبعيض ن«

جمعــي عربســتان و  ارتبــاط
ن آيمهـــاي نفتـــي را از ژر

  :برخوردار كرده اند
  
كوريه انترناسيونال،  ،2011مارس  20در  ◀

  :مقاله مدير قدس العربي را نقل كرده است
كـه  اكثريت وسائل ارتباط جمعي عـرب   •

وقتي  ،اغلب با دالرهاي نفتي اداره مي شوند
ـيج    عصيانها، عربستان و كشورهاي عـرب خل

الل مـي   ،ورنـد آه لـرزه در مـي   فارس را ب
  .شوند

سـو لويـد    ،وقتي روزنامه نگار بي بي سي •
از يك مسئول سفارت عربستان در  ،روبرتس

يا عربستان سعودي نيز با ايـن  آ: پرسيد ،لندن
خطر روبرو هست كه جنبشهاي مخالفان بـه  

بـه او   ،با خنده ،ن مقامآورند؟ آلرزه اش در
ـاهرات  در كشور ما اين نـوع  : پاسخ داد تظ

. همان اثر را ندارند كه در كشورهاي ديگـر 
ـاي تلويزيـوني     ـتنده ه زيرا هيچيك از فرس

ـا را پخـش كنـد    آن را ندارد كه آجرأت  نه
ـا جنبشـهاي تـونس و     همانطور كه تلويزيونه

  .مصر را پخش كردند
من در همان حال كه بر صفحه انترنـت        

ـاهرات در   در جستجوي گزارشها در باره تظ
. فكر مي كـردم  ،به اين جمله ،ن بودمعربستا

قواي نظامي و  ،در منطقه شيعه نشين عربستان
انتظامي بطور وسيع مستقر شده بودند بـراي  

  . اين كه جنبش را در نطفه خفه كنند
ـار   6بعـد از   ،سو لويد روبـرتس  • ـاه انتظ  ،م

ــه    ــراي تهي ــه عربســتان را ب ــفر ب ــزاي س وي
ودي ي در باره زنان در عربستان سـع ژرپورتا
او در عربستان بود وقتي شنيد كه در . گرفت
براي مشاهده و بررسي . جنبش است ،احساء

اما اقبال با اين روزنامـه  . به احساء رفت ،نآ
زيـرا  . نگار زن و فيلمبردار همراه او، يار نبود

مأموران دولت سعودي بر سر او و فيلمبردار 
  مي ريزند و كارت او و فيلم را ضبط

  
  

   8در صفحه

 بارانهای مرگبار؟
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ـاض مـي   آي كنند و م  ورنـد و  آنها را به ري
ـانند و بـه   آ ،سپس نها را در هواپيمائي مي نش

  .لندن باز مي گردانند
اين امر معلوم مي كند كه دو نوع عصيان  •

و » عصـــيانهاي خـــوب«: وجـــود دارنـــد
ـا   . »عصيانهاي بد« در علـن   ،بايـد از اولـي ه

حمايت كرد و اما در باره دومي ها سـكوت  
 ،جنبش كنندگان بحريني ،بدين سان. گزيد

ـاط جمعـي غـرب      ،تلخ كام ـائل ارتب از وس
نها نمي آشكايت مي كنند چرا كه به جنبش 

ـان    آپردازند حال اين كـه   ـاطر هم ـا بخ نه
ـيش از     ـا  آهدف جنبش كرده انـد كـه پ نه

ـبش     ـا جن ـائي ه تونسي ها و مصري ها و ليبي
  .كرده بودند

براي ايـن كـه    :نها پاسخ دادآمي توان به  •
ـافي    آمسالمت  جنبش ميز شما بـه انـدازه ك

نبوده است؟ مي تـوان بـه   » تلويزيون پسند«
بايد خون جاري شود تا راديو ها : نها گفتآ

و تلويزيونها و روزنامه ها به شما توجه كننـد؟  
 ،شكار مي كند كه ايـن پاسـخها  آمورد يمن 

 ،زيرا نه تنها در يمن. پاسخهاي درستي نيستند
بلكـه شـمار    ،دخون جاري مي شو ،روزمره

بسيار بزرگ تظاهر كنندگان نيز توجـه ايـن   
وسائل ارتباط جمعي را به خود جلب نمـي  

جنبش مردم يمن نيز كافي براي جلب . كند
  . توجه فرستنده هاي تلويزيوني نيست

ـان اسـت      • ـبش مـردم عم . غريب تـر جن
جوانان چندين جنبش با هدف اصالح نظام 

وامـل  با اينكـه همـه ع  . سياسي كشور كردند
ـاط جمعـي بـه     ن آبراي اين كه وسائل ارتب

نفت و فقر و : جمع هستند ،عالقه نشان دهند
. يك بسيار مهـم ژئواستراتژبيكاري و وضعيت 
  . ن عطف توجه نكردآاما فرستنده اي به 

همه اين كشورها، جنبشها به خود ديـده        
چرا  ،ينده نيز به خود خواهند ديدآاند و در 

ـائل ار  ـبت بـه     مي بايد وس ـاط جمعـي نس تب
  القيد بمانند؟ ،نهاآجنبشهاي 

ـاوجود كشـتار  : انقالب اسالمي مـردم يمـن    ،ب
استقامت كردند و شماري از سـران ارتـش بـه    

ـاگزير شـد      . مردم پيوسـتند  ـالح ن علـي بـن ص
حكومت را بركنار كنـد و فعـال اعـالم كنـد در     

پيروزي !. پايان سال جاري استعفاء خواهد نمود
ـا وجـو   ـاط    مردم يمن ب ـائل ارتب د سانسـور وس

ـاط    ـائل ارتب جمعي عرب و توجه نه چندان وس
اثري تعيين كننده بر جامعه هاي  ،جمعي غرب

از جمله جامعه هاي سوريه و ايـران مـي    ،ديگر
 ،تــن 6بــرغم كشــتن  ،در ســوريه نيــز. گــذارد

  .جنبش ادامه يافته است
  

خبرهاي گوياي وضعيت 
يــــم  ژو موقعيــــت ر
  :مالي –مافياهاي نظامي 

  
خبرهاي گوياي وضـعيت  

  :1389رژيم در پايان سال 
 
  !:دادن بصيرت به مراجع قم ٭
  

يم گزارشهائي را ژواواك ر ،برابر اطالع ◀
ساخته است و عمامـه بسـرهاي در خـدمت    

يم را مأمور كرده است ايـن گزارشـها را   ژر
به سمع مراجـع قـم    ،بعنوان اطالعات موثق

مردم  نها را با سركوب جنبشآبرسانند تا كه 
موافق با سكوت  ،موافق كنند و يا دست كم

بيزاري همگاني از گروه  ،خميرمايه. گردانند
مايـه گزارشـها كـه بعنـوان     . رجوي اسـت 

ـته    ـان گذاش اطالعات موثق با مراجع در مي
اينست كه جنبشها را گروه رجوي  ،مي شوند

نها جلـوگيري  آهرگاه از . سازمان مي دهند
وحانيـت و  به جنبش بـزرگ برضـد ر   ،نشود

  .اسالم بدل مي شود
  
تحت فشار قرار دادن براي ناگزير  ٭

يـم  ژكردن به اتخاذ موضـعي كـه ر  
  :مي خواهد

  

اسفند از ايران اطـالع داده شـد    28در  ◀
كه موسوي و كروبي تحت فشار هستند براي 
ـاگزير شـوند كـه     اين كه به اتخاذ موضعي ن

. مالي است –يم مافياهاي نظامي ژمطلوب ر
هنـوز اطالعـي   » موضـع «اي ايـن  از محتو

  .حاصل نيست
ــفند  29در  ◀ ــر  ،89اس ــر آخب زادي دكت

ـان روز . ابراهيم يزدي انتشار يافـت   ،در هم
ـتعفاء از   ،بيانيه اي كوتاه از قول او داير به اس

. زادي ايران انتشار يافـت آدبير كلي نهضت 
ـتعفاء    –ملي  مذهبي ها گفته اند كه ايـن اس
  . فته شده استزير فشار از او گر ،نامه
دكتر يزدي در خانـه   ،روز اول فروردين     

تا وقتي به خانـه   ،بنا بر اين. خود نبوده است
خود نرفته و خود استعفانامه را تأييـد نكـرده   

  .معتبر نيست ،است
  
خامنـــه اي و موقعيـــت او نـــزد  ٭

  :يمژروحانيت و در درون ر
  

دولتي شدن حوزه هاي قـم و مشـهد و    ◀
ـار بـه مراجـع و    تبريز و ديگـر شـ   هرها و فش

ـاي وسـعت    ،روحانيان طراز اول خود گوي
حملـه بـه خانـه    . نارضائي از خامنه اي است

وضـع را   ،يك مرجع و به درس دو مرجـع 
اما بخصوص باحكومت . بدتر نيز كرده است

. اد است كه مخالفت شديد استژاحمدي ن
ـتي «نمايشـهاي   ــ » ناسيوناليس اد و ژاحمـدي ن
ـ  ،معاون او ت را تشـديد كـرده و   اين مخالف

  .ن را در علن اظهار كرده اندآروحانيان  
ـباح يـزدي     ◀ اما به خصوص سـخنان مص

است كه اندازه بيزاري روحانيان را از خامنه 
. شكار مي كندآ ،ادژاي و حكومت احمدي ن

ـپاه    : او گفته است ـاري روحانيـت و س همك
با توجه به اين كه . بسود انقالب و اسالم است

ن تشـكيل شـد كـه    آان بـراي  سپاه پاسدار
راضي شدن  ،روحانيت باشد» بازوي مسلح«

و بلكــه واجــب شــمردن همكــاري ســپاه و 
روحانيت گوياي نه تنها همرديف شدن كـه  

ـپاه   . تفوق سپاه بر روحانيت است چراكـه س
همكاري  ،بنا بر اين. است كه قدرت را دارد

ـپاه و      يعني توجيـه شـرعي قدرتمـداري س
ان مخالف مي گويند روحاني. زورگوئيهايش
روحانيت سقوط نكرده بـود و   ،در دوره شاه

ـاه جـرأت نمـي كـرد از     ژر ن توقـع  آيم ش
  .توجيه زورمداريش  را بكند

ـار خامنـه اي بـه     ،يم نيزژدر خود ر ◀ اعتب
ــدن هاشــمي . حــداقل رســيده اســت ران

رفسنجاني از مقام رياست مجلس خبرگان و 
او  انتشار اين شايعه كه خامنه اي مي خواهد

را ترور كند و تقصير را به گردن مجاهـدين  
خلق بياندازد و رساندن مهـدوي كنـي بـه    

ـاي   ،رياست مجلس خبرگان پيروزي مافياه
مالي تلقي شده است و نـه خامنـه    –نظامي 

اد و گروه او در ژبخصوص كه احمدي ن. اي
ـتند  . تدارك انتخابات رياست جمهوري هس

ه مـي  دم مافياهاشمردآمجتبي خامنه اي نيز 
نكه در توجيه علت كنار آبا وجود  ،اين. شود

ــد  ــه ان : گذاشــتن هاشــمي رفســنجاني گفت
هاشمي رفسنجاني مي خواسـت رهبـري را   
ـار او را    مدت دار كند و رهبر نيز ترتيـب ك

  .داد
خامنه اي مهار كارها  ،بنا بر اطالع ديگري ◀

يم جهتي را ژتحول ر. را از دست داده است
و ديگر نمـي توانـد   به خود گرفته است كه ا

ـاره بدسـت     موقعيت از دسـت داده را دو ب
ـاره او    ،گرچه از ديد بسياري .وردآ همـه ك

اما دولت تك  ،است و دولت و نظام يعني او
نمي تواند  ،پايه اي كه مردم برضدش هستند

مالي جدا باشد و ايـن   –از مافياهاي نظامي 
گاه هستند و آچون بر موقعيت خود  ،مافياها

ـباح يـزدي    ،رحاال ديگ شـريك   ،بقـول مص
  .هستند» روحانيت«
    
و  احمـدي نـژاد  موقعيت جـوئي   ٭

  :...مشائي و
  

اجراي قانون يارانه ها گراني را غير قابل  ◀
اد و دستياران ژاحمدي ن. تحمل كرده است

ـا دادن يارانـه    او همچنان بر اين باورند كه ب
مد و زير خط فقري آقشرهاي بي در ،مستقيم

قشر بخـور و ببـر   . اه مي داردها را راضي نگ
عدم رضايت قشـرهاي  . هم كه راضي است

ـائي   ،ميانه هم ولو به جنبش بيانجامـد  راه بج
ـا وجـود ايـن   . نمي برد شـدت گرانـي و    ،ب

ـاري  ـتر شـدن     ،افزايش ميزان بيك ـبب بيش س
پائين شهري «اعتصابهاي كارگري و شركت 

  .در جنبشهاي اعتراضي شده اند»  ها
يم مشائي بر طبل ملي اد و رحژاحمدي ن ◀

گرائي مي كوبند و بنا بر گرفتن جشن نوروز 
ـيد  ــت جمشـ ــران    ،در تخ ــركت س ـا ش بـ

كشورهائي گذاشته اند كه مردمشان نوروز را 
وردن آهدف البته بدست . جشن مي گيرند

زبان عامـه  . دست مردم وطن دوست است
پسند و عامه فريب بكار مي برد و واكنشها بـر  

ـان بر اعترا: مي انگيزد اعتـراض   ،ض روحاني
سياســي افــزوده شــده  –ي ژاداره ايــدئولو

  . است
اصـول   ،مخالفت همگاني با واليت فقيـه  ◀

ـته  آاد را بر ژگرايان حامي احمدي ن ن داش
باالبردن حقـوق و  . چپ بزنند̋ است كه اوال

ـا    ... يارانه مستقيم و و ثانيا ملـي بنماينـد و ثالث
 ،بتن مناسـ آبه اين و  ،»روشنفكرانه«سخنان 

ـان   ،در نتيجه. بر زبان بياورند هم اصالح طلب
ـا را   را بي پايگاه كنند و هم جلب كردني ه

  .جلب كنند
ـار را           گرچه از چند ماه پيش اين سـه ك

نچه كه بازيگر نمـي  آاما از  ،انجام مي دهند
تواند همواره همان پندار و گفتار و كردار را 

ا لو خود ر ،مرتب ،دم معتقدآداشته باشد كه 
ـا  ژچنانكه احمدي ن. مي دهد اد در گفتگو ب

چـرا  (در پاسخ پرسش او  ،خبرنگار اسپانيولي
موسوي و كروبي را در خانه زنداني كـرده  

  !مگر شما وكيل مدافع او هستيد؟: گفت ،)ايد
در كار نامزد رياست جمهـوري   ،با اينهمه     

ـامزد  . تراشيدن هستند مشائي مي گويد اگر ن
نمـي   ،اما از قرار. ي مي آوردرأي باالئ ،شود

اين . تواند از صافي شوراي نگهبان عبور كند
ـامزد كـرده انـد     ،روزها . هاشمي ثمـره را ن

ــدارد امــا   مشــكلي را كــه مشــائي دارد او ن
قبوالندنش بعنوان نامزد رياسـت جمهـوري   

  .مشكل است
  
مـالي حاضـر      –مافياهاي نظامي  ٭

نيستند دولتي را كـه تصـرف كـرده    
  :بدهند پس ،اند
  

ن شد آدر تاريخ است كه فتحعلي شاه بر  ◀
ـاكم شـرع بازگـذارد    . كه حكومت را به ح

رؤساي ايل قاجار در دربار جمـع شـدند و   
ـين    ـاه زم شمشيرها را جلوي پاي فتحعلي ش

ـا ايـن   : ريختند و گفتند ما سلطنت ايران را ب
ن شما كرده ايم و حاال شما مي آشمشيرها از 

ـان  ي بدهيـد و او  خواهيد تحويل يك روح
  !حاكم شرع بشود؟

ـامي    ،و حاال       ـاي نظ ـالي مـي    –مافياه م
ـته ايـم و حـذف     32: گويند سال است كش

ـاال  . كرده ايم تا كه دولت را تصرف كنيم ح
ـيچ قيمـت    ،ن را تصرف كـرده ايـم  آكه  به

ـارجش   حاضر نيستيم بگذاريم از دست ما خ
خيالشان راحت است كـه خامنـه اي   . كنند

و در بــاره . نهــا نــداردآز هــم كســي را جــ
گروههاي اجتماعي مخالف با استبداد خـود  

  :مي گويند
. روشنفكران حرفـي بـراي زدن ندارنـد    •

در . نها هم ساز خود را مي زننـد آهريك از 
مايـل  . دنياي ذهني خود زندگي مي كننـد 

ـان      ژهم نيستند ر يـم بـرود زيـرا مايـه كارش
  .يم استژمخالفت با ر

ا نبايد زبان باز كنند و مراجع و روحانيان ي •
ـاز   يا زبان در حمايت از دولت ما بايد زبان ب

  .كنند
ـاع مـردم   . رأي مردم مالك نيست • اجتم

براي حمايت از دولـت را هـر وقـت الزم    
ـيم و مـردم را هـم بـه        ،ديديم ـا مـي كن برپ

ـيم   . تظاهرات مي كشانيم حاال ديگر مـي دان
  .چگونه مردم را مديريت كنيم

. نظام بايد حذف شـوند  مزاحمهاي درون •
موسوي . هاشمي رفسنجاني كنار گذاشته شد

. و كروبي و خاتمي از صدا انداختـه شـدند  
بقيه نيز بايد از مجلس و قوه مجريـه حـذف   

  .شوند
ـال خـود      • ما موفق شده ايـم دولـت را م

» فتنه«وريم و آروحانيت را تحت مهار . بكنيم
  . را بخوابانيم

قاچــاق اســلحه و رابطــه بــا 
  :ريبيابان و ارتش سطال

  
ترکیه هواپیمای حامـل اسـلحه  ٭

مـدن آاز ایران را مجبور بـه فـرود 
  :کرد

  
ـارس  16در  ◀ ــزارش   ،2011مــ ــه گـ بـ

ــه  ــزاري فرانس ـتور داد   ،خبرگ ــه دسـ تركي
هواپيماي حامل اسلحه از ايران براي سوريه 

خبرگزاري خبر . ورندآفرود  ،را در ديار بكر
. ي داده استانسآژرا به نقل از دوگان نيوز 

وزارت خارجه تركيه خبر را بالفاصله تأييـد  
روزنامــه حريــت گــزارش داد كــه . نكــرد

 ،بمحض ورود هواپيما به قلمرو هوائي تركيه
مـدن داده شـد و دو   آدستور فـرود   ،نآبه 

ـاه   آاس  16 –هواپيماي اف  ـا فرودگ ن را ت
ـيش محمولـه    . اسكورت كردنـد  ـتور تفت دس

  .امه داردهواپيما داده شد و تفتيش اد
  
دســـتگیری گــــروه بزرگــــی از  ٭

ایرانیان در مالزی و قاچاق اسلحه 
و موادی که در تسلیحات موشکی 

  :و اتمی کاربرد دارند
  

بـه گـزارش خبرگـزاري     ،مارس 17در  ◀
هاي سازمان ملـل متحـد از    فرانسه، ديپلمات
ـا    توقيف محموله هايي حاوي نوعي مـواد ب

د ايران اي به مقص كاربري تسليحاتي و هسته
موران كره ااين توقيف توسط م. خبر دادند

توقيـف   .جنوبي سنگاپور انجام شده اسـت 
گرفته، انجام تسليحات يادشده شش ماه پيش 

 .ولي تا كنون خبر آن فاش نشده بوده است
وگو با  ها در سازمان ملل در گفت ديپلمات    

ـات     خبرگــزاري فرانســه از اعــالم جزئيـ
ـاي   يته تحـريم شده به كم هاي ياد توقيف ه

به گفتـه  . اند ايران در سازمان ملل خبر داده
ـام بحـث در خصـوص     آنها اين كميته هنگ

ترين گزارش كارشناسان امور ايران كه  تازه
جمهوري اسالمي نظارت  برضدها  بر تحريم

شـده را بررسـي خواهنـد     دارند، موارد ياد
 .كرد

ـات    ديپلمات     ـيح جزئي هاي مزبور در توض
انـد   جنوبي و سنگاپور گفته  كرهكشفيات در 

هاي كره جنوبي ماه دسامبر گذشته  كه مقام
بيش از چهارصد لوله مشـكوك را در يـك   
ـئول كشـف    محموله هوايي در فرودگاه س

ـته  نتوا كردند كه مي ـات هس اي  ند در تاسيس
ـپتامبر نيـز   . ندمورد استفاده قرارگير در ماه س

ر توانـد د  مقاديري از پودر آلومينيوم كه مي
ـتي    ساخت موشك به كار رود، در يـك كش

مقصـد هـر دو   . در بندر سنگاپور كشف شـد 
 .محموله ايران بوده است

ـين       ـال، ش ـ ه    در همين ح    وا، خبرگـزاري
اعـالم كـرد كـه     مارس 17در رسمي چين 

ـادي      ـته مقـدار زي پليس مالزي هفتـه گذش
تجهيزات و قطعات آماده براي مونتاژ را كـه  

ـت  ار جمعـي از جملـه   در توليد تسليحات كش
اي كاربرد دارنـد، از دو   هاي هسته كالهك

ـالزي   كانتينر در يك فروند كشتي متعلق به م
ـتي نيـز ايـران    . كشف كردند مقصد اين كش
  .بوده است

قطعــات كشــف شــده شــامل بويلرهــاي     
ـان    مخصوص ديگ هاي بخار بـوده و بازرس

ـا     ـال بررسـي آنه آژانس اتمي مالزي در ح
ـتند ــن قطعــات. هسـ ــواد  اي در فهرســت م

تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل متحـد  
  .قرار دارند

ـان  ◀ ايرانـي در   165خبـر توقيـف    ،همزم
ـاق  . مالزي انتشار يافت اين عده به جرم قاچ

ــد  ــواد مخــدر توقيــف شــده ان ــر . م بنــا ب
در رابطه با كشف محموله  ،خبرگزاري فرانسه

كسي در مالزي توقيـف نشـده    ،هاي اسلحه
  .اند
ی ایران برای طالبان کـه راکتها٭ 

  :بدست قوای امریکا افتاده اند

استراتفور گـزارش   ،2011مارس  15در  ◀
قـواي   ،كرده است كـه در دو هفتـه اخيـر   

ـاي ايـران    متفقين چهار دوجين گلوله توپه
ـاخت ايـران را كشـف و     ،ميليمتري 122 س

گلوله بدون شماره سري  48. ضبط كرده اند
اين امـر  . اندبوده » ساخت ايران«و مارك 

ـار   122كه طالبان توپهاي  ميليمتري در اختي
  . دارند، موجب نگراني بزرگ شده است

امر مهمي  ،از طالبان اندازه حمايت ايران      
ــت ـتان  . اس ـان در در پشتونسـ جنــبش طالبـ

از  ،اسلحه ايران. سازمان يافته است ،افغانستان
ـار   . حياتي و مماتي نيست ،ديد طالبان ـا ك ام
ـا وجـود   . سان مي كنـد آنان آبر  جنگ را ب

مراقبتي كه قواي امريكا از مرزهاي ايـران و  
ـلحه بـراي     ،افغانستان مـي كنـد   ـال اس ارس

ـائي و   ،طالبان سبب نگراني فرماندهان امريك
ـا شـده    تشديد مراقبت قواي امريكا از مرزه

    .است
یــک مقــام ارشــد طالبــان بــرای  ٭

  :دریافت اسلحه به ایران رفته اند
  

خبرگـزاري فرانسـه    ،2011مارس  9در  ◀
ـام ارشـد      گزارش كرده است كـه يـك مق

براي دريافـت   ،نآدو هفته پيش از  ،طالبان
هـدف  . بـه ايـران رفتـه اسـت     ،اسلحه بيشتر

تدارك حمله به قواي  ،طالبان از تهيه اسلحه
ـام . ناتو در بهار و تابستان است يـك   ،اين مق

. مقام ارشد سپاه قدس را مالقات كرده است
. و خواهان موشكهاي ضد هوائي شده استا

ايــران در  ،2007ن نــوع كــه در ســال آاز 
نهــا در ســاقط آاختيــار طالبــان گذاشــت و 

ـائي و   كردن هلي كوپترهاي شينوك امريك
ـامي كـه بـه    . انگليسي استفاده كرده انـد  مق

: گفتـه اسـت   ،خبرگزاري اطالع داده است
ميليمتــري را در  107ايــران تنهــا راكتهــاي 

 ،نآافـزون بـر  . ر طالبان گذاشته استاختيا
ـان    C4ماده منفجره  و اسلحه سبك بـه طالب
  .داده است

  
ــه  ٭ ــه حمل ــت ب ــا دس ــیجی ه بس

  :انترنتی زده اند
  

ـارس  14در  ◀ ــزارش   ،2011مــ ــه گـ بـ
وب سايت هاي «بسيج به  ،خبرگزاري فرانسه

سـردار علـي   . حمله كـرده اسـت  » دشمن
ري ايـران  بياارتـش سـ  : فضلي گفته اسـت 

اســـت از اســـتادان دانشـــگاه و  مركـــب
  .دانشجويان و روحانيان

ـاي ارتشـهاي     : انقالب اسالمي امـروز قـذافي پ
ـاز كـرد   خمينـي از   ،ديـروز . بيگانه را به ليبي ب

ـار و اويسـي و    ،از سـوي ديگـر  ... سوئي و بختي
  :قشون صدام را به ايران كشاندند

  

ــدرت   ــرانگيختن قـ بـ
خارجي بـه مداخلـه و   

بـراي   ،جنگ با ايـران 
  !زگشتن به قدرتبا
  

گزارشهاي محرمانه انگلسـتان  : انقالب اسالمي
كه اينك در دسـترس مطالعـه قـرار گرفتـه و     

نهــا را مطالعــه و قســمت بــه آمجيــد تفرشــي 
ـار داده    ،بـه فارسـي   ،قسمت برگردانـده و انتش
قسمتي مربوط است به خانواده پهلوي و  ،است

از چند  ،اين قسمت از اسناد... بختيار و اويسي و
  : بس گويا هستند ،نظر

ـا بـه مداخلـه در امـور      -  1 قدرت خارجي توان
ـا و      داخلي يك كشور نمي شـود اگـر گـروه ه
كساني كه قدرت طلبي خويش را بر اسـتقالل  

ن ترجيح دهند و به سراغ آزادي مردم آوطن و 
ن را به مداخله و جنگ آقدرت خارجي بروند و 

. يزنـد بر انگ) برانگيختن عراق به حمله به ايران(
ـلطه گـر   ،به سخن ديگر قشـر   ،عامل سلطه س

  .حاكم جامعه زير سلطه است
  كاري نبود كه  ،بازسازي استبداد در ايران – 2
  

  9 در صفحه
  

 بارانهای مرگبار؟
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ـائي از عهـده    ،خميني و دستياران او ن آبه تنه
ـارجي و توطئـه طـرح    . برآيد مداخله قدرت خ

ـاندگان       كردن و بـه اجـرا گذاشـتن دسـت نش
ـانگيري  ( قدرت خارجي ضرور است مورد گروگ

ه كه درگزارشهاي محرمانـه  ژو مورد كودتاي نو
  ...) يكي از موضوع ها است و 

ـاي    – 3 ـازي كودت  28همين توطئه ها و بازس
مرداد و نيز برافروختن جنـگ در كردسـتان و   

ذربائيجان غربي و خوزستان بودند آمازنداران و 
ـاي قـدرت      كه توجيه گر ايجاد سـتون پايـه ه

شدند و ... ) گاه انقالب و كميته ها وسپاه و داد(
ـاختند   ،اينهمه ـاز س بـراي  . همساز استبداد را ب

ـا    روش  ،مقابله با توطئه ها و جنـگ افـروزي ه
 ،اما جويندگان قـدرت  ،ديگري نيز وجود داشت

ـافتن و از     ن آدست آويز مي خواسـتند بـراي ي
  .خود كردن قدرت

نها كه قدرت خارجي را به مداخله بر مي آ – 4
. هيچگاه اين روش را ترك نگفته انـد  ،گيختندان

بودجه اي كه امريكا معين كرده است و كارگزار 
ـارجي شــدن كــه      ـاتي قــدرتهاي خـ اطالعـ

هشـدار هسـتند بـه     ،زورپرستان رويه كرده اند
نسل امروز كه كمتر غفلتـي از اسـتقالل خـود    

سبب مـي شـود    ،بمثابه انسان و استقالل ايران
ـا بگـردد   حاكميت استبداديان بـر ك  . شـور ديرپ

يم مافياها وقتي موفق مي شود كـه  ژمبارزه با ر
  .رأس مثلث زور پرست باشد 3مبارزه با 

 
ـا در اواخـر    :مجيد تفرشي آرشيو ملي بريتاني

سندهاي ديپلماتيك مربوط به  2010دسامبر 
را از حالـت   1980سي سال پيش يعني سال 

در بخش نخست گزارش . سري خارج كرد
ـيحاتي در مـورد   در مورد اين س ندها، توض

ـا تشـريح      آنها داده شد و شيوه پـژوهش آنه
ـائل      . گرديد ـاب مس در ايـن بخـش بـه بازت

شاه، خانواده سلطنتي و  رضا مربوط به محمد
. پردازيم بخشي از مخالفان در اين اسناد مي

ـاني   مخالفاني كه به آنان اشاره مي شود، كس
ـابق مـرتبط      هستند كه به نوعي بـه رژيـم س

  .اند بوده
 
  :حامیان حکومت سابق٭
 
تقريبا بالفاصله پس از سرنگوني حكومـت   •

پهلوي و روي كار آمدن دولـت موقـت و   
ـاي     استقرار نظام جمهـوري اسـالمي، فعاليته

اهللا روح   هاي مخالف حاكميت آيـت  گروه
اهللا خميني نيز در داخل و خارج از كشـور  

 .نيز آغاز شد
ـارس  21روز      ــروردي/ 1980مــ ن اول فـ

  Julian Amery جوليــان ايمــري1359
نماينده سرشناس محافظه كار و معاون سابق (

در ) وزارت خارجه در دولت ادوارد هيـث 
حضور دو تن از مسئوالن بخش خاورميانه، با 

ــون   ــر كرينگت ــرد پيت  Lord Peter) ل
Carrington)    ـا ديـدار وزير خارجه بريتاني

 .كرد
ــي از     • ــري گزارش ــدار، ايم ــن دي در اي
ـناس جمهـوري     اليتفع ـان سرش هاي مخالف

اسالمي و حاميان حكمت سابق در خارج از 
ـا    . كشور ارايه كرد ايمري اعالم كـرد كـه ب

از قبيل دكتـر   "ايرانيان تبعيدي"شماري از 
ـبد    شاپور بختيار، ارتشبد فريدون جـم، ارتش
ـير زاهـدي ديـدار     غالمعلي اويسي و اردش

 .داشته است
ـترك همـه   ديدگ": به گفته ايمري      اه مش

كه پيش از آن كه است  اين افراد اين بوده 
ايران تحت نفوذ روسـها قـرار گرفتـه و در    
ـام    ـاري انج حلقه شوروي قرار گيرد، بايد ك

ـين آن   ": ايمري افـزود  .داد زاهـدي در ع
اش اقـدامي   كه علنا از سوي شاه و خانواده

ـاه     نمي كند، ممكن است بتوانـد از پـول ش
ـا   عراقـي ": دامه دادايمري ا  ".خرج كند ه

انـد و   به بختيار و اويسي پيشنهاد كمك داده
ـار    صدام حسين شخصا به اين موضـوع اظه

بـرزان ابـراهيم   [برادر او . عالقه كرده است
] عراق[يس سازمان امنيت ئر] حسن التكريتي

ـنهاد   . دستور كمك داده است ـار پيش به بختي
گشايش دفتري در بغداد داده شده و اويسي 

ـاي   تواند گـروه  يشد كه اكنون مياند مي ه
ـان در  . كماندويي به داخل ايران بفرستد آن

اين مرحله خواستار كمك بريتانيا بـه شـكل   
كننـد   آنها فكر مـي . هايشان هستند تأييد نقشه

تر از كمك  عاقالنه] بريتانيا[روي آوردن به ما 
 ".خواستن از آمريكا است

 لرد كرينگتون در پاسخ اعالم كرد كه بـه  •
نظر وزارت خارجه بريتانيا، اويسي هيچ بختي 
ـاكتيكي     ـار هـم ت ندارد و مشاركت او با بختي

ـان  ": وزير خارجه بريتانيا افزود .است اگر آن
تضميني براي كمك از بريتانيا بگيرنـد، خبـر   

ـا بـه    منتشر خواهد شد و آنان مي خواهند ت
تالش براي سرنگوني . دوستانشان خبر بدهند

ــا   ــارج، نتيجــه  رژيـم انقالبــي ب كمـك از خ
معكوس خواهد داشت و حتي ممكن است 

هــا  حكومــت انقالبــي را در آغــوش روس
 ".بيفكند

باره اويسي  ايمري با ديدگاه كرينگتون در •
ـيت  ايمري ضمن مقايسه . مخالف بود شخص

ـاندر كرنسـكي    ـا الكس   Alexanderبختيار ب
Kerensky  )    ـيه قبـل از رهبر موقـت روس

از اويسـي بـه   ) لنيني له رهبر 1917انقالب 
ـان بـه      عنوان كاراكتري ياد كـرد كـه ايراني

 .عنوان رهبر قبول دارند
تحليل كرينگتون اين بود كه هر اقـدامي   •

براي سرنگوني حكومت ايران، انقالبيـون را  
ـاز   متحد كرده و راه را براي نفوذ شوروي ب

  حال آن . خواهد كرد
  
  

ـيچ    كه در حال حاضر به جز حزب تـوده ه
ها وابسته به شوروي نبوده و بهتر  ز گروهيك ا

ـار   لاست حكومت مستق ي در ايـران روي ك
ـا دخالـت ديگـر     بيايد كه همزمان با مقابله ب
كشورها، در برابر نفوذ شوروي نيز مقاومـت  

 .كند
 
  فشار بر شاه ٭
 
ــالب، شــماري از      ــروزي انق ــداي پي از ابت

ـادق   مسئوالن جمهوري اسالمي، از جمله ص
ده دستگيري و محاكمه شاه در خلخالي، وع
ـان  . دادنـد  ايران را مي يري و گحادثـه گروگ

اشغال سفارت آمريكا در تهران كه به عنـوان  
ـام شـد،      ـا انج اعتراض به سفر شاه بـه آمريك

ـان  . تر كرد ماجرا را براي ايران جدي از هم
زمان، دولت ايران تـالش جـدي حقـوقي    

ـاز كـرده    بين المللي را براي استرداد شاه آغ
ـاه   . بود به دليل افزايش فشارهاي سياسـي، ش

آمريكا را تـرك و بـه    1979در نيمه دسامبر 
 .پاناما رفت

ـان مـي      دهـد كـه    اسناد تازه آزاد شده نش
ـال      دست كم در يـك مقطـع در ژانويـه س

ايران موفق به دريافت حكـم جلـب    1980
شاه از پاناما شد و حتي با هماهنگي بخشي از 

ـ  اموران حقـوقي را در  هيات حاكمه پاناما، م
فروردين براي اجراي حكم از  4/ مارس 24

تهران روانه پاناما كـرد و قطـب زاده وزيـر    
خارجه نيز از قطعي شدن دستگيري شاه خبر 

اش زودتر از حضور  ولي شاه و خانواده. داد
فرستاده ايران خاك پاناما را ترك كـرده و  

دولت پاناما هم براي دلخوشي . به مصر رفتند
ان اعالم كرد كه در صورت بازگشت شاه اير

 .به آن كشور حتما او را دستگير خواهد كرد
)1(  

  
در وزارت دارائي بني صـدر و وزارت  : 1توضيح 

. به دادگاه پاناما شكايت شـد  ،خارجه قطب زاده
دو وكيل دادگسـتري فرانسـوي را، قطـب زاده    

ـالي را   . برگزيده بود ـاي م اسناد سوء استفاده ه
ـ  ـاواك   . وري كـرد آي گـرد وزارت دارائ اسـناد س

نيـز جمـع   ... ) دستورهاي شـكنجه و اعـدام و  (
دادگاه را ناگزير مـي   ،فراواني اسناد. وري شدندآ

اين شـد كـه   . كرد به زيان شاه سابق رأي دهد
 –به بني صدر  ،تروخيليو رئيس جمهوري پاناما

او به رياست جمهوري انتخاب شـده   ،اين زمان
ـا  . ده حاضـر بـود  قطـب زا . تلفـن كـرد   –بود  ب

: او مي گفت. انگليسي با تروخيليو صحبت كرد
قرار بر تحويل گروگانها به دولت بوده است و به 

من نمي تـوانم   ،از اين رو. قرار عمل نشده است
امريكائيان اصرار دارند . شاه را در پاناما نگاه دارم

: قطـب زاده جـواب مـي داد   . او را از پاناما ببرند
شما بـه تعهـد   . نرسيده استهنوز مهلت ما سر

ـا روز صـدور رأي      ـاه را ت خود عمل كنيـد و ش
قطعي دادگاه نگاه داريد ما نيز بـه تعهـد خـود    

قطب زاده بر اين باور بود كه . عمل خواهيم كرد
ـاي   ،با صدور حكم استرداد شاه تحويل گروگانه

امريكا به حكومت انجام مي گيرد و آزاد كـردن  
. ميسر مي گردد ،انبا حفظ حقوق اير ،گروگانها

ساعت پيش از صدور رأي دادگاه  48اما شاه را 
  .از پاناما بردند

ـادره و    بانك مركزي ايران نيز پي    گيـر مص
ـانواده او بـود    ـاه و خ بـر  . استرداد اموال ش

ـا   اساس نقل قول لمپورت از شيولينو، عليرض
نوبري مدير كل بانك مركزي ايران، خواهر 

ـاه براي پي گيري ثـر "خود را  در  "وت ش
  )2. (همان زمان به پاريس فرستاده بود

در نخستين بار كه از طريق سازمان : 2توضيح 
يكي از شروط آزاد شدن  ،عمل شد ،ملل متحد
بازپس دادن اموال شاه و خانواده ها و  ،گروگانها

بـر اثـر    ،اما. دستيارانش در فسادهاي بزرگ بود
)  ايزاكتبر سورپر( ،سازش پنهاني بر سر گروگانها

ماجراي گروگانگيري به ترتيبي حل شد كه نه 
 ،تنها ثروتهاي به غارت رفته بازپس گرفته نشـد 

ـاال      ـا ب بلكه ميلياردها ثروت ايـران را نيـز امريك
ـا كـه بـراي صـورت بـرداري از      . كشيد زحمته

  .بي حاصل شدند ،ثروتهاي به غارت رفته نيز
 
  :بختيار و اويسي ٭
 
ـارس، د  24در همان روز      ـانس  م اوود آلي

بازرگان و سرمايه گذار مشهور يهودي ايراني 
ـا     مقيم بريتانيا، در ديـداري در نيويـورك ب

 (Anthony Parsons) آنتــوني پارســونز
نماينده دايم بريتانيا در سازمان ملـل و سـفير   
ـات      ـاره ارتباط پيشين لنـدن در تهـران درب
ـاده شــدن مقــدمات    ـار در ايــران و آم بختي

بختيار گفت «: ن ادعا كردبازگشت او به ايرا
ـا ايـران دارد     كه تماس ـالي ب ـاي ع او در . ه

ها در  تماس با اعضاي ارشد تعدادي از كميته
ـتي    ايران و حتي در تماس با آيـت اهللا بهش

شريعتمداري هم آماده است در . هم هست
ـانس سـرنگوني     زمان مناسب به هر كـس ش
» .خميني را داشته باشد قول همكاري بدهد

)3( 
يا سرمايه دار يهودي كه از سـوي  آ – 3 توضيح

محض جلب  ،بختيار با پارسونز گفتگو مي كرده
دروغ مي گفته است يا خير؟   ،حمايت انگلستان

نند كه راست نمي گفته آعالئم بسيار حاكي از 
بهشـتي   ،نها نام برده استآكساني كه از . است

ـا     ــود امـ ــت ب ــرف دول ــي تص ــت اهللا آدر پ ي
ميني بر دولت مخالف شريعتمداري با سلطه خ

بهشـتي  . يم شاه ارتباط داشتندژبا ر ،هر دو. بود
ـار بـود در نوشـتن نامـه بـه        طرف شـور بختي

با موافقت او بود كه جملـه سرنوشـت   . خميني
از  ،يـت اهللا اسـت  آحكومت در اختيار حضرت 

 ،بعد از پيـروزي انقـالب  . نامه بختيار حذف شد
ـا از ميـ    ان بهشتي بيشتر از همه خواسـتار درج

زيرا نمي خواست هـيچ از  . برداشتن بختيار بود
 .   ارتباط او با بختيار دانسته شود

 
بختيار بـه ايـن نتيجـه    ": به عقيده پارسونز    

رسيده كه احساسات ضد خميني در سراسـر  
ــ   هايــران در حــال گســترش اســت و لحظ

رسد  به نظر مي. سرنوشت چندان دور نيست
ـ  . ات داردبختيار پول زيادي براي اين عملي

صحبتهايي درباره فوران نعمت عراقي شده 
ها  آليانس همچنين گفت كه اسراييلي. است

  )4( ".اند هم كمك كرده
ـان   -  4توضيح  كسـي كـه از سـوي     ،بدين س

ـان   ،بختيار با پارسونز گفتگو مي كـرده  از او پنه
يم صدام و اسـرائيل  ژنمي كرده است كه او از ر

او چگونـه  ! گفتاش. پول فراوان گرفته بوده است
نتوانسته است دريابد كه عامل عراق و اسـرائيل  

جز ناكامي ببار  ،نها براي مقابله با انقالبآ ،شدن
يم ژورد؟ چرا در نيافت كه پول گرفتن از رآنمي 

او را در موضــع ضــديت بــا  ،صــدام و اســرائيل
زادي ايرانيان قـرار  آاستقالل ايران و استقالل و 

  ...مي دهد؟ چرا
 
ـانس   پارس • ونز در پاسخ به درخواسـت آلي

من در ": براي حمايت بريتانيا از بختيار گفت
ـال بـراي   . جريان امور ايران نيستم با اين ح

من به شدت سخت است تصور كنم كـه در  
بختيار بتوانـد پيروزمندانـه بـه     ،شرايط فعلي

 ".فرودگاه مهرآباد و كشورش بازگردد
 در ايــن ديــدار، آليــانس نتوانســت قــول    

. همكاري بريتانيا با بختيار را از پارسونز بگيرد
خرداد،  29/ ژوئن 19در همين ارتباط، روز 

يس بخـش خاورميانـه وزارت   ئديويد ميرز ر
ـا، بـه درخواسـت اضـطراري      خارجه بريتاني

اين ديدار به دنبال . آليانس، با او ديدار كرد
 .ديدار بختيار با آليانس صورت گرفت

بختيار اكنـون در پـول   ": به گفته آليانس    
او يـك  . زند و آماده اقـدام اسـت  غلط مي 

سازمان در ايران و سه ايستگاه راديويي دارد، 
ـيار    ـتقر  ،يكي بـه صـورت س ـال در   ،مس و فع

ـايي    اطراف تهران، يكي در عراق و يكـي ج
ـاي   دهد كه رسانه ميرز توضيح مي ".ديگر ه

ـبت     آمريكايي ها اين راديو را بـه اويسـي نس
 .دهند مي

ـار از ميـرز        در ادامه، آليانس از طرف بختي
خواهد بداند كه موضـع   بختيار مي": پرسيد

ـايي   ـا دسـت    بريتانيا چيسـت؟ او از آمريك ه
. داند ها را احمق و بي ربط مي كشيده و آن
 ".ترند ها عاقل ولي بريتانيايي

ـار         آليانس به ميرز توضيح داد كه بـه بختي
بوســه "از او حمايــت بريتانيــا  اســت گفتــه
بختيار ضمن تاييد نظر آليانس . است "مرگ

ـات لنـدن بايـد نقشـه    گفته بود كـه   اي  مقام
تـر از آن   ها زيرك د، چرا كه آننداشته باش

هستند كه بنشينند و اجازه دهنـد ايـران بـه    
ـا بيفتـد   دست كمونيسـت  او فقـط يـك   . ه

خواهد و  تضمين حمايتي براي آغاز كار مي
هاي لندن نخواهـد   رنامهاين امر مغايرتي با ب

 .داشت
ـانس در      ـاره   ميرز ضمن تاييد ديدگاه آلي ب

ايرانيان همـواره در  ": بوسه مرگ پاسخ داد
ـا در دخالـت در امـور ايـران      قابليت بريتاني

به نظر من، پس از تغييـرات  . كنند اغراق مي
بنيادي در ايران، غيرواقع بينانه خواهد بـود  

ز در صحنه آن واگر تصور شود كه بريتانيا هن
 ".كشور نفوذ دارد

زماني كه از هم ": ديپلمات بريتانيايي افزود   
شديم، آليانس مجددا به نكته بوسـه   جدا مي

اگر بختيار : مرگ اشاره كرد و از من پرسيد
ـين تنـدروان      براي كسـب محبوبيـت در ب
ايراني به بريتانيا حمله كند، موضع حكومـت  

ـا شـما   علياحضرت ملكه چه خواهد بـود؟ آ  ي
كنيد؟ من گفتم بختيار  اين اقدام را تاييد مي

ـنم   ولي فكر مي. بايد خودش انتخاب بكند ك
چنين اقدامي از سوي بختيار، هم از سـوي  
بريتانيا و هم از سوي ايرانيان به فرصت طلبي 

 ".تعبير خواهد شد
، 1978از زمان اوج گيري انقالب در سال     

ويسنده ن (Andrew Whitley) اندرو ويتلي
ـان،      ـار انگليسـي كـه در آن زم و روزنامه نگ
ـايمز در تهـران    گزارشگر روزنامه فايننشال ت
بود، معموال از او به عنوان يكي از افراد طرف 
مشورت وزارت خارجه بريتانيا در مساله ايران 

ـا      .شـد  نظر خواسته مي در ديـدار ويتلـي ب
استيون لمپورت از مسئوالن بخش خاورميانه 

تيــر  4/ 1980ژوئــن  25جــه، در وزارت خار
، مسايل مختلف ايران به ويژه وضعيت 1359

ــرار   اپوزيســيون مــورد بحــث و بررســي ق
 .گرفت

به عقيده ويتلي، وجود سه راديو صـداي   •
، )متعلق به ارتشبد غالمعلي اويسي(آزاد ايران 

ـار (راديو ايران  و يـك  ) متعلق به شاپور بختي
ـاهره از (راديـو وطـن   مورد جديد به نام  ) ق

بر اساس ايـن  . تاثير زيادي در ايران داشتند
به احتمال قريب بـه  "گزارش، راديو وطن 

ـايي   ـالي     يقين توسـط آمريك ـا حمايـت م ه
  )5. (»  شود مي

ـالي بـه    – 5توضيح  راديـو  «راديوها و كمك م
ـا در       ،»وطن ـاري امريك ـاي دسـت انـدر ك گوي

يمهاي صدام ژبازسازي استبداد و همراهيش با ر
باتوجه بـه  . است) ديكتاتور وقت مصر( و سادات

اين امر كه گروگانگيري نيز يك طرح امريكائي 
بعــد از  ،دســت ســاخت كيســينجر و راكفلــر( 

ـا    ) رجوع اشرف پهلوي به ايـن دو  بـود و نيـز ب
ـا و انگلسـتان ر    يـم  ژتوجه به اين امر كـه امريك

وبا توجـه   ،صدام را به جنگ با ايران برانگيختند
يم خمينـي  ژبه لو دادن كودتاي قطب زاده به ر

ــامي ســران و  ــا توجــه بــه دادن صــورت اس و ب
توسـط   ،يم خمينـي ژكادرهاي حزب توده به ر

جا براي ترديد نمي ماند كه مسئوليت  ،انگليسها
امريكــا و انگلســتان در بــاز ســازي اســتبداد و  

  .قطعي است ،يم مالتارياژاستقرار ر
  
ن از انجــام يــك نشســت ويتلــي همچنــي   

هماهنگي مخالفان حكومت ايران در لنـدن  
در ايـن  . در منزل جولين ايمـري خبـر داد  

نشست، ارتشبد فريدون جم، ارتشبد اويسي و 
پرويز ثابتي مدير كل سابق ساواك شـركت  

احتماال اين همان نشستي است كـه  . داشتند
 .در باال به آن اشاره شد

ين از احتمال در ادامه اين گزارش همچن    
ـيج   حمايت عراق، سعودي و كشورهاي خل

ـارج از    ] فارس[ ـيون خ ـاي اپوزيس از فعاليته
 .كشور سخن گفته شده است

ـاط، پيتـر تمپـل مـوريس     •  در همين ارتب
(Peter Temple-Morris)  عضــو ارشــد

حزب محافظه كار در پارلمان بريتانيا و داماد 
خواهر اسداهللا علم به همراه جوليان ايمري، 
پس از ديداري طوالني و جداگانه با اويسي 
و بختيار در پاريس، گزارشي از اين ديدار را 

ــن 30در تــاريخ  ــراي وزارت  9/ ژوئ ــر ب تي
اين گزارش . خارجه كشورش ارسال كردند

گفتني اسـت كـه ايـن    . به قلم ايمري است
اي كمتر از دو هفته قبل از  ديدارها در فاصله

   .بود شكست كودتاي نوژه صورت گرفته
است در ابتداي اين گزارش، تاكيد شده     

كه هم بختيار و هم اويسي تحـت حفاظـت   
شديد و مداوم امنيتي پليس لباس شخصـي  
نيروي ويژه فرانسه قرار داشتند و فرمانـدهي  
عمليات حفاظت از بختيار برعهده پسر خـود  

 .او بوده است
ـالي دو     در اين گزارش در     ـاره وضـع م ب

بـه نظـر   ": عيدي آمـده اسـت  سياستمدار تب
رسيد كه هيچ يـك از دو رهبـر مشـكل     مي

ـان  . مالي نداشتند آنان احتماال از سوي ايراني
عجيـب  . شوند ثروتمند تبعيدي حمايت مي

ها اشاره كردند كه آن  آن بود كه هر دو آن
ـالي پرنسـس     يكي احتماال مورد حمايـت م

ـنم   بنابراين من تعجب نمـي . اشرف است ك
ها از نوعي حمايت سلطنتي  نآ ياگر هر دو

برخوردار بوده و شايد مقداري هم از عراق 
 ".گيرند كمك مي

باره مناسبات اويسي  در ادامه گزارش در     
ژنرال اويسي چنـدين  «: و عراق آمده است

ـا مـي   كنـد كـه    ديدار از عراق داشته و ادع
گفتگوهاي خوبي با پرزيدنت صدام حسين 

. او در عراقند شماري از افسران. داشته است
او يك ايستگاه راديويي در عـراق دارد كـه   

او امكاناتي . كند براي ايران برنامه پخش مي
دارد كه مردانش تقريبا هر گاه كه بخواهـد  

  ».در داخل ايران تردد كنند
ايمــري دربــاره پيونــد اويســي و عــراق      
اويسي معتقد اسـت كـه صـدام    «: نويسد مي

: كنـد  ايـت مـي  حسين به سه دليل از او حم
ترس از تصرف ايران توسـط شـوروي و در   
نتيجه سقوط رژيم بعثي در عـراق، تـرس از   
نفوذ خميني در جامعه شيعه عراق و ترس از 
. تبعات تجزيه كردستان ايـران بـراي عـراق   

طلبي  صدام حسين شايد در پس ذهنش جاه
ـته باشـد   ولـي در  . تصرف خوزستان را داش

تر از  اس قويحال حاضر و با هر معياري، هر
اويسي كمك عراق به خـود را  . طمع است

 .» .مهم، ولي محدود توصيف كرد
اويسي درباره حمايتهاي داخلي از خـود       

ـا    « :ادعا كرد ـاطي تاثيرگـذاري ب شبكه ارتب
افسران در سراسر ايران، چند نفر از رهبـران  
ــل   ــر اي ــقايي رهب ــرو قش آذربايجــاني، خس

شقايي اكنـون  ق. ، برقرار كرده است]قشقايي[
ظاهرا از تهران به قلمـرو ايلـي خـود فـرار     

ـا    . كرده است ـاس ب ـين در تم اويسي همچن
ـا در   پاليزبان اسـت كـه از طـرف عراقـي     ه

 ».كردستان است
در ادامه اين گزارش، به سفر اخير اويسي      

فرمانده (به آمريكا و ديدارش با آدميرال ترنر 
ـ ئر(و برژينسكي ) سيا ي يس شوراي امنيت مل

ـا  . اشاره شده است) امريكا ظاهرا هر دو نفر ب
ـان داده و    ــي نشـ ــي همراه ــت اويس حرك

. انـد  هاي او شده خواهان آگاهي از فعاليت
اويسي عدم آمادگي فعلي كاخ سفيد بـراي  
اقدامي مثبت در حمايت از او در اين زمان 

 .را قابل درك دانست
ـات       اويسي همچنين عنوان كرد كه ارتباط

يل و عمان برقـرار  ئرا با مصر، اسرا اي دوستانه
ـا [خواهان كمك از ما  ̋اكرده و ضمن ] بريتاني
خواهد اين خواسته را با كويت،  است و مي

ـتان هـم     ـايد پاكس امارات عربي متحده و ش
 .مطرح كند

ـين    • ايمري درباره ديدار با بختيار هـم چن
ـا    «: نوشته است ـاس نزديكـي ب بختيار هم تم

ـات  ها برقرار كرده  عراقي و يك يا چند مالق
. دوســتانه بــا صــدام حســين داشــته اســت 

ـا   قدرداني بختيار از نيات صدام حسين، واقع
همانند اويسي، به بختيار . همانند اويسي است

نيز امكاناتي داده شده تا برخـي از افـرادش   
در عراق مستقر شده و به داخل ايران نفـوذ  

ـتگاه راديـويي بـراي     . كنند او هم يـك ايس
د كه از راديـوي اويسـي جـدا    خودش دار

 ".است
ـترده        ـازماني گس بختيار مدعي است كه س

ـيوه    در سراسر ايران دارد و تقريبا هماننـد ش
  خميني در زماني كه در تبعيد بود، هوادارن

  
  10 در صفحه
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ـاي او را توزيـع    بختيار هم نوار سخنراني  ه
ـا   . كنند مي ـاتي را افش او بدون آن كه جزيي

د كه مـورد حمايـت ارتـش    كند، اعالم كر
ـار داراي     به نظـر مـي  . است رسـد كـه بختي

المللي خوبي است، ولي بيشتر  ارتباطات بين
ـاريس        ـاني كـه بـراي ديـدن او بـه پ با كس

 .د تا از طريق سفرهاي خودشنآي مي
ـاره نقـش اويسـي بـراي          اين گزارش درب

بـه  «: گويد كسب قدرت در ايران چنين مي
ـا حـدود     اش اين ا گفته او، نقشه سـت كـه ب

مرد نظامي وارد ايران شـده و وقتـي    1500
آماده شد، يك شورش نظامي عليه حكومت 

 ».تهران برپا كند
گزارش ايمري درباره مناسبات اويسـي و      

ـار  «: نويسد بختيار مي اويسي به خوبي از بختي
صحبت و از تالشهاي او استقبال كرد، ولـي  
گفت حاضر نيست كه تحـت فرمانـدهي او   

ـتمدار    . دمت كندخ ـار را سياس اويسـي بختي
ــده   ــي و احتمــاال خــود را يــك فرمان حزب

داند كه بعد از برقـراري   حكومت نظامي مي
ـا اجـراي     نظم به مردم اجازه مي دهد كـه ب

 . ».پرسي تصميم بگيرند يك همه
ــك از         ـان كم ـين خواهـ ــي همچنـ اويس

خواهد مـورد   او مي«: كشورهاي غربي بود
ـا قـرار    حمايت روحي و ديپ لماتيـك بريتاني

ها بهتـر از   او اعتقاد دارد كه بريتانيايي. گيرد
ـايي ــران را درك    آمريكـ ــكالت اي ـا مش هـ

ـال  . كنند مي او دوست دارد كه ما همانند س
ـيم    ما آمريكايي 1953 ـا را هـدايت كن او . ه

ـيج      ـالي غـرب بـراي بس خواهان حمايت م
افسرانش در تبعيد و خريد جنگ افزار سبك 

هاي مالي  شد اين كمك ور او، ميبه با. است
ـاجر گرفـت، ولـي تـرجيح      را از ايرانيان مه

دهد كه از غرب كمك بگيرد، براي اين  مي
ـيدن وام    ـيچ   كه هگام بـه قـدرت رس دار ه

  )6( ".فردي نباشد
ـاه كـه    ژارتشبد ر ،بدين سان:  6توضيح  يـم ش

ـاني  ،سركوبگريهايش از  ،در دوران جنبش همگ
اشيدن شيرازه ارتش يم شاه و پژعوامل سقوط ر

ـار ديگـر   ،از انگليس ها مـي خواهـد   ،شد  ،يكب
در  ،را 1332مـرداد   28كودتائي نظير كودتاي 

او از انگليسي ها مي خواهـد  . انجام دهند ،ايران
ـا   ،امريكائي ها را رهبـري   ،براي انجام ايـن كودت

ـام     1332مرداد  28كودتاي . كنند نيـز بـه انج
ـان پيشـنهاد   نمي رسيد هرگاه شاه بـه امريكائ  ي

كودتا برضد حكومت ملي مصدق را نمي كرد و 
خويشـتن را   ،افسر خائني چون اويسي ،زاهدي

جز . لت فعل امريكائيها و انگليسي ها نمي كردآ
 ،كودتا را خميني و دسـتياران او  ،اين كه اين بار

با استفاده از جنگ و از جمله به قصد طـوالني  
ـال  8كردن جنـگ بمـدت    در سـود خـود    ،س

 ،و انگليس و امريكا و اسرائيل) ستقرار استبدادا(
  .به انجام رساندند ،1360در خرداد 

  
در مقابل، بختيار خواهان آن بود كه پس  •

ـان و تصـفيه     از تغيير حكومت توسـط نظامي
ها به عنـوان   كشور از روحانيان و كمونيست

فاز دوم دگرگوني وارد كار شود و پـس از  
ـار ديگـر    تاييد مردم در يك همـه پرسـي،   ب

 .قانون اساسي مشروطيت را برقرار كند
بر اساس اين گزارش، بختيار هم از اويسي    

كرد و حتما ارتباطاتي هم بين آن  تعريف مي
دو بود، ولي حاضر به اتحاد با اويسـي نبـود،   

كرد كه اين اقدام وجهـه او   چرا كه فكر مي
به عنوان يـك رهبـر ليبـرال  مخـدوش     را 
 .كرد مي
ويسي و هم بختيار شرايط جمهـوري  هم ا    

اسالمي را روز به روز به سمت ضعيفتر شدن 
ارزيابي كرده و قـدرت افـرادي همچـون    

ـان را در     بني ـال آن صدر، قطـب زاده و امث
ـاچيز     برابر آيـت  ـان ن اهللا خمينـي و روحاني

خميني به عالوه ": به گفته بختيار. دانستند مي
در ص صدر همچنان خميني بود، ولي بني بني

  )7(  ".منهاي خميني هيچ نبود
بختيار گفته بود خطر اصلي بنـي   – 7توضيح 

ـان برداشـتن او   . صدر اسـت  ـا از مي ـان   ،ب از مي
بنا بر اين . سان مي شودآبرداشتن دولت مالها 

بني صدر : گفته است ،او به انگليسي ها ،گزارش
ـا خمينـي وقتـي    . بدون خميني هيچ اسـت  ام

انقـالب  «ن را آ ،برضد بني صدر كودتا مي كرد
ــوم ــالب اول و دوم    ،»س ــر از انق ــزرگ ت او (ب

. خوانـد ) گروگانگيري را انقالب دوم خوانده بود
در برابر استبداد مافياهاي  ،سال 30اينك بعد از 

ـان     ،مالي - نظامي  وجود بـديل برخـوردار از بي
زادي بمثابه انديشه راهنما و وفاي بي خدشـه  آ

بـر ميـزان    زادي و رشـد آبه اصول اسـتقالل و  
ـاي انقـالب     ،عدالت اجتماعي كه اصـول راهنم

جنــبش همگــاني بــراي اســتقرار  ،ايــران بــود
در . دموكراسي در ايران را ممكن ساخته اسـت 

در  ،دو رأس ديگــر مثلــث زورپرســت ،عــوض
  .انحطاط و انحاللند

 
در پايان اين گزارش، ايمري با استناد بـه      

ـاره تقويـت     ـار درب  اطالعات اويسـي و بختي
حزب تـوده و مشـكالت شـديد داخلـي و     
ـامي شـوروي بـه ايـران،      احتمال حمله نظ
توصيه كرده بود كه لندن براي جلـوگيري  
ـترش كمونيسـم و شـوروي از     از نفوذ و گس

 .فعاليتهاي اويسي و بختيار حمايت كند
بر اساس يك گزارش ديگر، ويتلي در روز  •

ـانم   26/ جــوالي 17 ـا خـ ــدار بـ ــر در دي تي
يه از مسئوالن بخش خاورميانه  فرانسيس گري

ــه   ــورش خالص ــه كش اي از  وزارت خارج
ـا   گفتگويش با جواد خادم در معرفي گروه ه

ــد     ــي در تبعي ــون ايران ــران اپوزيس و رهب
 .پرداخت

 
  طلبان رقابت در میان سلطنت٭
 
ـا كـه جـواد      • ويتلي ضمن طرح ايـن ادع

خادم نفر دوم در تشكيالت نهضت مقاومـت  
ان كرد كه خادم از او ملي بختيار است، عنو

ـات     ) ويتلي( ـئول ارتباط دعـوت كـرده مس
نهضت مقاومت شود، ولي او به دليل مغايرت 

ـنهاد را    اين كار با حرفه روزنامه نگاريش، پيش
ـادم  . رد كرده است ويتلي در سخنانش از خ

ـتر    "به عنوان  فردي كـه در دانشـگاه منچس
تحصيل كرده، داراي همسـري انگليسـي و   

ياد كـرده   "به بريتانيا داردگرايش شديدي 
  )8( .است

عامــل بختيــار و از  ،جــواد خــادم – 8توضــيح 
ـا  . ه بـود ژسازمان دهندگان كودتاي نـو  از ماهه

. تحت نظر اطالعات ارتش قـرار داشـت   ،پيش
ـا هـدف      ،هرگاه سپاه  ،بـه دسـتور خمينـي و ب

ــش   ـازمان ارت ــردن سـ ــي ك ـات  ،متالش عمليـ
ـات ا  ،دستگيري را انجام نمي داد  ،رتـش اطالع

كودتا را دستگير مي ن آتمامي دست اندركاران 
ـازمان    كرد و بر اعتب ار خود نيز مـي افـزود و س

 ،ارتش نيز صدمه نمي ديد و بسا صدام به خود
ـاني   . جرأت حمله به ايران را نمي داد چـه كس

خميني را مطمئن كرده بودند كسي بـه ايـران   
حمله نمي كند و چرا او را با ناتوان كردن ارتش 

پرسـش مهمـي اسـت كـه      ،افق كرده بودندمو
  .روزي پاسخ دقيق خود را خواهد يافت

 
بر اساس اين گزارش، بين اشرف پهلـوي       

ـيون      و فرح پهلوي بـر سـر رياسـت اپوزيس
تبعيدي رقابت وجود داشته و اين رقابت بـه  
ديگر گروههاي اپوزيسيون نيز گسترش يافته 

ـادقي ] حسين[ويتلي همچنين از  .بود  اميرص
به عنوان يكي ديگر از فعاالت اپوزيسيون ياد 

. پدر او راننده شاه بوده اسـت  :كرد و گفت
اميرصــادقي كــه خــود را ســخنگوي شــاه  

ناميد، عضو گروهي با نام جبهه وحـدت   مي
ملي بود كه براي بازگشت سلطنت به ايـران  

به گفته ويتلي حمايت مالي . كرد فعاليت مي
 .وده استاين گروه از سوي اشرف پهلوي ب

ـبد جـم و     • در ادامه اين گـزارش، از ارتش
دريادار احمد مدني به عنوان حاميان بختيار 
ياد شده و عنوان شـده كـه مـدني اكنـون     

ـايي در   . مخفي شده اسـت  ـات بريتاني ديپلم
توضيح خود بر اين گفتگو ضمن تعجـب از  
موضع مدني به دليل اين كه هنوز در ايران 

جم در گروه  است تعجب و نسبت به فعاليت
 .بختيار نيز ترديد كرده است

در اين گزارش، همچنين از گروهـي بـه       
ـاد  ] نجات قيام ايـران بـزرگ  [ "نقاب"نام ي

شده كه داراي يك شوراي پانزده نفـره در  
ايران بوده و در زمان ارسال ايـن گـزارش   
مــدعي شــده بــود كــه در حــال تــدارك 
ـاه      بازگرداندن بختيار به ايـران طـي سـه م

 .ده استآين
تـوان   رسد كه اين تالش را مي به نظر مي •

ـين    به ماجراي نوژه نسبت داد، چرا كـه هم
گروه مسئوليت كودتاي نوژه را نيز برعهـده  

ـله    9/ تيـر  18گرفت كه در  جـوالي و فاص
ـا     گفتگوي ويتلي با خادم و ديـدار ويتلـي ب

 .يه، خنثي و با شكست مواجه شده بود گري
ـادم   در ادامه اين گز)    9( ارش از قـول خ

بختيار مطمئن است كه موقعي «: عنوان شده
كــه زمــانش فــرا برســد، آيــت اهللا كــاظم 

 ».شريعتمداري از او حمايت خواهد كرد
 ،ه شكسـت خـورد  ژاگر كودتاي نـو   -  9توضيح 

ـال موفقيـت را    بدين خاطر بود كه كمترين اقب
ـازمان دادن   . نداشت ـا در س ن شـركت  آعراقيه

 ،هدف كـه اگـر كشـف شـد    كرده بودند با اين 
ارتش را مخـل اسـتقرار    ،خميني و دستياران او

 ،اگر نـه  ،دولت روحانيان بدانند و در پي انحالل
بيهوده نبود كه بالفاصله . ن شوندآناتواني كامل 

بهشتي  ،ه و دستگيريهاژبعد از كشف كودتاي نو
طرح انحالل ارتش و اداره كشور توسط كميته 

و نمايندگان سپاه و  اي مركب از شوراي انقالب
. وردآدادگاههاي انقالب را بـه شـوراي انقـالب    

از وقـوع فاجعـه    ،استقامت سـخت بنـي صـدر   
ـام حملـه ارتـش     ،وگرنـه . جلوگيري كرد بهنگ

ايران يكسره بي دفاع مي شـد و صـدام    ،صدام
جمهـوري تجزيـه    5موفق مي شد ايران را بـه  

اين امر كه كسي چون اويسي مي دانسته . كند
ه صدام قصد تجزيه خوزستان را دارد و است ك

از او پــول و اســلحه و فرســتنده  ،بــاوجود ايــن
ـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه       ،گرفته است گوي
چنانكـه  . وطن دوسـت نمـي شـود    ،زورپرست

 ،ن روزآگردانندگان حزب جمهـوري اسـالمي   
 ،...بهشتي و هاشمي رفسـنجاني و خامنـه اي و  
ن در توجيه ايفاي نقش ستون پـنجم و گشـود  

گفته  ،برضد بني صدر ،در پشت سر ،جبهه دوم
نست كـه بنـي   آبهتر از  ،نصف ايران برود: بودند

چنانكه گروه رجوي . صدر در جنگ پيروز شود
وردنــد و آخويشــتن را بــه اســتخدام صــدام در

 .  ستون پنجمش در جنگ با ايران شدند
 
سه ( 1359مرداد  2/ 1980جوالي  24روز  •

، فريدون جاهد، )روز قبل از درگذشت شاه
خبرنگــار بخــش فارســي ســرويس جهــاني 

ـار در    سي مصاحبه بي بي ـاپور بختي اي را با ش
ايــن مصــاحبه پــس از . پــاريس انجــام داد

ـا     ـا وزارت خارجـه بريتاني مصلحت انديشي ب
ـتن كامـل آن نيـز بـراي       انجام و ترجمـه م

 .وزارت خارجه بريتانيا ارسال شد
 
  :سی با بختیار بی مصاحبه بی ٭
  
اين مصاحبه در حالي انجام شد كه بختيار  •

ـانس، راديـوي      ـا داوود آلي قبال در ديـدار ب
 "صد در صد طرفدار خميني"سي را  بي بي

ناميــده و عنــوان كــرده بــود كــه ايســتگاه 
راديويي سيار خود در ايران را براي خنثـي  

انـدازي   سي آماده راه بي كردن تبليغات بي
 .كرده است

فتگو، بختيار شايعه اخطار در ابتداي اين گ     
ـتن       ـار گذاش دولت فرانسـه بـه او بـراي كن

هاي سياسي و يا اخـراج را بـه كلـي     فعاليت
ـام او و    تكذيب كرد و همچنين تـرور نافرج
 اماجراي كودتاي نظامي نوژه را بي ارتباط ب

ـاط    . هم دانست بختيار ضـمن تكـذيب ارتب
خود با ماجراي نوژه، احتمال داد كـه نقشـه   

ـا طـرح    مدت ترور او ها قبل از كشف كودت
  ):10(  .شده است

ـاي   – 10توضيح  بختيار ارتباط خود را با كودت
اما اسناد جا براي ترديـد  ! يب مي كنده تكذژنو

ـار نمـي گذارنـد    ـار  . در دروغگوئي بختي او اعتب
ه بود كـه او بـه خـود    ژسازمان دادن كودتاي نو

و ا. به زودي در ايران خواهد بـود  ،وعده داده بود
در  ،حتي نحوه رفتار با مسئوالن دولت جديد را

با وجود . معين كرده بود ،صورت پيروزي كودتا
از جمله اظهارات يك افسـر   ،منابع مختلف ،اين

ـاني    ،ارتش ـاد نصـير خ ـا او    ،سرگرد فره كـه ب
ـازمان    همكاري داشته و با شركت عـراق در س

ماجرا را اين  ،مخالفت كرده است ،دادن به كودتا
  : ح داده اندسان شر

حكومــت صــدام ده ميليــون دالر در اختيــار    
ـار مـي گـذارد      ـاي بختي  Enquete sur(آق

l’assassinat de Chapour Bakhtiar, 
Jean-Yves Chaperon et Jean-Noel 
Tournier, Edition n° 1 Paris 1992 

تا گروهش طرح كودتا را كه نقطه ثقلش در  ) 
البته به غير از . نيروي هوايي بود، برعهده بگيرد

ــتيباني     ــت و پش ــراق حماي ـالي، ع ــك مـ كم
. لجيستيك و سياسي از طرح را نيز پذيرفته بود

صدام قول داده بود كه فورا بعد از كودتا دولـت  
ــر     ــد و از ديگ ــميت بشناس ــه رس ــد را ب جدي

ـار را بكننـد     در . كشورهاي عربـي بخواهـد اينك
 برابر، دولت عراق از بختيار خواسته بود كه كليه
جزئيات طرح كودتاي نوژه را در اختيارش قرار 

ـار در محـل    . دهد ـا بختي در ديدار برادر صدام ب
اقامت بختيار، طرح كامل كودتا در اختيار رژيم 

وقتي عراق اسامي تك تك . عراق قرار مي گيرد

افسران شركت كننده در كودتا را از بختيار مي 
اين كار با مخالفت سرگرد خلبان نصير  ،خواهد

ـا   (او مي گويـد  . اني مواجه مي شودخ گفتگـو ب
سرگرد خلبان فرهاد نصيرخاني، روزنامـه پرتـو   

ــران، شــماره   مــن« :)1992ژانويــه  19، 34اي
مخالفت خود را با دادن اسامي افسران به عراق 

ـال سـهل    ....كردماعالم  اين عمليات كه در كم
انگاري و ساده نگري تدارك شـده بـود و يـك    

بـه شكسـت    از ايـن رو  ،ودماجراجويي بيش نب
  » .كامل انجاميد

سهل انگاري تا آن حد بود كه مـذاكره در  «     
رابطه با كودتاي نـوژه نـه بـه طـور محرمانـه و      
مخفي كه به صورتي باز و از طريق تلفني بـين  
ـان و    ـار پاليزب المللي صورت مي گرفت و تيمس

ـا فرمانـدهي    ـاي                       ً                 منوچهر آريانا مستقيما  ب كودت
  ».مي كردندق تلفن تماس برقرار نوژه از طري

نهم توسـط افسـران ارشـد    آ ،سهل انگاري      
يـم صـدام   ژارتش و با وجود اين واقعيت كـه ر 

ــراي   ــود و ســازمانهاي الزم ب حاصــل كودتــا ب
 ،جلوگيري از كودتا برضد خود ايجاد كرده بـود 

توجيهي جز اين نمي پذيرد كه هـدف كشـف   
يني و جازم شدن خم ،نآشدن كودتا و در پي 

بـه  . دستياران او به انحالل ارتـش بـوده اسـت   
نيمـه   ،بـدون مقاومـت   ،ترتيبي كه ارتش عراق

ـاي اول  ،غربي كشور را تصـرف   ،در همان روزه
يا رابطه اي ميان قدرتهائي كه صدام را به آ. كند

با كساني  ،يمژحمله به ايران برانگيختند و اين ر
كه طرح انحالل ارتـش را تهيـه و بـه شـوراي     

ـا  ان قالب ارائه كردند و توانائي نيروي زميني را ت
وجود نداشـته اسـت؟ ايـن     ،صفر پائين آوردند

پرسشي است كه محققان تاريخ مي بايد پاسخ 
  .ن را بيابندآ
  

باره ادعاي  بختيار در پاسخ به سؤالي در       
ـاي    مقامات ايران در ـين كودت باره ارتباط ب

: فتنوژه و قصد اشغال ايران توسط عراق گ
من هرگز با اشـغال ايـران توسـط عـراق     "

موافق نيستم، ولي متاسفانه ايران روز و شـب  
 ".كند به عراق حمله مي

ـيد  بي خبرنگار بي       ـا  «: سي مجددا پرس آي
انـد؟   ها به شما قـول چيـزي را داده   عراقي

ـيچ كـس قـول    «: بختيار پاسخ داد من از ه
ولي منافع متقابلي وجود دارد و خواهم،  نمي

  )11( » .ما هر دو ضد رژيم خميني هستيم
را بختيار  و صدام » منافع متقابل« – 11توضيح 

گرچـه  . داشته اند و نه مردم ايران و مردم عراق
گوياي نقش او در بـرانگيختن   ،همين مصاحبه

اسـناد   ،صدام به حمله به ايران اسـت و گرچـه  
ـار در      ـاي نقـش بختي انگليس به صـراحت گوي

دام به حمله به ايران هستند يم صژبرانگيختن ر
ه ارتش را ناتوان كرد و او به ژو گرچه كودتاي نو

ـا بـه       صدام گزارش كرد كـه ارتـش ايـران توان
ـاي    ،سـخنان خـود او   ،مقاومت نيست نيـز گوي
اين او بود كه در توجيه دستيار : نقش او هستند

يـم  ژبرضـد ر : گفتـه بـود   ،يم صدام شـدنش ژر
  .شودبا شيطان نيز متحد مي  ،خميني

وزيـر شـئون    ،نرال خالد الجـوري ژبنابر قول     
ـا   ( ،رياست جمهـور در دوره صـدام   ـاحبه ب مص

 ،جـورج بـراون   ،سه تن ،)1387تير  5 ،الجزيره
وزير خارجه اسبق انگلستان و بختيار و اويسـي  

او اســم اويســي را درســت بخــاطر نداشــت و (
نصيري گفت اما از جمله گزارشـهاي محرمانـه   

ـاقي نمـي گـذارد كـه      انگلستان جاي  ترديـد ب
بخصوص كه ارتشبد نصيري . اويسي بوده است

اين سه به صدام گفته ) در ايران اعدام شده بود
زيرا ارتـش  . اينك وقت حمله به ايران است: اند

ن بطـور كامـل   آايران متالشي و نيروي هوائي 
  .ناتوان است و مردم از خميني بيزار شده اند

شـترين اهميـت   قول خالد الجـوري واجـد بي   
كسي كه به ايران رفت  ،زيرا حضور بروان. است

بختيار را نخست وزير ايران : و در بازگشت گفت
چگـونگي   ،در گفتگو با صدام ،كردم و بازگشتم

نقش انگلستان را در برانگيختن صدام به حمله 
وري اسـت  آدرخور ياد. معلوم مي كند ،به ايران

در  ،اچروزير دفاع در حكومت ت ،لن كالركآكه 
ـا ايـران    : دادگاه گفت در سـود   ،جنـگ عـراق ب

انگلستان و غرب بود اسباب ايجاد و ادامه اش را 
 ،نآيكي از اسـباب   ،بدون ترديد. فراهم كرديم

فرستادن اين هيأت سه نفري بـه بغـداد بـوده    
يم صـدام  ژر ،از سوي خود ،امريكائيها نيز. است

ابــر «ن بــي قــرار آرا بــه حملــه برانگيختنــد و 
منطقه شدن به جنگي بر انگيختند كه » درتق

دستيار . دو نسل جوان ايران و عراق را نفله كرد
  . خميني و دستياران او بودند ،ادامه جنگ

  :مراسم تدفین شاه٭
  
/ ژوييه 27به دنبال درگذشت شاه در روز  •
ـيون   5 ــش اپوزيسـ ـاهره، آراي ــرداد در قـ م

ـادي   سلطنت طلب خارج از كشور تا حد زي
ـاني از     . افتتغيير ي ـا وجـود دعـوت ميهمان ب

سراسر جهان، مراسم و تشييع و تدفين شاه به 
سرعت و براي دو روز بعـد تـدارك ديـده    

سر مايكل وير سفير بريتانيا در اين مراسم . شد
ــر دوم خــود نــيكالس   شــركت نكــرد و نف

كــه ســابقه خــدمت در تهــران (برينگتــون 
ـتاد و او نيـز     ) داشت ـاي خـود فرس را به ج

 :از اين مراسم تهيه كرد گزارشي
ـاعت «     ــد   11در سـ ـاي ارش ـبح، اعضـ صـ

ـاد نفـر از    حكومت مصر به همراه حدود هفت
اعضاي خانواده شاه و ديگر وابستگان ايراني 

ـتانتين  . آمدنـد  در كاخ عابـدين گـرد   كنس
يس ئنيكسون ر] ريچارد[، ]يونان[پادشاه سابق 

ـابق   ـا [جمهور س ـادش، ژنـرال   ] آمريك و دام
ـ  ـاه مـراكش،    حفيظ العل وي از طـرف پادش

ـان، اسـرا     ـا، فرانسـه، آلم يل و ئسفراي آمريك
ـتند    ــور داشـ ــم حض ـتراليا ه ـاردار اسـ ... كـ

كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا تصميم 
گرفتند در سطح سفير در اين مراسم شركت 
ـاموريتي   نكنند، ولي فرانسه كه سفيرش در م
ــراي ايــن منظــور   ــود، ب خــارج از مصــر ب

و در مراسم شركت كرد كـه   فراخوانده شد
 ».اي شد اين تصميم موجب ناراحتي عده

ـا افـزود        پـس از  ": كاردار سـفارت بريتاني
ــريفات  ــزاري تش ـانم  برگ ــدنت و خـ ، پرزي

شهبانو و شاهزاده رضا را براي يـك  ] سادات[
ـاده روي حـدود سـه كيلـومتري تحــت      پي

ـا   ـاعي در پ ين ئحمايت توپخانه تا مسجد رف
ــد، جــايي كــه شــاه  ارك همراهــي كردن

نزديــك قبرهــاي پادشــاه ســابق فــاروق و 
در حين نماز نزديك . خانواده وي دفن شد

قبر، پرنسس اشرف بـراي مـدتي از هـوش    
ـان   رفت، ولي بقيه خانواده با وقار، اين امتح

روي زير آفتاب نيمروز  سخت، از جمله پياده
ـان     . را تحمل كردند ـا آن كساني كـه مـن ب

ـاث   مصحبت كرد ير سـخاوت  عميقا تحـت ت
پرزيدنت سادات و همچنين استقبال مـردم  
مصر كه در هر گوشه اي از خيابانهاي مركز 

ـازل   روهاي خيابان قاهره، پياده ها و بالكن من
رويي  جمع شده بودند قرار گرفته و با گشاده

يس جمهور و عزداران به خوبي استقبال ئاز ر
برخي از پيرزنان نيـز در همـدردي   . كردند

 ".ندريخت اشك مي
برينگتون در پايان گزارش خـود ضـمن       

اشـــاره بـــه پيـــاده روي آرام ســـادات و 
همراهــانش در خيابانهــاي باريــك و مقابــل 

اي مرتفعــي كــه مــانع برقــراري هســاختمان
ـاله را    حفاظت امنيتي كامل مي شد، ايـن مس

 "نشانگر محبوبيت شخصي او و ثبات كشور"
 .عنوان كرد

 
  :سلطنتگذاری برای بازگشت  سرمایه٭
  
مهدي التاجر بازرگان ثروتمند و سرشناس  •

شيعه بحريني كه روابط نزديكي با شماري از 
ـارات      چهره ـيوخ ام ـا ش هاي ايراني و هـم ب

هــاي ملكــي و  داشــت و ســرمايه گــذاري
اقتصادي فراواني در بريتانيا كـرده بـود، در   
ـات     ديداري با ديويد كيـت هاسـكل ديپلم

ــايي در روز دوم ســـپتام  12/ 1980بر بريتانيـ
روز قبــل از آغــاز  19و تنهــا  1359شــهريور 

ـنج هفتـه پـس از      جنگ ايران و عـراق و پ
درگذشــت محمــد رضــا شــاه، بــه بررســي 

ـان  ــراد و جريـ ــعيت اف ــف  وض هــاي مختل
ـان     ــالمي و بيـ ــوري اس ـيون جمه اپوزيسـ

 .هاي خود در اين باره پرداخت ديدگاه
ـاجر      ـا توجـه بـه     ": به عقيـده الت اكنـون ب

ي عهد بـه اداره يـك حكومـت    پذيرش ول
مشروطه با انتخابات آزاد پارلماني و نه ماننـد  
ـان بـراي    حكومت مستبد مطلقه پدرش، زم
. بازگرداندن سلطنت به ايران مهيا شده است

ـار، اويسـي و    مي توان بر روي حمايت بختي
ـاب كـرد   ـا از    .بازرگان حس ـياري از ماله بس

فعاليــت سياســي خســته شــده و خواســتار  
در اين جا هاسكل از  ».بات هستندبازگشت ث

ـتقيم  «نويسد كه  قول التاجر مي او به طور مس
ـاظم شـريعتمداري    در تماس با آيـت  اهللا ك

  .» است
  11 در صفحه
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ـا مشـكل در راه          ـالي را تنه التاجر مساله م
  موفقيت مخالفان حكومت ايران عنوان كرد 

مالها و سياستمداران فقط با داشتن «: و گفت
ها را  توانند در داخل ايران حمايت پول مي

تاجر در ادامه اين نياز  ».به خود جلب كنند
ميليون دالر تخمين  200تا  100مالي را بين 

 .زد
ـلطنتي        ـانواده س در توجيه اين كه چرا خ

ـيون هزينـه       خود بـراي كمـك بـه اپوزيس
ـلطنتي مايـل    «: كند، گفت نمي ـانواده س خ

كنـد، چـرا    هاي خود قمار نيست تا با سرمايه
شـود   كه ثروت آنها آن قدرها كه تصور مي

ـان      ـادي هنـوز بـه آن زياد نيست و تعداد زي
به ادعاي التاجر، در آن زمان  ».متكي هستند

تنها در قاهره هنوز چهار هزار نفر حقوق بگير 
 .خانواده سلطنتي بودند

ايـن  «: التاجر در اين ديدار تاكيـد كـرد      
است كه تا از ] فارس[برعهده حاكمان خليج 

چرا كه . انقالبي حمايت كنند يك اقدام ضد
ـان   ،عدم بازگشت سلطنت در ايران افول آن

ـين    ».را نزديكتر خواهد كرد مهـدي همچن
ـاكم    عنوان كرد كه تاكنون با شيخ زايـد ح
ـاره گفتگـو      امارات عربي متحـده در ايـن ب
كرده و به زودي مجددا در همين موضوع 

ـتان وليعهد  با شيخ زايد، شاهزاده فهد و  عربس
ـادات ر  ـ سپس با محمد انور س يس جمهـور  ئ

  )12( .مصر گفتگو خواهد كرد
شيخ هاي خليج فارس  ،بدين قرار – 12توضيح 

يمهاي اسـتبدادي عـراق و مصـر    ژو عربستان ر
نيك مي دانستند كه اسـتقرار واليـت جمهـور    
مردم در ايران و شركت مردم در اداره امور خود 

جنبشها را بر مـي   ،)ريجمهو( = و وطن خود 
انگيــزد و ايــن جنبشــها اســتبدادهاي فاســد و 

ـا چـرا بـرغم    . وابسته را سرنگون مـي كننـد   ام
خمينــي ايــن واقعيــت را  ،هشــدارهاي روزانــه

درنيافت و با استقرار استبدادي خونريز و ادامـه  
جنگ و گسترش فساد و تقـديس خشـونت و   

وحشــت  ،از انقــالب ،در همــه جــا ،نآصــدور 
ن آت؟ خـــود اســـتبدادي بـــدتر از برانگيخـــ

نها شد؟ به اين دليـل  آاستبدادها و عامل بقاي 
تأسـيس  » سلسله روحانيـت «كه مي خواست 

ـاي سياسـي ديگـر نيـز در پـي       كند و گروه ه
تصرف دولـت و اسـتقرار اسـتبدادهاي دلخـواه     

لتهاي فعلشان آقدرتهاي خارجي و . خود بودند
ر مي شكاآبه ترتيبي كه از جمله اين سندها  –

ـا    ،نمي خواستند در ايـران  ،كنند دموكراسـي پ
  .بگيرد

 
  :های فرح پهلوی دیدگاه٭
 
مهدي «: در ادامه اين گزارش آمده است •

ـا    ادعا كرد كـه ملكـه فـرح مـي     ـته ب خواس
ـاجر [ها كار كند، ولي او  عراقي بـه ملكـه   ] الت

ـاريخي    مشورت داده كه به دليل دشـمني ت
معناي پشت بين دو كشور، ارتباط با عراق به 

از سوي . خواهد بود] ايران[كردن به مردم 
ـاري      ديگر، ملكه فـرح در برابـر جلـب همك

ها مقاومت كرده، آن را بي فايـده   آمريكايي
دانسته و اظهار داشته بود كه آمريكايي براي 
دوستانشان قابل اعتماد نيستند و مردم ايـران  

ملكـه فـرح   ... آيد  نيز از آنان خوششان نمي
باره امكان كمك  واسته بود تا درهمچنين خ

ـا بـراي يـك      مالي و نظامي از سـوي بريتاني
 ".انقالبي آگاه شود اقدام ضد

هاي ديگري از  سواي روايت التاجر، نمونه •
ـين بـراي بازگردانـدن     تالش هاي ملكه پيش

نظام پادشاهي و جلب حمايت ديگر كشورها 
 :دندر اين راه وجود دار

ــدار     ــر 14در  يدي ـين   22/ اكتب ــر، بـ مه
معاون وزير خارجه و پيتـر   "داگالس هرد"

در ايـن ديـدار   . انجام شـد  "تمپل موريس
ـام فـرح پهلـوي مبنـي بـر       تمپل موريس پي
ـا بـراي جلـب      درخواست از دولـت بريتاني
ـلطنتي عربـي از    حمايت مالي كشورهاي س

ــالش ــت و    ت ــر حكوم ــراي تغيي ـاي او ب هـ
 .بازگرداندن سلطنت را با هرد مطرح كرد

اي از  در اين ديدار، تمپل موريس خالصه     
ـاهره را بـر     ـلطنتي در ق وضعيت خانواده س
ـلطنتي،   اساس ديدار اخير خود با خانواده س
در جريان بيستمين سالگرد تولد رضا پهلـوي  

ـيم پـس از    (وليعهد سابق  ـاه و ن حدود دو م
به اطـالع هـرد   ) درگذشت محمد رضا شاه

بازگويي تمپل موريس تاكيد كرد كه . رساند

اين مطالب به وزارت خارجه بريتانيا، با اجازه 
ــي   ــورت م ــه ص ـاهنگي ملك ــرد و همـ . گي

اي از روايت تمپل مـوريس از ايـن    خالصه
 :قرار است

خانواده . ملكه فرح بسيار فعال بوده است     
ـيار      ـاخ بس سلطنتي در كنار هـم در يـك ك

ـاپوليس زنـدگي مـي    . كننـد  بزرگ در هلي
ـته بـراي ادامـه    وليعهد، در ابتـدا قصـ   د داش

ـاهره بـرود،     ـايي ق تحصيل به دانشگاه آمريك
ـاي سياسـي      ولي به داليـل امنيتـي و فعاليته

ـار منصـرف شـده     اخوان المسلمين از اين ك
ـان   . است ملكه به شدت از سوي جنـگ طلب

تبعيدي ايراني تحت فشار بوده كه وليعهد را 
رسما به عنوان پادشاه معرفي بكند، ولي تمپل 

ـين  موريس شد يدا به او توصيه كرده كه چن
ـارت  . كاري نكند چرا كه حيف است اين ك

ملكه و وليعهد . را در اين زمان به هدر بدهد
به شدت از نبود يك راهنمايي معقول روزانه 

هـر چنـد بـه ايـن موضـوع      . برنـد  رنج مي
آگاهند و اكنون قرار است از يـك موسسـه   
ــراي اداره ارتباطاتشــان   ــومي ب ــط عم رواب

 .يرندكمك بگ
به عقيده تمپل موريس، در مـورد ميـزان        

ـيار اغـراق    دارايي هاي خانواده سلطنتي بس
ـارج    . شده بود ـان پاسـخگوي مخ ثروت آن

شـد   اداره زندگي آنها بود، ولي با آن نمـي 
ـا      حركت ضـد انقـالب را اداره كـرد و آنه
ـترس هـم      احتماال مشكل پـول نقـد در دس

يـد او  ترد پرنسس اشرف و ثروت بي. داشتند
ـامال از ايــن موضــوع جــدا اســـت     . كـ

هاي سلطنتي عرب اگرچه همـدل   خانواده
ـ هستند، ولي دست كم فعال از ارا ه كمـك  ئ

 .كنند مالي پرهيز مي
بخش ديگري از روايت تمپل موريس بـه      

ـاه در   بيان ديدگاه فرح پهلوي و خانواده ش
باره افراد شاخص اپوزيسيون خارج از كشور 

ژنرال : نها اختصاص داردو مواضع نسبت به آ
محبوب است ] سلطنتي[جم در بين خانواده 

و به قاهره دعوت شد، ولـي او در پـذيرش   
ـا  . اين دعوت مردد بوده و نيامـده بـود   آنه

ـين [همچنين به  صـديقي يكـي از   ] غالم حس
ژنرال اويسي . مندند ياران سابق مصدق عالقه

ـين  . به خانواده شاه وفادار است آنان همچن
ـاتي  . ار هم در تماس هستندبا بختي او مالحظ

ــروطه    ــه مش ـان داده ك ــي اطمينـ دارد، ول
ملكه . سلطنتي را براي ايران خواهد پذيرفت

نگران است كه پرنسس اشرف از جريان دور 
ـاهره     نگاه داشته شود، هر چند اگـر او بـه ق

ـانواده نمـي   ـا او     بيايد، خ تواننـد از ديـدار ب
تصوير  خانواده نگران بهبود. خودداري كنند

 ".سلطنت ايران در غرب است
ـانواده    ": تمپل موريس افزود      بـه نظـر خ

ـا بـه   . سلطنتي، آمريكا قدردان آنها نيست آنه
آنها به زودي . پرزيدنت كارتر اعتقاد ندارند

ـاب     ـاي بـزرگ انتخ نمايندگاني در پايتخته
ـاي دروغ  . خواهند كرد اين مساله به ادعاه

ـان   در از سـوي   باره نمايندگي از سـوي آن
. برخي از ايرانيان تبعيدي خاتمه خواهد داد

خواهند خود را گرفتار  در مجموع آنها نمي
آنها . هاي اپوزيسيون بكنند هيچ يك از دسته

يك ... خواهان اتحاد بختيار و اويسي هستند 
] بهـرام [چهره ديگر حاضر در قاهره، ژنـرال  

مشـكل او  . يس سابق ستاد ارتش بودئآريانا ر
ـ خواهـد ر  كـه مـي   اين است يس باشـد و  ئ

 ".اويسي زير دستش كار بكند
در اين جا، داگالس هرد رشته كالم را در     

ـا،    «: دست گرفت و اظهار داشت بـه نظـر م
ـيهن     ـبات م اكنون كه به خاطر جنـگ تعص
دوستانه و احساسات ضد عراق در ايران قوي 
ـا        ـار و هـم اويسـي، ب شده اسـت، هـم بختي

خـود را در موقعيـت   ارتباطاتشان با بغـداد،  
بختيار و اويسي صدام . اند دشواري قرار داده

انـد كـه    حسين را به اين باور ترغيب كـرده 
. خميني شورش خواهند كرد بر ضدايرانيان 

رسد كه بختيار نزد  در نتيجه اكنون به نظر مي
. »ها شهرت بدي پيـدا كـرده اسـت    عراقي

)13(  
به در دروغي كه بختيار و اويسي   – 13توضيح 

 ،جورج براون. آنها تنها نبوده اند ،صدام گفته اند
نها بوده آوزير خارجه اسبق انگلستان نيز همراه 

نطـور كـه   آانتشار اسناد وقتي بكار تاريخ . است
ـاكي از     آمي  ،واقع شده است يـد كـه اسـناد ح

يـم صـدام بـه    ژنقش انگلستان در برانگيختن ر
گ ن در ادامه يافتن جنآحمله به ايران و نقش 

ـار پيـدا كننـد    ،نيز ،سال 8بمدت  بـدون  . انتش

ـان   ،ترديد اگر انگلستان و امريكا به صدام اطمين
ـار و    ،خاطر نمي دادند بصرف دروغي كـه بختي

او بـه ايـران حملـه     ،اويسي به صدام مي گفتند
گرچه خيانت ايـن دو در   ،بدين سان. نمي كرد

ـا   ،كامل است ،كشاندن قشون بيگانه به ايران ام
عيــين كننــده حمايتهــاي انگلســتان و عامــل ت

امريكا و كشورهاي عربستان و شيخهاي فاسـد  
 .بوده اند... حاكم بر شيخ نشين ها و

 
ـا    تمپل موريس در     باره رضا پهلوي هـم ب

او آرام و مطلع اسـت و  «: هرد صحبت كرد
او ... كنـد   انگليسي را خـوب صـحبت مـي   

احتماال دوست دارد از مادرش مستقل باشد، 
او جـواني  . دهد ي دشمني با او نشان نميول

ـيت اسـت، هـر چنـد      تقريبا قوي و با شخص
چيزي كه او . دوست دارد متكلم وحده باشد

ـئول بـراي    ا نياز دارد يك فرد جا ـاده مس فت
او احتماال زيادي عجول . مراقبت از او است

ـادرش آينـده   قولاست و به  . نگـر نيسـت   م
ـادرش، او مـي   خواسـت كـه در    برخالف م

اكتبر خود  30ن تولد بيست سالگيش در جش
 .».را شاه اعالم كند

سه هفته پس از اين ديـدار، لمپـورت در       
ـار هـرد از بخـش خاورميانـه      پاسخ به استفس

: ايـن گونـه اعـالم كـرد     ،وزارت خارجه را
ـيش   « درخواست ملكه فرح بر اساس ايـن پ

فرض استوار است كـه دولـت علياحضـرت    
بـراي بازگردانـدن   اي  ملكه از هرگونه نقشه

. كنـد  خانواده پهلوي در ايران استقبال مـي 
ـان انقـالب       ـالي اسـت كـه از زم اين در ح
ديدگاه ما اين بوده كـه در شـرايط فعلـي،    
بخــت بازگردانــدن ســلطنت بــه ايــران در 
حداقل امكان است و حمايت از اپوزيسيون 
ـتار بازگشــت حكومــت مشــروطه، در   خواس

ـاي   شبهترين حالت تنها محـدود بـه بخـ    ه
ـاال بعضـي از    خاصي از طبقه متوسط و احتم

 .».افراد قبايل محلي است
    
  :طلبان آشفتگي در ميان سلطنت ٭
 
هر چند ممكن است ": لمپورت ادامه داد•

مقدرات سياسي در ايران تغييـرات غيرقابـل   
بيني و ناگهاني بكنـد، ولـي شـواهدي     پيش

تر در  براي روي كار آمدن يك رژيم معتدل
ـايي كسـب حمايـت    آينده  نزديك و با توان

ــدارد ــراي حفــظ  .گســترده وجــود ن مــا ب
روابطمان با رژيم كنوني ايران، عمدا خود از 
ارتباط آشكار و يا مستقيم با هر گروه تبعيدي 

به همين دليل، براي ما، . كنيم خودداري مي
هيچ سودي حتي در نشان دادن شـواهدي  
محدود در حمايت از ملكـه در حركـت او   

با اين همه ما بايد با اطرافيان او . ندارد وجود
ـاري اسـت كـه     ارتباط داشته باشيم و اين ك

 ".دهد سفارت ما در قاهره انجام مي
يك هفته پس از ديدار با التاجر، هاسـكل   •

روز قبل  13(شهريور  18/ در روز نهم سپتامبر
ـاكم  ) از آغاز جنگ ديداري با شيخ راشد ح

اي  خالصـه . ردباره ايران مذاكره ك دبي در
ـابع     از اظهارات شيخ راشد كـه از سـوي من
ـيده    ديپلماتيك امارات در ايران بـه وي رس

قابـل اداره   ايران كامال غير": بود چنين بود
ـامال محـو شـده     شده و قدرت بني صدر ك

ـلح بـدون رهبـري و دو    . است نيروهاي مس
خطــر بــه قــدرت رســيدن . انــد تكــه شــده
ـاقي ا  كمونيست بـه  . سـت ها به قوت سابق ب

دليــل مشــكالت موجــود در بنــادر ايرانــي، 
. تجارت با دبي به شدت كاهش يافته اسـت 

خمينــي ديگــر داراي محبوبيــت نيســت و  
تصوير او به عنوان رهبر شيعيان در بازار دبي 

 ».جاي خود را به شريعتمداري داده است
دو (مهر، 14/ اكتبر 6در همين ارتباط روز     

ـاز جنـگ    ـ )هفته پـس از آغ ـيولينو ، ال  ين ش
(Elaine Sciolino)  ــه نامــه خبرنگــار هفت

بــاره  نيوزويــك در تهــران اطالعــاتي را در
ـارج از ايـران در    فعاليت هاي اپوزيسيون خ

ـيولينو . اختيار لمپورت گذاشت : به عقيده ش
ايرانيــان تبعيــدي در پــاريس دچــار يــك «

ـامال راه كنـوني    آشفتگي جدي هستند و ك
 ».اند گم كرده  خود را

ـاخت   اين روزنامه      ـاش س : نگار آمريكايي ف
هاي رهبري  هفته گذشته، تعدادي از چهره"

اپوزيسيون از جمله ژنرال جم، علي امينـي،  
مهدوي، در پاريس ] فريدون؟[شاپور بختيار، 

توانند جبهه و  گرد هم آمدند تا بيننيد آيا مي

ـا بـه   . سياست متحدي را ايجاد كنند يا نه آنه
يده و همچنان بي وقفه به هيچ نتيجه اي نرس

مناقشاتشان در اين زمينه كه رهبري تبعيديان 
ـار      ـا بختي بايد به يك كميته واگـذار شـود ي

در عين حال، . دهند رهبر آن باشد، ادامه مي
ـان بـراي      بختيار و اويسي هـم بـه اختالفاتش

 ".اند كسب رهبري تبعيديان ادامه داده
مخالف ژنرال اويسي كامال «: شيولينو افزود   

ـان اميـدوار    عراق نيست، ولي  ـار همچن بختي
است كه از عراق به عنـوان سـكوي پرشـي    

اخيـرا   .براي بازگشت به قدرت استفاده كند
ـا عـراق     از بختيار پرسيده ـاري ب اند كه همك

ـابق دارد؟ او گفتـه     چگونه با ناسيوناليسـم تط
چون او ناسيوناليست است، وظيفـه او  : است

و بعـد حفـظ   نخست جنگ با خميني است 
  )14( .ايران از تجاوز عراق

ـار    – 14توضيح  هر ايراني در اين جملـه بختي
در مي يابد كـه او از وطـن دوسـتي     ،تأمل كند

ـاري   ،بيگانه بوده و براي رسيدن به قدرت بهرك
 ،يك ناسيوناليسـت  ،وگرنه. ده استز دست مي

كجا مي تواند نخست همدست بيگانه در تجاوز 
گ با خميني شود و سـپس  ببهانه جن ،به ايران

ايران را از تجاوز متجاوزي حفـظ كنـد كـه بـر     
صاحب مقام  ،در تهران ،او را ،فرض موفق شدن

مي كرد؟ اويسي مي دانست كـه عـراق قصـد    
ـا او  آاو نمي دانست؟  ،تجزيه خوزستان را دارد ي

 ،نكه خميني مستبد نگـردد آنمي دانست براي 
مد و او آنبايد به خدمت بيگانه در مي  ،از جمله

ـاك وطـن خـويش بـر مـي        را به تجاوز بـه خ
ه ژانگيخت؟ او نمي دانست نمي بايد كودتاي نو

را تدارك مـي ديـد و اسـباب پاشـيده شـدن      
شيرازه ارتش را فراهم نمي كرد؟ او نمي دانست 

مردم بـي  (» پوپاالس« ،كه نبايد به ملتي بزرگ
عنوان نمي داد؟ او نمي دانسـت نمـي   ) سر و پا

راه «مد و وسـيله  آمت امريكا در مي بايد به خد
بر ضد انقالب ايران مـي شـد؟ او   » حل بختيار

 ،نمي دانست نمي بايد خدمتگزار خانواده پهلوي
ــه مــي گشــت؟ او نمــي   دســت نشــانده بيگان

  ...دانست
  
ــوري      بســياري از ايرانيــان مخــالف جمه

اسالمي در خارج از كشور اميد چنداني بـه  
اهللا خمينـي   آيـت تغيير شرايط تا زماني كـه  

هاي سياسي  زنده بود نداشتند و اغلب، برنامه
ــراي دوران  پــس از "و نظــامي خــود را ب

براي نمونه، اميـر  . كردند تنظيم مي "خميني
خسرو افشار سفير سابق ايران در لندن و وزير 

 28خارجــه اواخــر حكومــت پهلــوي، روز 
ـام لـوس     7/ نوامبر ـا ويلي آذر، در ديداري ب

سابق بريتانيا در خاورميانه چنين نماينده ويژه 
به نظـر  . او عضو هيچ گروهي نيست«: گفت

او وضعيت ايران تا زماني كه خمينـي زنـده   
او فقط . است نااميد كننده باقي خواهد بود

ـته و منتظـر مـرگ خمينـي       ـاري نشس به كن
خواهد ماند تا اميدوار شده و دوباره نقشي را 

  ».در ايران به عهده گيرد
اگر جنگ به ايران تحميل شد : ميانقالب اسال

ـا وارد معاملـه    و اگر انگلستان و امريكا با مالتاري
. جــز نفــت نمــي خواســتند ،محرمانــه شــدند

ساعت از مداخله نظامي  24با گذشت  ،چنانك
بوي نفت بسياري را متوجه كـرد كـه    ،در ليبي

  :  نفت و گاز است ،هدف اول
  
  

يمي كه حيات خود ژر
وانـا  را از نفت دارد و ت

به اداره صـنعت نفـت   
  :نيست

  
  
درصد صـنايع كشـور در    30فقط  ٭

  :حال فعاليت است
 

به گزارش خبرگـزاري   89اسفند  25در ◀
ـاني   قدرت ايسنا، مـردم   »نماينـده «اهللا عليخ

ـنايع    30فقـط   :گفته استقزوين  درصـد ص
ـاني از  . كشور در حال فعاليـت اسـت   عليخ

ـاز     مسئوالن اجرايي خواسـت در قيمـت گ
ـايتي عمـومي      دتجدي ـا از نارض نظر كننـد ت

اين نماينده مجلس در ادامه . جلوگيري شود
با اشاره به وعده محمود احمـدي نـژاد، بـر    

اظهار  1390ميليون شغل در سال  2/ 5ايجاد 
او . اميدواري كرد كه اين وعده تحقق يابـد 

در همين رابطه خاطر نشان كرد كـه وعـده   
ه شـده  ميليون شغل در حالي داد2/ 5ايجاد 

ـال    1/ 6كه وعده ايجاد  ميليون شـغل در س
نيز داده شده بود، ولي وزير كار ايجاد  1389

ــرد  1/ 4 ــد ك ــغل را تايي ــون ش ــو . ميلي عض
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه 

تـوان   گفت كه با بررسي واقعيات جامعه مي
ـادي     ـله زي ـات فاص فهميد كه آمارها با واقعي

  .دارند
  
د سرمايه مـردم در  هزار ميليار ۵٠ ٭

  "نفر 100دست 
 
ــفند  ٢۵در  ◀ ــزارش  ،89اس ــه گ ـنا، ب ايسـ

ـباحي  ـيون     غالمرضا مص مقـدم، عضـو كميس
ارزش كـل  : گفتـه اسـت  اقتصادي مجلس، 

ـيش از   معوقه ـارد    50هاي بانكي ب هـزار ميلي
عموم بدهكاراني كه تسـهيالت   .تومان است

ـيش از   ها دريافت كرده كالن از بانك اند، ب
ـا،   وامگيران كالن بانـك  .يستنديكصد نفر ن ه

ــركت   ـاحبان ش ـانفوذ و صـ ــراد بـ ـا و  اف هـ
ـتند كـه در      كارخانجات بـزرگ كشـور هس
 بعضي موارد، بيش از يكهزارميليارد تومان از 

ها تسهيالت كمكي براي توسـعه توليـد    بانك
   .اند دريافت كرده

ـا         ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشـور، ب
ـا از وام  انكجديت پيگير مطالبات ب يـران  گه

ـاي   كالن بانكي است و تاكنون با پيگيـري  ه
گيـران، كـل    انجام شده، برخي از ايـن وام 

   .اند ها را تسويه كرده بدهي خود به بانك
برخي از بدهكاران نيز با تهيه يك جـدول     

ـاي وام  زماني توافقي با سيستم بانكي بانك  ه
ـاني  داند در يك باز دهنده، مكلف شده  ه زم

ـاي خـود را    تاه و مشخص، كل بدهيكو ه
 .تسويه كنند
ـاز     مهم پرداخـت   تـرين علـت عـدم ب

تسهيالت بانكي از سوي وامگيران، آگاهي به 
اين مسئله است كـه پـس از تسـويه كامـل     

ـانكي كشـور كمتـرين       بدهي ـتم ب ـا، سيس ه
 .كند تسهيالتي را به اين افراد پرداخت نمي

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت 
هاي مردم  گيري سرمايه تمام به دنبال بازپس

ـا اسـت   از برخي دانـه درشـت   فهرسـت   .ه
ـانكي در ايـن    كاملي از بدهكاران متخلف ب
ـار آن در    ستاد تهيه شده است كه البتـه انتش

 .شرايط كنوني در دستور كار نيست
 
  :عقيب ميلياردر دوبي نشينت•
 
از تحت تعقيب قرار گرفتن فردي خبر  او    

پس از دريافت تسهيالتي با رقم بسيار  داد كه
هاي كشـور بـه دوبـي عزيمـت      باال از بانك

 .كرده و تاكنون بازنگشته است
ـا     مصباحي     مقدم در گفتگو با خانـه ملـت ب

ـات و      بيان ايـن  ـال ابـالغ مشخص كـه احتم
الملل  پرونده فرد بدهكار فراري به پليس بين

)Interpol (اين فرد: بسيار است، توضيح داد 
و هم كارخانه دارد، از   در دوبي هم شركت

تـوجهي وي بـه    اين رو در صورت ادامه بي
ـادي،    اخطارهاي ستاد مبارزه با مفاسـد اقتص

المللي تعقيب اين شخص را دنبال  پليس بين
  .كند مي

  
ــذب  ٭ ــارد400ج ــا   ميلي ـان ب تومـ

تعـاوني بـا   ! تومان سرمايه ميليون21
  : !دالر منابع ميليارد10
 
خبرگـــزاري مهـــر  ،89ســـفند ا 25در  ◀

بانــك مركــزي در : گــزارش كــرده اســت
راستاي ساماندهي موسسات پولي فاقد مجوز 

ـاوني   ـاي   متوجه شده است كه يكـي از تع ه
ـان سـرمايه،     21اعتباري با   400ميليـون توم

گـذاري جـذب     ميليارد تومان منابع سپرده
از ايـن نـوع   ديگـر   منابع يكي  .است كرده
  .رد دالر برآورد شده استميليا 10ها  تعاوني

  16 در صفحه

 بارانهای مرگبار؟
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   بمناســــــــبت ،خرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
به گفته دكتر ژاله آموزگار، استاد گـروه   -  1

ـتاني در دانشـگاه      ـاي باس ـان ه فرهنگ و زب
ـالي علمـي مركـز      تهران و عضو شـوراي ع

ـار  : دايرة المعارف بزرگ اسالمي « ايرج افش
اني بود كه اگر معني منفي اش را از نسل كس

. نگيريد، جزو غول هاي ايران شناسي بودند
ـار    . مثل محمد قزوينـي  او مـردي بـود از تب

بزرگان و واقعا جزو آخرين هايي است كـه  
رفــت و هــيچ كســي جــاي او را نخواهــد 

ما بزرگي . من به معني واقعي متاثرم. گرفت
ـاي او     ـيچ كسـي ج را از دست داديم كه ه

 » .آمدنخواهد 
ـانگزار و    -  2 به شهادت  احسان يار شاطر  بني

سرپرست پروژه عظيم تهيه و تدوين دانشنامة 
ـا  پـدر       «: ايرانيكا ـار واقع                       ً                 يكـي ايـن كـه افش

   ً      اوال  كــه . نويســي در ايــران اســت فهرســت
فهرست مقاالت فارسي را در چنـدين جلـد   
منتشر كرد و اين كمك بزرگي به ايرانشناسي 

اين كه در انجمن كتاب،  دوم. در ايران بود
او بود كه اولين نمايشگاه كتاب را دائر كـرد  
در دانشگاه و همينطور اولين  كتابشناسـي را  
مربوط به آنچه كه در آن سال به خصـوص  

ـا  او   .چاپ شده بود، منظم  و منتشر كرد      ً      واقع
شـود،   پدر كتابشناسي در ايران محسوب مي

 گو اين كه پيش از افشار هم افـرادي مثـل  
هايي در اين  زنده ياد دكتر مهدي بياني قدم

راه برداشته بودند ولي كسي كه اين علـم را  
و ايــن رشــته كــار را بــه صــورت علمــي و 

ـار بـود و چقـدر     جهاني پسند انجام داد، افش
ـار       مشوق ديگران شد بـراي ايـن كـه بـه ك

ـاد    كتابشناسي بپردازنـد، نسـخه   شناسـي را ي
ـار   بعد البته كارها. بگيرند و غيره يي كـه افش

كرده، اينقدر متنوع است و همه هم اينقـدر  
ـا    سودمند بوده كـه آدم نمـي   دانـد از كج

ولي حقيقت اين است كه مـن  . شروع كند
ام هيچكس را نديدم و  ساله 91در طول عمر 

نشناختم كه به اندازه افشار به فرهنگ ايران و 
ايـن  . پيشبرد ايرانشناسي كمك كرده باشـد 

ـا  در  ـايعه                ً     است كه واقع گذشـت او يـك ض
خيلي خيلي شديدي است براي ايرانشناسي 

    ».و براي فرهنگ ايران
  

بـه   ،او مصدق  را از  كودكي، نوجـواني  ◀
دوستي پدرش با مصدق ديـده بـود و   علت 

ـا و فعاليـت    نطق ها و آشنائي  وي  با نوشته ه
ي دكتــر مصــدق، بـه دليــل گــرايش  اسـ سي

واهانـه و  ،  آزاديخ پرستانه انساندوستانه، وطن
 اواستقالل طلبانه دكتر مصدق، در  افكار ملي 

  .بسيار مؤثر بوده است
ـا ي مصــدق  در آخــرين  ــدگي   روزهـ زن
ـارش  نامـه اي در اسـفند    ،افتخار آميز  و پر ب

به ايرج افشار   نوشته است  كـه خـود    1345
نامه اي  است  «: افشار در اين باره  مي نويسد

بيماري در كه پس از  گذراندن ايام سخت  
ـپس  اقامـت در خانـة     بيمارستان نجميه و س
دكتر  غالمحسين  مصدق  با دست لـرزان و  

ـاهرا  يكـي  از  ، نوشته اسـت ...  قلم آشفته         ً            ظ
چـون  خـط     ».خرين نوشته هاي  او ستآ

به آساني  خوانده نمي شود متن آن نقل مي 
  :شود

  
  قربانت گردم    «

اميدوارم كه از هرجهت خوش  و سـالمت  
ـتان   . باشيد بنده كه مدتي  اسـت در بيمارس

نجميه و اكنون در خانه ي  دكتر غالمحسين 
ـنم    . مصدق  به سر مـي بـرم   از اينكـه مـي بي

جنابعالي  اواقات خود را صرف  امـور عامـه   
در  خاتمه يـك  . مي فرمائيد بسي  خوشوقتم

قطعه بوقلمون طبق معمول سنواتي  تقـديم  
ـالي را ا   ممي كن ز خداونـد  و سـالمت جنابع

  .خواهانم
  »دكتر محمد مصدق 

  
مصـدق در  «  نگاه افشار  به مصدق  در مقاله 

يعني  در  ،كه در بهار آزادي انقالب» تاريخ 
بتحرير در آورده اسـت  مـي      1357اسفند 

دكتـر  « : او مي نويسـد   .رد كتوان  جستجو 
ـاردهم اسـفند     1345محمد مصدق  روز چه

يد ايـران  آن روز، در همة جرا. در گذشت
آن ماتم فقط  دو سه سطر دستوري   در بارة 

اختناق  اجازه نمي . و فرمايشي به چاپ رسيد
ـا طبيعـي   . داد  سخني  گفته و نوشته شود ام

دال  و بود كه سكوت همگاني پر معني  بـود 
ـأثري  بـه وجـود       بر آن نبود كه تإسـف و ت
نيامده، بغض در گلوها گره شده شده بود و 

. لوت  دل ها جا گرفتـه بـود  درد ماتم در خ
به ناچار  عالقـه منـدان بـه آن مرحـوم در     

امسال،  .نهانخانة خود به سوگواري  پرداختند
ـال آن پيـدا شـده     پس از دوازده سال، مج
است كه از آن مرحوم به آزادي  بتوان ياد 

  ».كرد
ـاص و    «   ـامي خ مصدق در تاريخ ايـران مق

ــه ــده يافت ــدة دوره اي  ا. برگزي ز او پردازن
تاريخ ايران زمين است كه علي القاعده بـه  
ـاراتي  و     ـايل خبـري  و انتش علت كثرت وس
بيداري  ملت ها، امكان مطالعه و تحقيـق در  

ـتر اسـت     ـار و خـدمات  او بيش ــابراين . افك بن
ـان آورد   اكنون كه  نام او را  مي توان  بر زب
ـاي  او     ـتجو در احـوال  و كاره بايد به جس

هم بر شخصيت او   به منظور آنكه .پرداخت
وقوف  كامل و دقيق حاصـل  شـود و هـم    
آنكه قسمتي  از تاريخ ايران كه او در تغييرات 
و تحوالت سياسي و فكري  آن دوره مـؤثر   

  ».بود، بهتر  و دقيقتر  شناخته شود
  : افشار در ادامه نوشته اش تاكيد مي كند 
مصدق  از لحاظ  شخصيت و حيثيـت در  .. «

او جامع صـفات  . نظير است تاريخ ايران  كم
ـتي،    ،ممتاز هوش، وطن پرستي، ملـت دوس

كمال سياسي، پاكي  و تقوي، شهامت، دقت 
نظر، بينش و دانائي، قوه بيان و خطابه، دانش 
اكتسابي، نكته بيني  و حاضر جوابي  را با هم 

باالتر از همة اينها نيروي  كم همتاي  .  داشت
ـت  آبا مردم بودن  و از  ن را در نها سـخن گف

اين صفات . نهانخانة وجود خود اندوخته بود
را هم  در دوران خدمات دولتي  يعني  پيش 

ـال  وزارت ماليــه و خارجــه،  (  1300از سـ
ـان   ـارس  و آذربايج و هـم  در  ) واليگري  ف
و  5مجالس  ( دوره هاي  نمايندگي  مجلس

و هم در ايام نخست وزيري  و )  16و  14و  6
ـاي   ـاريخي     باالخره درصحنه ه پرشـور و ت

ــي از او    ـاي فرمايش ــه هـ ـاع در محكم         دفـ
    ».ايم ديده

    :از كارهاي افشار  در رابطه با مصدق • 

 - كتــاب تقريــرات مصــدق در زنــدان    - 1
به  اهتمام سرهنگ جليل كه  يادداشت شده 

بزرگمهر  تنظيم شده بـه كوشـش  او بـوده    
   . است

كه   »تالمات مصدق و طرات اخ« كتاب   -  2
«  :او  در رابطــه بــا آن  توضــيح مــي دهــد

هايى كه از  مصدق خود براى مجموعه نوشته
ـات «و با نام ا ـار » خاطرات و تألم يافـت   انتش

اين نام را با تأمل . عنوانى مشخص نكرده بود
ـا   در مسطورات كتاب و تا حدى به مشابهت ب

خاطرات و خطرات  - نام كتاب مخبرالسلطنه 
ـين   ،نشر پس از. برآن نهادم -  دكتر غالمحس

  ».گفت چه عنوان مناسبى مى صديقى
سياست  مسائل حقوق و مصدق و« كتاب  -  3
ـترس     »  ـيم كـرد و در دس گردآوري و تنظ

عمــوم  عالقمنــدان  و پژوهشــگران تــاريخ 
 .معاصر ايران قرار داد

ـتها و عكـس    – 4 گردآوري نامه ها و يادداش
مجله  در  نآ مصدق  و در ج برخي از  يها
  .....خارا وب
به »   كتابخانه اهدايى مصدق« در باره  افشار  

در : دانشكده حقوق اينگونه شرح مي دهـد 
كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، تاالرى را به 

  هاى اهـدايى مهـم   كتابهاى ناياب و گنجينه
ـته و    . انـد  اختصاص داده ـارى اسـت بايس ك

ـاب    . شايسته در خبرى كه روزنامـه هفتـه كت
ـاى دكتـر      آمـده درج كرده  بـود كـه كتابه

ـال گـويى    . مصدق هم آنجاست ايـن اجم
بـر   موجب آن خواهد بود كه تصور بشـود 

ـا   اينكه تمام كتابخانه اهدايى مصدق در آنج

ـبت مناسـب    . استقرار يافته است بـدين مناس
ـبهه       ديدم توضيحى را بنويسـم كـه رفـع ش
 ».بشود

دكتر مصدق موقعى كه در مدرسـه علـوم   «
كرد كتابخانـه شخصـى    ىسياسى تدريس م

كتابخانه آن مرحـوم  . آنجا بخشيد  خود را به
حاوى مقدارى كتابهاى چاپ سنگى ايران و 

كتابهاى حقوقى بـود كـه از    ديگر. هند بود
ـاوى     اروپا تهيه كرده بود و ايـن قسـمت ح

و  Dalloz دوره منشــورات حقــوقى دالــوز
ـا بـود    Sireyسيرى  ـاير آنه همـه آن  . و نظ

اهدايى او به رنگ سرخ ممهور كتابها به مهر 
بود و بعدها كه مدرسه علوم سياسى بـه    شده

ــه   مدرســه حقــوق تبــديل شــد در كتابخان
دار مدرسـه علـوم    ميـراث (دانشكده حقوق 

شـد و البتـه قسـمت     دارى مـى  نگاه) سياسى
 ».رفت ممتازى از نفايس كتابخانه درشمار مى

وقتى كتابخانه دانشكده حقوق دچار تغييرات 
ويه عهد رياست دكتر منوچهر گنجـى  ر  بى

اى  وخانم كتابدار درس خوانده امريكا ديده
  شد و آن دو بى) ام كه نامشان را از ياد برده(

ـا، ترتيـب    زمينه  هيچ سازى براى حفظ كتابه
ـان     كتابخانه را به هم زدند و بـه  نظـر خودش

كتابهاى كم فايده وكـم مراجعـه را كـه در    
ـا   اسى بود از قفسههاى ادبى و ايرانشن زمينه ه

زمينـى مرطـوب    زير بيرون ريختند و به انبار
لطـف    در آن مواقع البته بـه . منتقل ساختند

شد قسمتى  رئيس دانشگاه وقت توفيق حاصل
ـا كــرده بودنـد بــه     ـا را كــه در گونيه از آنه

 ولى مقادير. كتابخانه مركزى دانشگاه بكشانم
 ».ام هنوز باقى است زيادى چنانكه شنيده

 ،ين عمل ناشيانه و نا كتابدارانـه آن وقـت  ا«
 هاى مهمى شد كه در موجب تقسيم كتابخانه

جز . كتابخانه دانشكده حقوق استقرار داشت
عبارت بود از كتابخانه  ،كتابخانه دكتر مصدق

اكبرداور، كتابخانه دكتر رضازاده شفق   على
و كتابخانه صاحب نسق قمى و افراد ديگرى 

 ».يادم نمانده استدر   كه نام شريفشان
اكنون كه قسمتى از كتابهاى مصدق كه در « 

ـاالر     مخازن كتابخانه مركزى بـوده دريـن ت
كنم چـون   شده است تصور مى  گردآورى

ـارانى در   كتب قديمى حقوقى فرانسه روزگ
 ،مورد استفاده و استناد نيست  دانشكده حقوق

مناسبت دارد همه كتابهاى متعلق بـه دكتـر   
ــهمصــدق از كتاب ــه   خان دانشــكده حقــوق ب

كتابخانه مركزى انتقال يابد و گنجينه دكتـر  
يكجا به  مصدق حتى المقدور بطور كامل در

ـاه  و در . دارى شـود  يادگار و بطور پايدار نگ
اى نصـب   كتابخانه دانشـكده حقـوق لوحـه   

 ».شودكه در آن تاريخچه كتابخانه گفته آيد
اسامى كتب اهدايى دكتر مصـدق خـواه   «

به مدرسه علوم سياسى اهدا شده بود  آنها كه
آنها كه از محل حقـوق نماينـدگى     و خواه

شد  مجلس دوره چهاردهم او خريدارى مى
در سفر مصر به او اهـدا   و خواه كتابهايى كه

شده بود و او همه را بـه كتابخانـه دانشـكده    
ـاتر ثبـت    حقوق واگذار كرد، جملگى دردف

ـان    ى كتابخانه مذكور مندرج اسـت و بـه آس
توان براساس آن دفاتر آنها را جمع كرد  مى
نام مصدق اقتضا دارد . پهلوى هم قرار داد و

پيشنهادى اسـت بـه   . كه اين كار انجام شود
دانشكده حقوق و كتابخانه مركـزى   كتابخانه

دانشگاه تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد و 
  ».اصحاب روزگار چه حكم كند             البته تا هم ت

انقـالب،   ل بعد از پيروزيدر روزهاي او •
ـياء   « ناگهان،  ـيد ض ـيله  ، »خط س ـال  بوس امث
جعلـي   ة،  ناميت و منسوبان كاشاني آحسن 

ر تخطاب به دك  1332مرداد  27كاشاني در 
انتشار دادند و جواب دكتر مصدق به  مصدق 

  :اند اين نامه را به اين صورت آورده
ـا     - مرداد  27 ـيله آق مرقومه حضرت آقا وس

ـارت شـد  حسن آق اينجانـب  . اى سالمى زي
  .مستظهر به پشتيبانى ملت هستم

  دكتر محمد مصدق. السالم و 
ايرج افشار در دفاع از يك حقي بعنوان يك 
خط شناس  و نسخه شناس سر شناس و نامدار  

كاشاني به مصـدق  در  « در رابطه نامه جعلي 
نامه كاشاني به  مصـدق   « نوشته اي مفصل به 

مي » ز ديدگاه سند شناسيا 1332مرداد  27
ـند   : پردازد و مي گويد  عدم اصالت هـر س

يكي . مخدوشي، از  دو راه قابل اثبات است
ـند ارائـه     ـامين س آن است كه مطالب و مض
شده مباين با جريان وقوع يافته باشد، يعنـي  
ـارجي موجـب    قرائن و امارات و شواهد خ
ـال جعلـي    بطالن مندرجات آن سند و بالم

ـاري   .بودن آن بشود من را با  اين قسمت ك
ـا حـدودي    نيست و بحثي است تاريخي و ت
آميخته به سياست و از مقوله مورد نظـر مـن   

  .»نيست

ــند  «     ــات نادرســت بــودن س راه ديگـر اثب
استفاده از راه قواعد و موازين سند شناسـي  

ـند، از  حيـث    . است يعني  به استناد ورقـه س
توجه و دقت در خط و كاغذ و مركب آن و 

ـادي  « ديگر  نكاتي كـه جنبـه    دارد و از » م
همين زمره است شناختن محلي كه سند در 

در مورد اين دو . آن جا نگاهداري مي شود
ـاب     ـا را در كت نامه از همان وقت كـه آن ه
شناخت حقيقت ديدم، ترديد و الاقل ابهامي 

در چند . به صورت اشكال برايم روي  نمود
ـام بحـث،   نظـرم را   جا و چند بار هم به هنگ

  » .گفته بودم
نخستين بار كه نسبت به اصالت نامه كاشاني « 

ـار شـك و ترديـد شـده      به طور كتبي  اظه
، محقق فرانسوي  »يان ريشارد«توسط  آقاي 

ـا « در  چكيـده ي ايـران   ( » ابستراكتا ايرانيك
   »چاپ هلند بود) شناسي 

آقاي افشار مي نويسد در مورد نامه  مصدق « 
  :گفتني ست     چند نكته در پاسخ كاشاني

اين نامه بـه طوركامـل عكـس    «  - نكته اول
ـاره     برداري و چاپ نشده  است زيـرا بـر كن

كـه  ( دست راست نامه هاي نخست وزيري 
ـا    ـاب ه نمونه هايي چند از آن در همين كت

ـاريخ، شـماره  و    )ديده مي شود ـات ت ، كلم
اپ شـده  چپيوست هست و بايد نامه سراسر 

روبروي آن كلمات، ذكـر    بود تا معلوم شود
تاريخ و شماره  دفتر نخست وزيري  هست يا 

  »نيست؟
چـون روي كاغـذ مصـدق    « - نكته ي دوم 

ـامي را  » مرداد 27«تاريخ  قيد شده خود ابه
ـال    1331پيش مي آورد كه آيا مربوط  به س

و در جواب نامه ديگري از كاشاني به مصدق 
ـان    1331نيست؟ در مرداد  ـايي مي هم نقاره

ـيش آمـده بـود و دور     كا شاني و مصـدق پ
ـين      ـال هـم چن نيست كه مصـدق در آن س
ـبتي داده باشـد    . پاسخي به كاشاني بـه مناس

ــم     ــه ي شش ــن  نام ــمون و لح ــد مض مانن
كـه  )  تيـر  30چند روز پس از  ( 1331مرداد

  :مصدق  در پاسخ كاشاني نوشته است
اگر با اين رويه موافق اند، بنده هم افتخار « 

خواهـد داشـت، واال چـرا     خدمتگزاري را
ـازه     ـارج شـويد، اج حضرت عالي از شهر خ
فرمائيد بنده از مداخله در امور خـود داري  

چهره   حقيقي  مصدق  279صفحه ي ( »كنم
   ».)السلطنه

     ً                      معموال  مصدق اين گونه نامـه   « - نكته سوم  
لحـن طعنـه   . ها را به خط خود مي نوشـت 

ــه    ـاب ك ــي خطـ ــت ب ــن يادداش ــز اي آمي
نوشــته منشــي و دفتــر . دارد »رســيد«حكــم

عبارتي است . نخست وزيري نمي تواند باشد
ـاص      ـاي سياسـي و تفكـر خ از نوع گفته ه

در چنين صورتي يا بايد مصدق آن . مصدق
را خود نوشته و داده باشد تا ماشين نويسـي  
ـين نـويس     كنند، يا آن كه مطلب را بـه ماش
. تقرير و او آن را ماشين نويسي كـرده باشـد  

« :ين گفته و قول سالمي نوشته انـد پس در ا
نامـه سـه   ( دستور داد تا پاسخ يك سـطري  

آن را تهيه كردند و امضا كـرد  !)  سطر  است
ـيه ي  ( » .و به فرستاده  آيت اهللا داد  51حاش

جاي تأمل » ...رساله  روحانيت و نهضت ملي 
ـاق    . است ـالمي كـه در ات حق بود آقاي س

ـات و   ،مصدق بوده سـر و  نشانه يي از مشخص
وضع تهيه كننده نامه را توضيح داده بـود و  
     ً                               دقيقا  مي گفت دستور شفاهي مصدق به چه 

  ».عبارت بوده است
مرداد،بـدون قيـد    27تاريخ «  - نكته چهارم 

سال، از دقت ريزه كاري  مرسوم مصدق  به 
  ».دور است

چون نامه ماشين نويسي شـده  « - نكته پنجم 
ن نامه است بايد ميان نوع حروف ماشيني اي

ـيني كـه مصـدق آن      ـاي ماش و ديگر نامه ه
ـام داد و   روزها امضا كرده است، مطابقه انج
ـاي   دريافت كه آيا حروف اين نامه با نامه ه

  » ؟.ديگر همساني دارد
در تهـران   1304مهـر   16افشار در تاريخ  ◀

فرزند دكتر محمود افشار بنيانگزار . متولد شد
يكـي  موقوفات دكتر محمود افشار يزدي  و 

رودلف .  دارالفنون است  ٔ از استادان مدرسه
ـناس مشـهور    ـاي  خاورش  زلهايم از شاگرد ه

ـاهير   در نسخه كه  هلموت ريتر شناسى از مش
ـار    ،آلمان است در باره موقافات خانواده افش

  : در نامه اي به او مي گويد
        ِ هاى قديم                               ّ موقوفه شما با موفقيت  تمام  سن ت«

 بخشـد كـه در       ِ                    دانش  اسالمى را تداوم مـى 
هاى بصره و كوفه و نيز براى مثال در  مكتب

ـاده شـده بـود و     بيت الحكمه بغداد بنيان نه
ــدها ــوم"بع ــدارس"و  "دارالعل ــى  "م يعن

           ً          هــا كــه عمــدتا  در  فرهنگســتانها و دانشــكده
ـتقر بـود، ادامـه                            سرزمينها و واليات  ايران مس

ـانى  . دادند            ِ                         سلسله طوالنى  علماى ايران را پاي
ـارى و   اين. نيست ـا بخ ـاز    سلسله ب ـلم آغ مس
گيرد،  شود، ابن سينا و بيرونى را در بر مى مى

رسـد   مـى                ِ                و در روزگاران  ما به شخصي تهايى
ـيارى ديگـر از     چون قزوينى، دهخـدا، و بس
ــوم     ـالى و مرح ــرت عـ ــدر  حض ــه پ         ِ                                جمل

تمام اين كارها در دنيايى كه ... پروفسورصفا،
ـل ط دارد واق  ـا                             ّ            تكنولوژى و ماشين بر آن تس   ً   ع

تنها كارى كه ديگرانى مانند ما  .مانند است بى
تواننـد   كنند مى كه دور از ايران زندگى مى
ـتايش     انجام دهند اين است كـه  احتـرام س
    »!گرانه خود را اظهار داريم

آموزش دبستاني را در  1312وي در سال    
سپس، در مدرسه . دبستان زرتشتيان آغاز كرد

 ،ن فيروز بهـرام شاهپور تجريش و در دبيرستا
ـام    تحصيالت متوسطه را پي ـا اتم گرفت و ب

ـال   ــن دروه در سـ ــكده  1324اي وارد دانش
ـال     1328حقوق دانشگاه تهران شـد و در س

ـان   تحصيالت خود  را در رشته قضايي به پاي
  .را نيز ديده است ااو دوره دكتر. برد

بـه  » جهان نو«كاري با مجله  هم«پس از آن 
ـتخدام  امتيازي حسين ح  صاحب جازي، اس

ــه ــر   در وزارت فرهنـــگ بـ ــوان دبيـ عنـ
  خانــه داري در كتــاب هــا، كتــاب دبيرســتان

ـبا و      دانشكده حقوق بـه تشـويق محسـن ص
» مهر«دبيري مجله  پژوه، سر محمدتقي دانش

ـادگ   به صاحب اري زامتيازي مجيد موقر، بني
ـين  فرهنگ ايـران «مجله  ـاري   » زم ـا همك ب

ه، پــژوه، منــوچهر ســتود محمــدتقي دانــش
ـاب خـويي و     ـاس زري مصطفي مقربي و عب

ـازي   به صاحب» سخن«سردبيري مجله  امتي
ــل  ــز نات ــه    پروي ــديريت مجل ـانلري، م خـ

نشريه انجمن ناشران كه با (» هاي ماه كتاب«
كاري موسسه انتشاراتي فـرانكلين منتشـر    هم
ـاه  )شد مي ، قائم مقامي موقت مديرعامل بنگ

ــدن دوره     ـاب، گذران ــر كتـ ــه و نش ترجم
ـاب آموزش داري يونسـكو در   ي و تجربي كت

 - » كلوب كتاب«اروپا، همكاري در تاسيس 
، - نــام گرفــت » انجمــن كتــاب«كــه بعــد 

سـراي   داري در دانـش  تدريس مواد كتاب
عالي وابسته بـه دانشـگاه تهـران، مـديري و     

ــه  ــه(» راهنمــاي كتــاب«ســردبيري مجل   ب
ـازي  صاحب ـاطر   : امتي ـان يارش ، )دكتـر احس

نشــريه «، تاســيس »انجمــن كتــاب«دبيــري 
كتابخانه مركزي دانشـگاه  » هاي خطي نسخه

، )پـژوه   كاري محمدتقي دانش با هم(تهران 
سراي عالي، رياسـت   رياست كتابخانه دانش

 - شناسـي   تايس شـعبه ايـران  (كتابخانه ملي 
ـاب  ـاد كتـ ـاز     ايجـ شناســي ايــران و آغـ

ـاري نسـخه   فهرست ـاي خطـي آن   نگ ـا   ه ج
گشت به تـدريس   ، باز)همت عبداهللا انوار به

ـالي، بازگشـت بـه دانشـگاه      در دانشسراي ع
شناسي،  تهران و رياست مركز تحقيقات كتاب

ـاپي    نگاري مجموعه كتاب فهرست ـاي چ ه
، مدير فنـي  )آمريكا(هاروارد   فارسي دانشگاه

ـاي   شـوراي خوانـدني  «دوره كتابداري  ه
، رياست )كميسيون ملي يونسكو(» نوسوادان

نام  بعدتر به(فرهنگي  اداره انتشارات و روابط
ـا تغييـر    خانه اداره انتشارات و روابط كتاب ه

، رياسـت كتابخانـه مركـزي و مركـز     )يافت
اســناد دانشــگاه تهــران، تــدريس نهادهــاي 
ـاريخ ايـران در دانشـكده علـوم      اجتماعي ت

نشريه  - » كتابداري«اجتماعي، تاسيس مجله 
، رياست - خانه مركزي دانشگاه تهران  كتاب

ـيون ملـي     مركز ملي كتاب وابسته بـه كميس
ـته    يونسكو، دانش ـتادي رش ياري و سپس اس

در ) هاي محليخاسناد تاريخي و تاري(تاريخ 
دانشــكده ادبيــات و علــوم انســاني دانشــگاه 

چنين تدريس در دانشكده علـوم   تهران، هم
، )هاي خطي در رشته كتابداري نسخه(تربيتي

ــه   ــديريت مجل ــي«م ــريه  - » ايرانشناس نش
ه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكد

نـه  (، دبيري ثابت كنگره تحقيقات ايرانـي  - 
ـات  )دوره ساالنه ، سرپرستي انتشارات موقوف

» سازمان كتاب«دكتر محمود افشار، تاسيس 
ـتقل  به( ـار مجلـه   )طور مس از (» آينـده «، انتش

  ،)سال 15مدت  بهدوره پنجم آن 
بعـد از  (» دكتر محمود افشار«واره  ايجاد نام

ـات و از    ـاد موقوف مرگ پدر از انتشارات بني
شناسـي   هاي ايران جلد يازدهم، نام پژوهش

، تـدريس در دانشـگاه بـرن    )بدان داده شد
ـاي خطـي    نگاري نسخه ، فهرست)سويس( ه

، و ايجاد )وين(ملي اتريش   خانه فارسي كتاب
ـاله  » دفتر تاريخ« ـناد و رس ـاي   براي نشر اس ه

ــ  اد موقوفــات، از كوچــك از انتشــارات بني
  .هاي او بوده است فعاليت

  13 در صفحه
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

ـال    ايرج افشار هم ـين در طـول س ـاي   چن ه
ـا عضـويت    1380تا  1330 در برخي مركزه

  شناسي  انجمن ايران : اند از داشته كه عبارت
كتـر  به رياست ابراهيم پورداود و دبيري د( 

، انجمن ايراني فلسـفه و علـوم   )محمد معين
از (انساني وابسته به كميسيون ملـي يونسـكو   

وزارت امور   ، شوراي كتابخانه)موسسان بوده
خارجه، كميته تشكيل بايگاني كل كشـور از  
طــرف كميســيون ملــي يونســكو، شــوراي  
كتابخانه مركـزي دانشـگاه تهـران، شـوراي     

هــاي  موسســه تحقيــق در ادبيــات و زبــان«
ــي ــر(» ايران ، هيــات )وزارت فرهنــگ و هن

ـاي فرهنـگ    خانه وزارت(انتخاب كتاب   - ه
، شوراي )فرهنگ و هنر - آموزش و پرورش 

مركز تحقيـق و معرفـي تمـدن و    «اجرايي 
، )وزارت فرهنـگ و هنـر  (» فرهنگ ايـران 

هيات موسسان انجمن ايراني تاريخ علـوم و  
هاي عمومي تهران،  خانه طب، شوراي كتاب

كتاب سال، انجمن كتابـداران    يته جايزهكم
وابسته » انجمن تاريخ«ايران، هيات اجرايي 

دبيـر آن هـم   (» زبان و ادب«به فرهنگستان 
اهدايي مجتبـي    ، هيات امناي كتابخانه)بوده
، هيات امناي چاپ »بنياد شاهنامه«ي به ئمينو

ـال  ـپرده بـه    آثار سيدمحمدعلي جم زاده س
ـاه   دانشگاه تهران، نظارت اس تصـوابي خوابگ

اهدايي محمدصادق فاتح به دانشگاه تهران، 
، شـوراي  »بنايد فرهنگ ايران«هيات امناي 

ـناد ملـي ايـران    «عالي  ـازمان اس ـات  » س هي
ـان  ــي «موسسـ ـار مل ــن آثـ ــن » انجم انجم

ـات   ايران شناسي اروپا، شوراي توليت موقوف
ـان منصـوص  (دكتر محمود افشار  ، )از متولي

ي و غربي دانشگاه موسسه مطالعات آسيا مركز
ــوده(كراچــي  ، هيــات )عضــو افتخــاري ب

ـان  (كارشناسان بنياد ميراث اسـالمي    - الفرق
ـات  )لندن ، هيات ناظران دانشنامه ايرانيكا، هي

اكبـر   خانه اهدايي دكتـر علـي   امناي كتاب
ـات      سياسي به دانشـگاه يـزد، انجمـن مطالع

ـا   ـاري بـوده   (ايراني در آمريك ، )عضـو افتخ
ــر ــزرگ  هشــوراي علمــي داي المعمــارف ب

ـاب  خانـه   اسالمي، شوراي عالي مشاوران كت
ـتان «، شوراي علمي )ايران(ملي  » نامه بهارس

) هاي خطي مجله مطالعات و تحقيقات نسخه(
  » ايتاليا«و شوراي ناظران مجله 

  
ـان   ايرج پارسي« • نژاد از دوستان و همراه

قديمي ايرج افشار، وي را شخصيتي دانست 
ـاك ايـران عشـق    كه به وجب به وجب  خ

ورزد و آنطور كه حق اوست مورد توجه  مي
 ».و قدرداني قرار نگرفته است

ـاريخ نقـد   "مولف و گردآورنده مجموعه  ت
ـيح   "ادبي درباره شخصيت ايرج افشار توض
ـاكي و شـريفي   « : داد ايشان مرد فروتن، خ

ما با هم به . ورزد هستند كه به ايران عشق مي
يــم و مــن ا اقصــي نقــاط ايــران ســفر رفتــه

ديدم كه چه عاشقانه وجب به وجب اين  مي
نوردد و بخشي از خاطراتش  خاك را درمي

 "گلگشت در وطـن "توانيم در كتاب  را مي
 ».بخوانيم
چندين ماه پيش در لس «: نژاد افزود پارسي

ـتم كـه پـر پـر      آنجلس با وي ديداري داش
زد به ايران بازگردد و اين جريان مربوط  مي

هواي تهـران بـه شـدت     به زماني است كه
ـاظ   آلوده بود و حضور وي در تهران از لح

من به او گفتم هواي . شد پزشكي توصيه نمي
رساند و بهتر  پاك به دوام عمر شما ياري مي

ـان   است همين جا بمانيد ولي وي گفت هم
 ».هواي آلوده را بيشتر دوست دارم

اين استاد دانشگاه درباره آخرين سفري كه با 
ـيح داد ايرج افشار  چنـد  «: داشته است، توض

ـار    ،ماه پيش با آقايان شفيعي كـدكني و افش
سفري به جنوب خراسان داشتيم كـه ايـرج   
افشار با اينكه سنش از ما بيشتر بود ولي بـراي  

ـايي   دانستن و جستجو از ما ناآرام تر بود تا ج
ـان در     كه از هر كوه و تپه ـام و نش اي بـي ن

ـ   ـاال  جستجوي يادبودهايي از ايـران كه ن ب
از او طلـب  . رفت و ما از پا افتاده بـوديم  مي

ــي كــرديم كــه وي  فرصــت اســتراحت م
ايـد بايـد هفتـه     كجايش را ديده: گفت مي

 ». ديگر برويم گلپايگان و محالت
ـاد  • ـتاد دانشـگاه و   مصطفي محقـق دام ، اس
ـاد  «شوراي توليت و هيئت مديره  سئير بني

«  :مي گويـد  » موقوفات دكتر محمود افشار

ـا   20آن جايي كه من حدود  تا سال است ب
ـان بـه    ايشان سر و كار دارم مي دانم كه ايش
. اغلب روستاهاي ايران سركشي كرده بـود 

هيچ قلعه اي در پشت كوهي نبود كه با پاي 
خودش نرفته باشد و هيچ دستخطي به ديوار 
نوشته نشده بود كه ايشان بازنويسـي نكـرده   

ـيديم  هر روستايي را كه از او م. باشد ي پرس
بالفاصله آدرس، خصوصيات و نشانه هاي آن 

ـات بهتـر     .روستا را مي گفت حاال كـه امكان
شده و اطالعات راحت تر به دست مي آيد، 
اما روزي كه او اين كارها را مي كرد نه راه 
همواري بود نه ترن آنچنان و نه هواپيما و نه 

ـا يـك اتـومبيلي    . اتومبيل راهواري سال ه
ه خـودش پشـت آن مـي    داشت كه هميش

ـال     . نشست ـتم كـه خيلـي س من يك بار گف
است اين ماشين را داريد و ديگر ياري نمي 

جـواب داد  . كند كه شما را به همه جا ببـرد 
گاهي او . كه نه من باز هم با همين مي روم

گفتم . ما را مي برد و گاهي ما او را مي بريم
منظور چيست؟ گفت خيلي وقت ها در راه 

بايد با فشار هـل بـدهيم و آن را    مي مانيم و
ولي در عين حال با شادي اينها را . راه ببريم
  .».مي گفت

  

ـتاد    تورج دريايي، ايران • شناس جـوان، اس
وارد رتاريخ ايران باستان و صاحب كرسي ها

باسكرويل در دانشگاه كاليفرنيا و عضو شورا و 
المللي ايرانشناسـي   هيات اجرائي انجمن بين

افشار چنـدي  در ايـران همسـفر    كه با ايرج 
  : شرح مي دهد ،بوده است

با آقاي  سال 10يا  9در حدود شايد بگويم «
من هر وقت ايران بـودم  . افشار همسفر بودم

ـا    كرد و مي آقاي افشار لطف مي گفـت كج
. ؟دوست داري برويم يا كدام خطـه ايـران  

دانست كه مـن راجـع بـه ايـران      چون مي
ـيم    اوايل مـي          ًكنم، اصوال  باستان كار مي رفت

ولي خـوب بـه   . هاي باستاني را ببينيم سايت
. تدريج شروع كرديم به جاهاي ديگر رفتن
 هآقاي افشار دوست نداشت از جاده آسـفالت 

دوست داشت هميشه از خاك  .جايي برود
گفـت   و بيابان سفر كند براي ايـن كـه مـي   

بينـد   چيزهاي ديدني ايران را آنجا آدم مي
ســال  10در ايــن . ينــه تــوي جــاده اصــل

مقـدور  . توانم بگويم بيشتر ايران را رفتم نمي
ـار گوشـه    ولي مي. نيست توانم بگويم به چه

ـتان  . ايران سفر كرديم ما دو بار سمت كردس
يك بار بـه  . يك بار به سمت خراسان. رفتيم

بـه  . سمت شمال در كنار درياي مازنـدران 
يك بار . استان مركزي دو سه بار سفر كرديم

ـيم پهلـوي     به س ـان رفت ـتان و كرم مت سيس
ـاد    مرحوم همايون صنعتي زاده كه خيلـي ي
به يزد رفتيم و خود . خوبي دارم از آن دوره

ـتند  ـا   . ايشان هم به يزد خيلي عالقه داش     ً   حتم
ـتر يـزد را      مي ـار، بيش خواستند من نه يـك ب
كنم آنچه كه جالب بـود،   البته فكر مي .ببينم

بودند كـه  مردمي . اين شهرهاي اصلي نبود
ها تـوي   ما شب .در شهرهاي كوچك بودند

يك دفترچه داشتند كه . مانديم شان مي خانه
ـندگان ايرانـي    نام تمام مشاهير، اساتيد، نويس
كــه در هــر شــهر و شهرســتان و حتــي ده  
ـند داشـت و مـوقعي كـه       كوچكي كـه باش

گفت بازكن     ً   مثال  مي ،رفتيم به يك شهري مي
شماره را زنـگ  آن اسم را ببين    دفترچه را،

ـبب    مي .آييم بزن بگو ما داريم مي دانيـد س
ـندگان و       مي ـا متفكـران، نويس ـا ب شد كـه م

ـنا شـويم      ً   اقـال   . محققان محلي ايراني هم آش
اين براي . شناختند ايشان كه مي... براي من

  ».دمن بسيار جالب و آموزنده بو
آقاي افشار يك جيپ داشتند كه در پشتش «

ـاج الزم ر  ـام مايحتـ ـتيمتمـ ــذا در . ا داشـ غ
ـان بـه مـن    . رستوران و اينها موقوف بود ايش

نان و پنير و ماست  ،ترين چيز امن ،گفتند مي
ـا      هر جا كه در محل. است ـيم ي ـا مـي رفت ه

دهي يا شهرستاني، ماست محلي، نان محلي 
اينطوري ما سفر . بهترين غذاي ما بود ،و پنير
ـان حافظـه    مي اي                   ً                 كرديم و ايشان اصـال  چن

  .   ً                        مثال  ما در استان مركزي بوديم... د كهداشتن
گفتند بعد از اين تپه دوم دست چپ اگر  مي

ـثال  يـك     اين بيراهه را بروي مي           ً          رسي بـه م
ـا دارد از دوره    ـيار زيب دهي كه يك منار بس

ـانه  .    ً     مثال  صفوي اي  ناگهان بدون اين كـه نش
ـا مـي     پيچيدنـد و مـي   باشد مي ـيم آنج رفت
دو » .بسيار جالب      ً           واقعا  عجيب بود و. رسيديم

يـك  . سه بار لطف كردند و مرا تنهايي بردند
سري سفرها بود كه خيلي عالي بـود و مـن   

ولـي  . كنم آن سفرها را هرگز فراموش نمي
ـاتيد      ـان اس ـال در مي اولين بار و هر يـك س
ـا    بزرگي بودند و من برايم ارزنده بود كـه ب

ـا    . آنها در ماشين باشم ـادم اسـت ب يك بار ي
د فراي و دكتر شفيعي كدكني و آقاي ريچار

بهرام افشار يك سفر كرديم  ،پسر آقاي افشار
ـالي بـود   ـا دكتـر     .به كردستان كه بسيار ع ب
يـك سـفر   . منوچهر ستوده يك سفر كرديم

ماشاءاهللا آقاي ستوده فكر . سنگين و طوالني
 85آقاي افشار هـم  . سالشان باشد 96كنم  مي

ـ    12روزي . سالشان بود ـاي افش ـاعت آق ار س
نشست و اين دو نفر صحبت  پشت فرمان مي

ـاي    . رفتند كردند و مي مي ـان باشـد آق يادت
ـان را     افشار اجازه نمي دادنـد كسـي ماشينش

ســاعت  14تــا  12خودشــان روزي  .برانــد
دادند كسي  اجازه نمي. كردند رانندگي مي

ــردارد  ــت ب ـار را از پش ــد  . بـ ـان باي خودشـ
ـا   . داشتند آمدند بر مي مي ـا  يـك مس ئل      ً             واقع

ـا   اي بود از بابت اين قديمي آموزنده هاي م
ايـن بـراي    .اند و در ايران بودند كه محقق

  » .من بسيار جالب بود
ـاظم بجنـوردي   • ـ ر ،محمد ك يس مركـز  ئ

دايرةالمعــارف بــزرگ اســالمي  در هنگــام 
ـين  «: مراسم خاكسپاري  افشار مي گويد چن

ـال، بـراي    70مردي مـدتي نزديـك بـه     س
ـام عمـر خـود را    باروري فرهنگي ايرا ن، تم

. انـد  سال عمـر كـرده   85ايشان . صرف كرد
او را . سالگي بـود  19اولين اثر ايشان در سن 

ـناس و ايـران   شناس و نسخه كتاب شناسـي   ش
ـاي   شـمارند، در حـوزه   سخت بزرگ مي ه

ـا ديـروز   . شناسي مختلف ايران به طوريكه م
بيش از سه هزار و پانصـد   ،كرديم حساب مي

ـاب و مقالـه و   تأليف و تصحيح م شتمل بر كت
مـن بـه    .اشارات اين مرد باقي مانده اسـت 

آقاي مجيدي گفتم كتابهاي ايشان را جمـع  
يك كتابخانه است، وقتـي كـه   : گفت! كنيم

ـنامه ايـران و    شرح حال ايشان را براي دانش
ـارف بـزرگ،          ً                                       طبعا  اكنـون بـراي دائرةالمع
مشغول تدوين بوديم، به عظمت اين مرد پي 

اد دكتر شفيعي كدكني چه شيوا و است. برديم
 »ها مداري             ِ      فرزانة فروتن  ايران«به حق او را 
ايـرج  «از اينها كـه بگـذريم او    .ناميده است

ها  بود و نامش گوياي همة آن بزرگي» افشار
هاي  ها و در عين حال فروتني و خردمندي

  .عالمانه و آگاهانه است
ر او توانايي ما را براي باال بردن وزنة علمي د

اي براي  چنين ضايعه. داد دنيا بسيار ارتقاء مي
امروز روز ايـرج  .        ً                 ما قطعا  جبران ناپذير است
ـته   افشار است و من فكر نمي ـنم نتوانس ايـم   ك

ـار      ـا ايـن انـدازه ك كسي را پيدا كنيم كه ت
ـال نمونـة اخـالق      ـين ح كرده باشد و در ع
. باشد، نمونة فروتني باشد، نمونة انسانيت باشد

ايرج افشار بـه مـن زنـگ زد و     روزي آقاي
ـاي        ـا هـم يـك چ گفت مايليد كـه عصـر ب

ـان و پـس از    . ؟بخوريم من رفتم منـزل ايش
. مدتي، ايشان گفت بياييد كتابهاي مرا ببينيد

رفتيم از اين اتاق، به آن اتاق تمام كتابهايش 
شايد بيش از سـي هـزار   . را ايشان نشان داد

. ان هزارها، اسناد، بيش از هزار بعد نامه. جلد
ـابع    ـار من من شنيده بودم كه آقاي ايرج افش

ايشان هم بنيانگذار . بسياري فراهم آورده اند
كتابخانة مركزي دانشگاه تهران بود، هم يك 

هم خودشان  ،وقتي رئيس كتابخانة ملي بود
بنياد افتخاربرانگيز افشار را داشتند كه مرحوم 
پدرشان محمود افشار تمام اموالش را وقـف  

بود و وقف كرده است بـراي تـرويج    كرده
من شنيده بودم كـه  . فرهنگ و تاريخ ايران

آقاي ايرج افشار دلبستگي زيادي به كتاب و 
ـا را بـه    .سند و منابع تحقيق دارند وقتي اينه

اينها . !من نشان داد، گفت اينها را از من بپذير
كـه مـن    .را من به دائره المعارف مي سپارم

اين مـرد بـزرگ   خيلي در شگفت شدم كه 
ـا گذشـت و در فكـر       چگونه تا ايـن حـد ب
فرهنــگ و ادامــة حيــات فرهنگــي همــان 

   ».مجموعه است

نمونه  از يادداشتهاي  ايـرج   پنج ◀
   :افشار

  
ـا   آوردن ماه فارسى به جاى شهر عربى – 1 ب

ستوده و اقتدارى و اسالم پناه در گورستانى 
ـاى بويراحمـد سـفلى گـردش      از آبادى ه

فى «اريخ سنگى را خواندم كه ت. كرديم مى
ـتم  . در آن ذكر شـده بـود  » ماه رجب دوس

ـتم در  . پناه گفت نبايد درست باشد اسالم گف
                 ً              هاى قديم و مخصوصا  روستاهاى دور  سنگ

هاى قديم  هاى نسخه از شهرها و حتى انجامه
ـاى     ام كه حجارها و كاتـب  ديده ـا بـه ج ه

ـام  » ماه«عربى » شهر« فارسى را در تركيب ن
ـته  ه ماه امـروز كـه در   . انـد  اى قمـرى نوش

بودم دانشمند گرامـى  ) قم(كتابخانه مرعشى 
آقاى دكتر محمود مرعشى نسخه جديـدى  
را حاوى سه رساله پزشكى و بخشى نجـومى  

اين . اند آوردند و ديدم كه خريدارى كرده
ـا ايـن    مجموعه به خط جالل اديب است ب

ـنة خمـس    «تاريخ  فى منتصف ماه محـرم س
  )كذا(» .عشر سبعمائه

 
  :وقفنامه كتاب فقه زيدى -   1
 
ـتهاى    " ـيدگى بـه يادداش اين روزها كه رس

ـاريخ كتابخانـه    خود در ـاره ت ـاى ايـران    ب ه
ـلطان    ،كردم مى ـاه س متوجه شدم وقفنامه ش

ـين بـن    حسين بر نسخه كتاب شفا تأليف حس
احمدبن يحيى در   داعى الى اهللا محمد بن

فحه را كه در چهار ص 1062فقه زيدى مورخ 
بـر اول نسـخه كتابـت     ،به خط نسخ خوش

ـاب     ـاى كت ـتن آن را در راهنم شده و من م
چــاپ كــرده  862 -  859): 1315( 15ســال 
درين سالهاى اخير در دو جاى ديگـر   ،بودم

ولى . از روى مأخذ واحد ديگرى چاپ شده
آن مĤخذ سوادى است ازين وقفنامـه و آن  
مأخذ در مجموعه خطى كتابخانه آيـت اهللا  

 .شى در قم مضبوط استمرع
اى كه در وقفنامـه نسـخه شـفا     تفاوت عمده

ذكر نام كتاب مورد وقف در  ،شود ديده مى
بنابراين هر يك از كتابهايى . متن وقفيه است

بايـد داراى   مى ،كه بر آنجا وقف شده بوده
ـا  . همين وقفيه و ذكر نام كتاب بوده باشد ام

 :مشخصات آن دو مĤخذ
ـارى   ـاب از عهـد    دو وقفن - رضا مخت امـه كت

ش ) 1375( 4وقف ميراث جاويدان . صفوى
، ديگرى از محمـدباقر سـجادى   75 -  72: 1

وقف كتاب در دوره صفوى،  - خوراسگانى 
ـاغ اصـفهان    . وقفنامه كتابخانه مدرسـه چهارب

 ".126 -  123): 1375( 7آينه پژوهش 
  
 :ضربه هاى ديگر به مشروطه  - 3
 

ـارى خـ               ـاره  در سخنرانى گفت ود درب
مشروطه كه به خواستارى دوستان نشر فرزان 
ـارا    روز اجرا شد و سپس متنـى از آن در بخ

عمده ) 1384اسفند  47شماره (به چاپ رسيد 
ـانون اساسـى     صدماتى را كه به مجلـس و ق

ولى دوستى . وارد شد نمونه وار يادآور شدم
يادآور شد بهتر بود موارد بعدى را هم گفته 

ـايى گفتـه    بودى، اين است  كه باز ضـربه ه
 .ناشده يادآورى مى شود

با تمهيداتى كه دكتر منوچهر اقبال بـه  ) 1     
ـيش     نخست ـتى پ وزيرى رسانيده شـد فرص

آمد كه شاه به دنبال اختيار مهمى كه توسط 
ـان   ــس مؤسسـ ــت  18مجل  1328اردى بهش

مجلس واحد مركب (گرفت، توسط كنگره 
ـلهاى  ) از سنا و شورا ـا   4اص ـانون   51و  7ت ق

متمم را تغيير بدهد و ايـن   49اساسى و اصل 
 1336اردى بهشـت   17از (مقصود انجام شد 

 ).به بعد
بايد دانست در دوره جديد مجلس سنا كه   

تشـكيل شـد، چـون     1336فروردين  24در 
ـانون    تقى زاده رئيس سنا موافق تغييـرات ق

ــود در چهــارم اردى  بهشــت از  اساســى نب
نهـم اردى بهشـت    رياست استعفا كـرد و در 

ـيد و    ـاه رس فرمان تشكيل كنگره به توشيح ش
 .    ً                                   طبعا  لطمه ديگرى بر قانون اساسى وارد آمد

مــتمم قــانون اساســى  41و  38اصــول ) 2   
شـهريور   18توسط مجلس مؤسسانى كـه در  

 .به وجود آورده شد تغيير يافت 1346
                           ّ            براى آگاهى دقيق نسبت به تصـر فاتى كـه     

ـا  ـانون    به عنوان اصالحات ي ضـرورت در ق
ـنظم    1346تا  1304اساسى از  شده اسـت م

ـاحب   ترين مرجع دائرة المعارف فارسى مص
ذيل قانون اساسـى ايـران و مجلـس    . است

  .مؤسسان مراجعه شود

مفهوم وطن از چشم اسـداهللا علـم    -  4
 :)كلوخى چغندر(

 
ميان برزيگران قديم يزد موسوم بود كـه بـه   

ـين را   چون ،زمينى  هنگام برداشت سيب زم
كلوخهايى  ،كندند براى درآوردن سيب مى

وار بـر روى هـم    آمد دايره را كه بيرون مى
ـاال     - تنور ماننـد  - چيدند  مى ـيم متـرى ب و ن
آوردند و درون آن را از بوته و چوب و  مى

و آنقدر  زدند، انباشتند و آتش مى خالشه مى
دادند كه كلوخها  سوختن آتش را ادامه مى

ـپس مقـدارى  . شدند سرخ و سوزنده مى   س
زمينــى را بــه درون آن تنــور ماننــد  ســيب

ريختند و ديواره چيده شده را بـر روى   مى
ـا  زمينـي  آن سيب كردنـد و   خـراب مـى   ه
ـيبها در خلـواره      ساعتها مى ـتند كـه س گذاش

ـپس   .آتش و گرماى سوزنده كلوخ بپزند س
ـ  زدند و سيب خاك را پس مى ـاى  ي زمين ه
ار طعم خوب و بسي. خوردند پخته شده را مى

 .داشت  لذيذى
انگيـز   امروز در جلد پنجم يادداشتهاى عبرت

ـا در    ـين روزه اسداهللا علم بيرجندى كه هم
 :انتشار يافته است خواندم امريكا

 "كلـوخى "] ها يعنى نوه[ديشب براى آنها "
به سبك بيرجند درست كردم كه چغندر را 

ريزنـد و كـوره    مى) كلوخ(خاكى  در كوره
آن . كننـد  را بر سر آن خراب مـى     ً      قبال  تافته

ساعت چغندرها خوب 16 -  17وقت بعد از 
ـا مـن   . خيلى عالى است. شود پخته مى منته

اى در ذهن  خاطره ازين كار قصد داشتم كه
ـاى   چون وطن غير از خاطره. ها بماند بچه ه

  )359ص (".عزيز و شيرين چيز ديگر نيست
  
  :شناس بانوان متن  -  5
 
را كــه ورق » مكتــوبميــراث «15شــماره "

زدم متوجه شدم از ميان هجده محققى  مى
ـاره    شماره نوشته  كه درين ـا درب هايى از آنه

ـاپ    متون فارسى و عربى و منابع شناسـى چ
 .از بانوانند و همه جوان شش نفر ،شده است

ـتادى      ـياح بـه اس روزى كه دكتر فاطمـه س
باره  ادبيات در دانشگاه تهران راه يافت و در

ـاعران فارسـى سـراى سـخن      فردوسى و ش
دهانها باز مانده بود و جاى حيرت  ،گفت مى

شـمس الملـوك    پس از آن دكتر. شده بود
ـا   ،وامصاحب و چندى پس از  دكتر زهرا كي

ـان و جمعـى     - خانلرى  -    و دكتـر قمـر آري
ـات    اديگر با اخذ درجه دكتـر  ـته ادبي در رش

خوبى نشان دادند كه بانوى ايرانى   فارسى به
ــه ــ  ب ـتگى ورود در همگ ــردان، شايسـ امى م

به . مباحث ادبى و تحقيقات ايرانشناسى دارد
ـاريخ    دنبال آنان در ـته ت ـاطق،    - رش ـا ن هم

ـته  - شيرين بيانى، منصـوره اتحاديـه    ، در رش
ـين نفيسـى،    - تاريخ هنر و باستانشناسـى   نوش

ـانى،    سيمين دانشور، منيژه بيانى و سوسـن بي
رهنـگ  در رشته زبانشناسـى وف  - هايده الله 

بدرالزمان قريب، زهرا قريب،  - باستان   ايران
ژالــه آموزگــار، كتــايون مزداپــور، نوشــين 

ــم ـناس    زاده ج ــره زرشـ ـته - و زه ، در رشـ
نوشين انصارى، پورى سلطانى و  - كتابدارى 

ـا   افـراد متعـددى    و –              ّ         دهها شاگرد مبر ز آنه
  اند  اند و حضور يافته ظهور كرده

ـانم   اى  كه اغلب نامشان در مجموعـه  كـه خ
. زاد گردآورى كرده آمده است فرخ  پوران

شناس و  بايد نام اين جوانانى كه متن البته مى
ـاپ   ،اند چاپ كن شده ياب و متن متن در چ

  ."                   ً      بعدى آن مجموعه حتما  بيايد
ـائي از ايـرج   در اينجا  ◀ جستار ها و فرازه

افشار در باره  تاريخ، فرهنگ و هنـر  ايـران    
ديشي و عشق و عالقـه   حاكي از  ژرف ان كه 

ـا و لهجـه   ـا،   او  به همة مردم  ايران با زبانه ه
ـاي دينـي و    ...گويشها و سليقه ها و نگرش ه

   :افشار مي نويسد .است مي آورم
ـائي از ايـرج   در اينجا  ◀ جستار ها و فرازه

افشار در باره  تاريخ، فرهنگ و هنـر  ايـران    
حاكي از  ژرف انديشي و عشق و عالقـه    كه 
ـا و لهجـه   او  ـا،   به همة مردم  ايران با زبانه ه

ـاي دينـي و    ...گويشها و سليقه ها و نگرش ه
   :افشار مي نويسد .است مي آورم

ـاريخ  " از ميان اسنادي كه قطعا در تدوين ت
اصيل و واقعي سرزمين ايران و قوم ايرانـي  
بايد مورد استفاده و تحقيق قرار گيرد، آثاري 

    و ر و قلمــرهــاي غيــر مشــهو كــه در ويرانــه
شاهنشاهي تاريخي ايـران و ممالـك   پهناور 

آن، خواه پديـدار و خـواه نهفتـه     محروسه
    است، مقام بسيار مهمي دارد و به علت آن
  14 در صفحه
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

ـتش از  كه تاكنون  مجهول مانده است، اهمي
 .تر است مدارك ديگر بيش

اين آثار عبارت است از كليه ابنيـه عمـومي،   
ـام   ـارتي،     زاده سنگ قبـور، ام ـاع زي ـا و بق ه

ـان و غيـر    مزارات و تكايا، خانقاه هاي درويش
ــان، قبالــه ــا ايش ــا،  نامــه و وقــف ه مناشــير و  ه

ـتورهاي      فرمان ـاهي و دس ـام پادش ـا، احك ه
حكومتي منقور بر سنگ و منصوب بر ديـوار  

ـنگ  ه مساجد و رباطات، كتيبه اي كاشي و س
ـا   و خشت و چوب كه بر ديوار ويرانه هاي م

و بسيار چيزهاي ديگـر از ايـن   ... بسيار است
 ."قبيل

تاريخ ايران طبعا و حقا بر دو بخـش مجـزا   "
. پيش از اسالم و پـس از آن : شود تقسيم مي

درباره تاريخ پيش از اسالم تحقيقات اساسي 
ها شده متكي و مبتني است  كه توسط فرنگي

ـاي   ر ماخذ كتبي قديم خودشان و كتيبهب ه
معدود ماندگار در ايران تاريخي، و حفريات 
 متعدد كه در شهرهاي آبادان و ويران شـده 

اگرچه مجهوالت نسبت به تاريخ پيش . است
از اسالم بسيار است، ولي اساس مطلب نسبت 
ــدان دوره در همــين حدودهاســت كــه   ب

ريخ ها تا دست آمده و از روي آن تاكنون به
 .مرتبي مدون شده است

ـاك     با وجود اين گاه گاه آثاري از زيـر خ
ـارا بـه دسـت مـي     آيـد كـه    تيره و كوه خ

ـاي خفتـه را هويـدا      نكته ـازه و رازه هاي ت
كند، مانند پديدار شدن تمدن نامعلوم و  مي
ـبز       بي ـان سرس ـايه درخت ـاريخي كـه در س ت

ـاي   فام تپـه  جنگلي در خاك سرخ» سور« ه
رود بار زيتون مدفون بود، و مارليك بر كنار 

كه آثار هنري و زيباي بسيار هنرمندانه  با اين
ـا   زمين به غرفات روشن مـوزه   از دل تيره ه

دانيم كه كـدام   كشانيده شد، ولي هنوز نمي
ـاني تكلـم    زيسته جا مي قوم آن اند، به چه زب

انـد و بـر چـه     اند، چه ديني داشته كرده مي
يا اكتشافاتي ... اند رانده اي حكومت مي ناحيه

ـاز   كه در اين اواخر در تخت سليمان شد، ب
را به ما درست و كافي » شيز«چيزي نبود كه 

 .بنماياند و بشناساند
مقصود آن است كه اميد ما به روشن شـدن  
تاريخ باستاني ايران از رهگذر ابنيه قديمي و 

توانـد   چنـدان نمـي   ،آثار مدفون در خاك
 .ن اسالميباشد كه نسبت به دوران ايرا

طور عمـومي بـراي دوران     تواريخي كه به
انــد، خــواه از قبيــل  اســالمي ايــران نوشــته

ـير، روضـه   التواريخ، حبيب جامع الصـفا و   الس
ـان چهـل     ناسخ ـار محقق التواريخ، و خواه آث

سال اخير خودمان، همه مبتنـي بـر چنـد و    
حداكثر چندده كتابي است كه مولفان اين 

ـارت    .اند هكتب، ماخذ خود قرار داد بـه عب
ـاب   ـاخوذ از كت ـاي   ديگر، معلومات آنان م ه

مشــترك و معــين و معــدود بــوده اســت و 
توجهي به آثار ديواري و خشتي و كاشـي و  

ـته   ابنيه مخروبه و آبادي هاي داير و باير نداش
ـار  . اند يا بسيار كم داشته و به اصطالح اين آث

ها محلي از اعراب نيافته بوده است،  پيش آن
ـا  در تو اريخ منفرد مخصوص به يك دوره ي

يك سلسله خاص نيز وضع بر همين منـوال  
 ."است و تفاوت بارزي در بين نيست

: افشار در نوشته ديگر بر اين نظرا سـت كـه    
ترين آثار بشـري مربـوط بـه     قدمت كهن"

ـاك    تمدن پهنه ايران كنوني كه از زيـر خ
بيرون آمده است، تا حدود هفت هزار سال 

  چنين بقايايي كه از آدمي بـه  .رسد پيش مي
بايد نيك . خور حفاظت است جاي مانده در

ـنگ     ـيده و   و دقيق دانست كـه هـر س تراش
اش از آن  يده و كاســه شكســتهئخشــت ســا

اي و ابزاري ساخته شه  كجاست و با چه مايه
  است تا بر تاريخ تمدن و انديشـه ايرانـي بـه   

 البته بايد. شايستگي پرتو پژوهش افكنده شود
ـارآميز را بـي   ـيچ   چنين سابقه دراز و افتخ ه

اي بــه ملــل ديگــر و    تعصــب و گزافــه 
ـاريخ     دوست ـتاقان ت داران هنر قـديم و مش

آثار يك ملت تنها  .گذشته ايران معرفي كرد
هر . چند سنگ و كتيبه و كوزه سفالين نيست

چه حاصـل ذوق و انديشـه افـراد اوسـت،     
يادگاري است از آن ملت و همان است كه 

و در اصـطالحي  » تمـدن «اطالق كلـي   در
ــدودتر   ــدتر و مح ــگ«جدي ــه » فرهن گفت

 .شود مي
فرهنگ ايراني عبارت است از عمارات كهنه 

ـيش از اسـالم و پـس از آن   ( ، )اعم از ابنيه پ
ــومي، كتــاب و   آداب و رســوم محلــي و ق

خواه مخطـوط و خـواه   (نوشته از هر قبيل 
ـنگ )مطبوع ـته   ، س ـاي   اعـم از كتيبـه  (نبش ه
هان و سنگ مزار حاجي حسن دالك پادشا

ــوهي ــه)ابرق ـانه و تران ــومي و  ، افسـ هــاي ب
ـاتي و شـهري،    روستايي، آواز و موسيقي ايلي

ـاري و منبـت   نگارگري و كنده ـازي، و   ك س
ـايي كـه زاده دسـت و انديشـه      ديگر هنره
ـياي مختلـف      ـاخته از مـواد و اش آدمي و س

ـان   آهمين . است كننـده و   ثار اسـت كـه بي
ـار قـوم ايرانـي و    دهنده اه نشان ميت و اعتب

گويــاي تــاريخ ســرزمين آريــايي و روش  
 .زندگي و ذوق پايدار مردم آن است

ـاران    آثار ايراني در طي هفتاد قـرن، روزگ
هاي پي  جنگ. پست و بلند بسيار ديده است

ــي، چپــاول  ــدر پ ــوام مهــاجم،   ان هــاي اق
هــاي  هــاي ملــل راقيــه و تخريــب خريــد

ثار نفيس و خودماني هر يك در ويرانگري آ
اما نبايـد   .عزيز ايران عاملي موثر بوده است

توجهي گذشته خودمان در  غافل بود كه بي
اي  كن ديگر، ريشه ميان عوامل مختلف بنيان

تـوجهي از راه   استوارتر دارد، خواه اين بي
ـارزه  عناد باشد و خواه بي اي كـه   ذوقي، مب

ـلت     ـين خص ـا چن بايد هماره داشت، بيشتر ب
ـار ملـي     ناپسندست تا همگان بر اهميـت آث

كنند و در نگاهداري و مرمت  وقوف حاصل 
  ."آنها از خدمت و گذشت دريغ نورزند

 
  كتاب ❊

 
ـار دانشـمندان و   * كتاب اثري است كه افك

ـاكنون     ـيش ت ـال پ نويسندگان را از هزار س
حفظ كرده و چگونگي اخبار و وقايع و طرز 

تا  ها پيش انديشه و رفتار ملت ايران را از قرن
 .حال به ما رسانيده است

ـته    ـاي   پس ناگزير از آنيم كـه جميـع نوش ه
ـناختن     ايراني و مربوط به ايـران را بـراي ش

آوري كنيم، اعم  خصائل و افكار قومي جمع
ـا     كه اين نوشته از آن ها مخطـوط باشـد و ي
كارهايي را كه در اين زمينـه بايـد   . مطبوع

 :توان چنين خالصه كرد كرد، مي
آوري نسـخ خطـي از    در جمعكه  يكي آن

ديگر . هيچ همتي و صرف وجهي دريغ نكنيم
كه فهرست كليـه نسـخي را كـه جمـع      آن

ايم و يا خواهيم كرد، تدوين و منتشـر   كرده
 .سازيم

كــه از نســخ خطــي كــه در بــالد  ديگــر آن
ـيلم   مختلف عالم جمع شده است، عكس و ف

 .داري كنيم تهيه كنيم و در مركزي نگاه
ها  ها و رساله كوشيم تا كليه كتابنكه ب ديگر آ

هايي را كه در ايران طبع  ها و مجله و روزنامه
ـازيم  . شده است، به هر زبان و خط جمع س

ـا    آوريم، از اگر عين آنها را به دست نمي آنه
عكس و فيلم تهيه كنيم و بعد فهرست منتشـر  

ـاب  ديگر آن .كنيم ـايي   كه بايد از كليه كت ه
كناف جهان نشر شده كه به زبان فارسي در ا

 .است، اصل يا عكس تهيه كنيم
ـاب    ديگر آن ـا و   كه بايد از جميـع آن كت ه

ـاي مختلـف    ها و مقاالتي كه به زبان رساله ه
ادب قوم ايراني  عالم در باب زبان و تاريخ و

 .نوشته شده است، اصل يا عكس تهيه كنيم
هاي فارسي  كه بايد به انتشار كتاب  ديگر آن
قديم ايرانيان كمك كنيم و بـه  هاي  و نوشته

است، متـون فارسـي    كه مقدور  هر اندازه 
 ."چاپ نشده را چاپ كنيم

 
 زبان فارسي ❊

 
تقويت زبان فارسي در ميان مردمي كه "* 

مشتاق خواندن آن باشند و تشويق افـرادي  
ـتغال     ـات ايرانـي اش كه به تحقيقات و تجسس
دارنــد، از وظــايف وزارت فرهنــگ و هنــر 

ي برآوردن اين منظـور بايـد اوال   برا. است
وضع زبان  دانست كه در قلمرو زبان فارسي 

هايي براي نگاهباني و  چگونه است و چه راه
ــود دارد  ــرفت آن وج ــي. پيش ـاي  رايزن هـ

تواند باشد؟  فرهنگي كارشان جز اين چه مي
ها بايد متداوما به موسسات ايرانشناسي  رايزني

ـيلم در      ـاب و عكـس و ف كمك كننـد و كت
 .اختيار آنان قراردهند

ـيش اســت،      وظيفــه ديگــري كــه در پـ
. هاي مختلف ايراني است آوري لهجه جمع

بــا رواج وســايل ارتبــاطي تمــدن جديــد، 
ـان خواهـد رفـت     لهجه . هاي محلـي از مي

طبيعي است كه از لحاظ فوايد علمـي و بـه   
ـات و      قصد پي بردن بـه كيفيـت و ريشـه لغ

ـ  يم كـه  قواعد دستوري و زباني ناگزير از آن

ـيم و روابـط هـر     لهجه هاي مختلف را بشناس
يك را با ديگري بدانيم و مجموعه لغات آنها 

ترديد نيسـت كـه   . را در دست داشته باشيم
هاي ايرانـي كمـك    آوري لغات لهجه  جمع
ـان فارسـي     شايسته اي به تدوين فرهنـگ زب

 ."خواهد كرد
  
 آداب و رسوم و عقايد ❊

 
مـرگ و   مراسمي كه در تولد و عروسي و"

ها در ميان اقـوام مختلـف    شادماني و جشن
وجود دارد مظاهري است از ذوق و انديشه 

اي حكايت  خرافات و عقايد هر جامعه. آنان
بازشناختن جميـع  . ها دارد از نحوه تعقل آن

ايــن مراســم و افكــار موجــب آشــنايي بــه 
ــي  ــدگي   روحيــات مل ــع نقــايص زن و رف

 .اجتماعي آنان خواهد بود
وسايل و ابزاري كه در زندگي جمع كردن 

و ) نظير لباس و ابزار پخت و آرايش(روزمره 
ــه ـا و صــنعت در پيش ـا  هـ ـايل (هـ ــر وسـ نظي

ــه كــار ) كشــاورزي، نســاجي، مــاهيگيري ب
رود، همــه در شــناختن مــردم منــاطق  مــي

 .مختلف از عوامل مهم موثر است
كار شويم، اين آثار و مظاهر  اگر دير دست به

ـتن    و افكار با آمدن جو انان بـه شـهرها و رف
هــاي  راديــو و روزنامــه بــه قــراء و آبــادي

دورافتاده از ميان خواهد رفت و چندي بعد 
ـا      ـادات بـر م بسياري از مراسـم و آداب و ع

كه اكنـون از    كما اين. مجهول خواهد ماند
بازي و فانوس خيال  جشن آبپاشان و اعجوبه

خبريم و بايد فرنگي به ما  و جنگ خروس بي
ـا    بگويد  كه فانوس خيال چه بـوده اسـت ت

 !معناي شعر خيام را درست درك كنيم
در اين زمينه هنرهاي زيباي ديروز كارهايي 
ـابق       ـانوس مطلـوب و مط چند كـرد كـه ف
مصلحت بود و بايد اميـد ورزيـد كـه ايـن     
خدمت مهم و اصيل توسط فرهنگ و هنـر،  

ـيع   با عالقه بيش ـترش    تر و دامنـه وس تـر گس
 ."يابد

  
 ملي هنرهاي ❊

 
ــري و   " ـاجي هن ــي و نسـ ـيقي و نقاش موسـ

كــاري و طراحــي و بافــت قــالي و   منبــت
گـري و   پزي و سفال كاشي نويسي و  خوش
ـار   ديگر ـازك ياگ ـاي   هنرهاي باريك و ن ه

ـاهر فكـر ذوق ايرانـي     درخشان قومي و مظ
 .است

ـاثير   در هر يك دست تصرف روزگار يعني ت
تمدن فرنگي اثر گذارده و بيم آن است كه 

بر ماست كـه  ! ر بار، تو ببيني نشناسيش بازديگ
ـاني   در حد معقول در حفظ اصالت و نگاهب
اين جوهرهاي هنري بكوشيم و اگر نوسازي 
و تجدد الزم است، مطابق عقل و اقتضا عمل 

ـازه و     كنيم، چه يك ـاي ت باره فريفتـه هنره
هاي ناساز شدن دور از حزم و سجاياي  طرح

  ."ملي و قومي است
  

  : ر از آثار او برخي ديگ ◀
  
، چاپ )2و1ج (هاي ايران شناسي  پژوهش •

ـات دكتـر محمـود    : اول، تهران بنياد موقوف
 )1384(افشار 

ــران • ــر تــاريخ، چــاپ اول، ته بنيــاد : دفت
 )1384(موقوفات دكتر محمود افشار 

بنياد : فرهنگ ايران زمين، چاپ اول، تهران
 )1384(موقوفات دكتر محمود افشار 

ـاپ اول،  ) سفرنامچه(  گلگشت در وطن• چ
 )1384(اختران : تهران

فروزان : هاي تهران، چاپ سوم، تهران نامه•
 )1385(روز 

: رياض الفردوس خاني، چاپ اول، تهران•
 )1385(بنياد موقوفات دكتر محمود افشار 

مرزهاي شرقي شعر پارسـي  (ياد يار مهربان•
از تاجيكان و رارودان تا هند، با مقدمه ايرج 

 شهاب ثاقب: تهران) افشار
هاي فارسي در كتابخانه  فهرست دستنويس•

. وين ملي اتريش و  آرشيو دولتي اتريش در 
  .فهرستگان  وين - فرهنگستان علوم اتريش
ـاالت،   أايرج افشار  افزون بـر  ت  ـات  و  مق ليف

هزار جلد كتاب،  30در حدود «كنفراس ها 
 و بلكه دهها هزار سند و عكس كه او  هزاران 
ــ ــود   70ول بــيش از در ط ــر خ ـال عم سـ
هزار نامـه را هـم    16آوري كرده بود،  جمع

كه همه نمايشگر مجموعه عظيمي ازمطالعات 
ـا   ايرانشناسي و اسالمشناسي است از خود  بج

  ».گذاشت

سـردبيرمجله   بگفته علـي دهباشـي مـدير و   
ـار  ، فرهنگي و هنري بخارا ـيش « ايـرج افش  پ

مه سفرنا ازبيماري، درحال تدوين جلد دوم
جلد اول اين سفرنامه . هاي داخلي اش بود

منتشر شد كه در » گلگشت در وطن«ها با نام 
ــويق    ـين تش ـتقبال از آن و همچنـ ــي اسـ پ
. دوستان، ايشان به تدوين جلد دوم پرداخت

ـاطرات  : او در ادامه گفت بخش هايي از خ
در » اين دفتر بي معني«ايرج افشار با عنوان 

   ».تمنتشر شده  اس» بخارا«مجله 
                    ايــرج افشــار  كوشــشبــه  آخــرين كتــاب

گزارشهاي سياسي واشنگتن و يادداشتهاي « 
ـنبه   » اللهيار صالح زندان  بود كه روز چهارش

 .اسفند از سوي انتشارات سخن منتشر شد 18
ـان            ًيعني دقيقا  ـار    روزي كـه   هم ايـرج افش

  .د گفتوجهان را بدر
  

ـنبه   ياد ايرج اف  سرانجام زنده ـار چهارش  18ش
پس از طي يك دوره بيماري 1389اسفندماه 

ـاري خـوني در سـن      85و در اثر نوعي بيم
سالگي در بيمارستان جم تهران درگذشت و 

اســفند بــر دســتان  20پيكــرش روز جمعــه 
ـييع شـد و   فرهيختگان  و فرزانگان  ايران  تش

در بهشت زهرا در مقبره خانوادگي به خاك 
     .سپرده شد
  لب ندارم تا كام من بر آيددست از ط

 جانان يا جان زتن بر آيد  به  يا تن رسد  
  بنگر       و  وفات  بعد از   را بگشاى تربتم 

  برآيد   كفن  از دود   كز آتش درونم 
   »حافظ«

ج افشار، فروتن  ايراني را ريادمان اي ◀
ـار     با سخنراني  خانم دكتـر ژالـه آموزگ

روز دوشنبه كه  در  استاد دانشگاه تهران
زرگداشت  در 1389اسفند  23 مراسم ـب

ـالن      زنده ياد ـار يـزدي در س ايـرج افش
هاي مركز دايرةالمعارف بزرگ  همايش
  . ايرادكرده بود به پايان  مي برماسالمي 

 
متن كامل سخنان ايشان به شرح زير 

  :است
 
ـاني كـه    مي« توانم اقرار كنم كه از ميان كس

بــا همــه  ايــن روزهــا نــام ايــرج افشــار را 
نظيرش به زبان  هاي چند بعدي و كم توانايي
اند صالحيت من در معرفي او كمتر از  آورده

 .همه است
آنـــان دوســـتان نزديـــك، شـــاگردان و  

اند، رفيقان گرمابه و گلستان،  همسفرانش بوده
ها و  ها، در دره همراهان او در دشت و دمن

ـا و   قلمان او در تصحيح نسـخه  ها، هم كوه ه
 .صحبت او در ديدارها ياران هم

ــف   ــت لط ــن درخواس ــر م ـا اگ ــز  امـ آمي
برگزاركنندگان اين مجمع را براي ايستادن 
در اين جايگاه پذيرفتم، براي اين بـود كـه   

اي باشم از ايرانيان بيشمار  خواستم نماينده مي
ـار بـراي    عاشق ايران كه مي دانند ايرج افش

شناساندن تاريخ اين سرزمين و پاسـداري از  
ارســي و فرهنــگ ايــران و حفــظ و زبــان ف

هاي گرانبهاي ما چه كـرده   حراست ميراث
اســت و اعتــراف كــنم كــه بارهــا و بارهــا، 

ـارف و مجاملـه از خداونـد     تظاهر، بي بي تع
خواسته بودم به ايرج افشار، اين خـدمتگزار  

ـا     ريا و واقعي ايران عمـري دراز  بي ولـي ب
ـا    آگاهي و شعور تا واپسين دم زنـدگي عط

اكنون از اين كه خداوند نيايش مـرا   كند و
ايرج افشار هـر   .سپاسگزارم ،پاسخ گفته است

  رفت دريغ بود، ولي خو وقت مي

ن كه اين عمر دراز پر بار را تا آخرين لحظه 
 .با هشياري و آگاهي سپري كرد

هاي او را روي تخـت   همه ما آخرين عكس
ايم، عينك به چشم، قلـم در   بيمارستان ديده
ال خوانــدن و نوشــتن و بــه دســت، در حــ

ـاي     ـتاني كـه روزه شهادت فرزندان و دوس
ـنش هـم   ـاد و    آخر با او بودند ذه ـان وق چن

 .روشن
و من با خودخواهي تمام به عنـوان كسـي   
كه با دنياي پر رمز و راز اساطير دمساز بـوده  
اســت، آن را بــه حســاب نيــروي فراســوي 

 .گذارم هايم مي نيايش
ـان دو   اي است  عمر همه ما خط تيره كـه مي

مال ايرج افشار هم خط . گيرد رقم جاي مي
ـا    1389و  1304اي است ميان  تيره ولـي آي

 ها يكسانند؟ همه خط تيره
ـيش زنـده   سال ـلي در      ها پ ـاد احمـد تفض ي

در » ژان پيــر دومنــانش«ســوگ اســتادمان 
همــه مــا «مجلــه راهنمــاي كتــاب نوشــت 

ــي ــمنداني را م ــي   دانش ـا برخ ـيم و بـ شناسـ
ـايد   هاي وا انسان ـا ش قعي هم آشنا هستيم، ام

ـيم  ... ،»كمتر به دانشمند انساني برخورده باش
ـان،    ايرج افشار از اين تبار بود، دانشـمند انس
ـتي     ـا دس گشاده دل، داراي حسن خلـق، ب

دانسـت و   دار و جوان پرور، آنچـه مـي   سايه
ـايي او بـود كـه كمـك بـه       آن چه در توان

ـان    ها بكند، بـي  نادانسته  دريـغ و بـدون آرم
ـترس    گرايي به چاپ مي ـا در دس رساند و ي
ـند و تكميـل     ديگران قرار مي داد كـه بنويس

كنند و به چاپ برسانند و يا خود امكان نشـر  
 .كرد آنها را فراهم مي

زار، مردان فـرخ   در كتاب شكند گمانيگ و
ـارتي دارد  ـندگي سـه   : اورمزداران، عب بخش

گونه است، در انديشه در گفتار و در كـردار  
دگي در انديشه چنان است كـه بـراي   بخشن

 .همگان آن نيكي را بينديشد كه براي خـود 
بخشندگي در گفتار چنين است كه از دانش 

ـتگان نيـز    و آگاهي كه به او مي رسد به شايس
Ĥموزد و بخشندگي در كردار اين است كه بي

ـان را     ـيده اسـت ارزاني از نيكي كه به او رس
 .دريغ ندارد

ـ  ـال   ايرج افشار اين سه بخش ندگي را بـه كم
ـاب آمـده    . داشت در عبارت بعدي ايـن كت
ـاهي : است ـاي سـودمند بـه     كه مايلم آگ ه

دست آورم براي اين كه به ديگران بياموزم 
 .و بيابم بري را كه بايد

دهد، كسي كه از اندك دانشـي   و ادامه مي
ـارش   ،كه او را هست به شايستگان ببخشـد  ك

ـ   پذيرنده ـيار بدان د و تر از كسي است كه بس
 .ارزانيان را از او سودي نيست

ــي   ـيار م ـيار بسـ ـار بسـ ــرج افشـ ــت و  اي دانس
ريا در اختيار همگان قرار  هايش را بي دانسته
بسيارند كساني كه گواهي بدهند كه . داد مي

ـا      ـايي را بـه روي آنه ـار چـه دره   ايرج افش
ـتعداد را   گشوده است و چگونه جوانان با اس

ني است آخرين مردا او جزو .بركشيده است
ـا، نسـل                    ِ                                از تبار بزرگان  دانشـمند سـرزمين م

ـتگاني ارجمنـد، پـرورد    دوران  هزرين شايس
، نسلي كه محيط مناسـب بـدانها   »ها ممكن«

خواهند برونـد،   اجازه داد به دنبال آنچه مي
نسلي كه زمانه در آنها شور عشـق بـه علـم و    
ــه    ـلي ك ــود، نسـ ــود آورده ب ــه وج ادب ب

ـ    دانسته عــدي ن  هــر   و  ـبود                        هايشان يـك بـ 
وعي دائـره   ه ـن ـارفي بودنـد،                            كـدام ـب المع

ست كـه   ارزشها ارزش بودند و جاي شگفتي
ـا  ازاعجوبه نسلي پرورده شد ـا،   قزوينـي : ه ه

ـا،    زاده تقــي ـا، پورداودهـ ـا، فروزانفرهـ هـ
هــا،  هــا، زريــاب پــژوه هــاي دانــش مينــوي
ـاحي     كوب زرين ـين ري ـا، محمـد ام ـا و   ه ه

 .بسياري ديگر
ه خشكيده است؟ نااميد نشـويم  آيا اين چشم

پرور است، اين  كه ايران ما سرزميني بزرگ
اند، كافي است  بزرگان رفته، بذرهايي كاشته

هاي نازنيني كه دست پرورده ايرج  به جوان
افشارها هستند بنگريم و ريشه اميـد را در دل  
ها  نخشكانيم و اما فراموش نكنيم كه اين نهال

آبيــاري  انــد، چــون قطــره قطــره شــكننده
كنند، شور و  ها رشد مي شوند، در سنگالخ مي

ـا را فراگرفتـه    شوق كمتري پيرامـون آن  ه
ـا    سـر  ها كمتر بـر  است و دست نوازش آنه

ـان   . شود كشيده مي اميدوار باشيم كـه از مي
هاي خارا هم شده، دانشمندان سربلند  سنگ

 .خواهند كرد
ـا     جاودانگي سـرزمين  ـا را دانشـمندان آنه ه

كنند و ايران ما بايد با دانشـمندان   فراهم مي
ـاك    . ما جاودانه بماند ـا دانشـمندان در خ ت

  ."خفته ما روانشان آرام گيرد
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ــــار  اســــتاد محمــــد مهری
محقــق ایــران دوســت کــه 
اثـــــری مانـــــدگار برجـــــا 

  گذاشت
  
چندگاهی من به تدریس زبان فارسـی و «

ـــه در لنـــدن  ـــدن خاورمیان ـــاریخ و تم ت
انگلیسـی این بود کـه بـه زبـان . پرداختم

کـــردم کـــه  عـــرض می. بلـــه. آشـــنا شـــدم
پزشـکی را بـر اسـاس   دانشـکده  کتابخانـه

در . ۱۳۳۷کردم تا  اصول جدید اداره می
ادبیـــات هـــم در   ایـــن تـــاریخ دانشـــکده
  مـــن تاریخچـــه. اصـــفهان ســـاخته شـــد

 ۳۷سـال .... ام ادبیات را نوشته  دانشکده
ــه دانشــکده ــل شــدم ب در . ادبیــات  منتق

پیدا کردم به یاد گـرفتن  جا من شوقی آن
هـــای  درس. هـــای قـــدیم ایرانـــی زبان

. مـن گذاشـته شـد  عهـده  مختلفی هم بـه
جا که مـثال  که کسی هم نبود آن ضمن این

زبــان انگلیســی و تــاریخ ادبیــات و تطــور 
. زبان فارسی و این چیزها را تدریس کند

هر صورت ایـن دوره گذشـت تـا سـال   به
ـــفهان در  ۱۳۵۰ ـــگاه اص ـــه دانش ـــاال ک ب

ادبیــات هــم بــه    ســاخته شــد و دانشــکده
ــ َ ِ جــا منتقــل شــد و مــن هــم در س م ت   آن ِ                        

ـــکده ـــت دانش ـــته   معاون ـــات بازنشس ادبی
  » .شدم

  طبقـات جامعــه در دوره  مهریـار در بــاره 
ــد ــی گوی ــران م ــاریخی ای ــوال، از «: ت معم

عهــود قــدیم، یعنــی از آن تــاریخی کــه مــا 
پادشــاه و رئــیس در مملکــت ایــران پیــدا 

ــــردی ــــد، ک ــــرده ان ــــواریخ درج ک م و ت
ــــد  ــــه میگرفتن ــــاجی ک ــــاهان از ب پادش
خودشــان را بــه اصــالح شــهرها و خــرج 
کردن این مالیات در احوال رعیت ملزم 

مــــثال ســــلطان محمــــود . نمیدانســــتند
حتا پادشاهان صفوی، خودشان . غزنوی

را مسـئول حفــظ شــهر، تنظیفــات شــهر و 
ــد خرابیهــایش نمیدانســتند اصــال . تجدی

ضـبط . ین شهریاری ایران نبـوداین در آی
شهر یا کنترل شـهر را بهعهـده میگرفتنـد 
که دزدی مثال نشود اما اصالحات شهری 

جامعــه  ایرانــی در ایــن موقــع چــه . نبــود
جامعـه ایرانـی از قـدیم یـک . جور بـود؟

طبقه  ۴. داشت) castic(سنت کاستیک 
فردوسی خیلی خـوب . از هم جدا بودند

کـه جمشــید طبقــه را بحـث کــرده  ۴ایـن 
طبقـه اول موبـدان . اینها را ایجاد کـرده

اند و طبقه  دوم لشکریان انـد و ارتشـیان 
اند و طبقه سوم دستورزان اند یا به قـول 

دســــــتورزان «[: فردوســــــی ]حکــــــیم 
اند که صاحبان صـنایع انـد و »اهنوخشی

آخرین این طبقات زارعین اند که حکیم 
که هم خـود «: در تعریف اینها میفرماید

بگـاه خـورش / رند و هم خود بدروندبکا
این مسئله تقریبا ادامه . »سرزنش نشنوند

. داشته منتها نه به همان شـکل کاسـتیک
مــــثال در دوره ای کــــه مــــن بیــــاد دارم 
ــا یــک  ــد، علم ــه بودن ــان یــک طبق بازاری
طبقه، اشراف و تجار یک طبقه، کاسـبان 
و زارعــان مخصوصــا یــک طبقــه بــرای 

کــه یــک کمتــر میشــد . خودشــان بودنــد
ــازاری وصــلت  ــا ب                ِ                  خــانواده ای، عــال می ب

کمتـر اتفـاق . نه اینکه ممنوع باشد. کند
میافتـــــاد اینهـــــا بـــــا هـــــم آمیـــــزش و 
پیوستگیهای داشـته باشـند یـا از احـوال 

ایــن پیوســتگی در آن . هــم خبــر بگیرنــد
زمــان کــه بقایــای عهــد کهــن بــود و مــن 

یکجـــــور . میدیـــــدم وجـــــود نداشـــــت
. حل بودپیوستگیهای دیگری نسبت به م

هر محلـه . نه طبقه. محله اهمیت داشت
هــم بیشــتر در اطــراف یــک بازارچــه ای 

مـن نتیجـه گـرفتم دربـاره . تشکیل میشد
جامعه کهن ایران که افراد از روی محـل 
ــه از روی شخصــیت  ــناخته میشــدند ن ش

همــه از هــم میپرســیدند اهــل . ظــاهری
کدام محله ای؟ اهل کجـا هسـتی؟ اهـل 

شما اهـل کجاییـد؟ . چارسو علی قلی آقا
آقــا شــما . مــن اهــل دروازه حســن آبــادم

. پشـت بـاروام[ اهـل]اهل کجاییـد؟ مـن 
شــما . اینهــا محلــه هائیســت در اصــفهان

کـران و . اهل کجایید؟ من اهل کران ام
پیوسـتگیها . وضع اینجور بود. احمدآباد

ایـن پیوسـتگیها در . به ایـن صـورت بـود
عهــد مشــروطیت کــم شــد تــا در عهــد 

یشــتر از بــین رفــت و بقایــاش رضــاخان ب
. باقی ماند که تا امروز از بین رفتـه اسـت

به یک تعبیری میشود جامعه آن روزی را 
» زنـدگی بازارچـه ای«که ما میدیدیم به 

چــه » زنــدگی بازارچــه ای«. تعبیــر کــرد
گونه بود؟ یـک تـوده ای از مـردم کـه بـا 
هـم پیونـدی ندارنــد جـز پیونـد مختصــر 

هــای داخــل هــر  کســب و کــار یــا ازدواج
هایی کـه از نظـر دینـی  طبقه و پیوسـتگی

هرکــدام پیــروان یــک روحــانی . داشــتند
در این بازارچـه . یک بازارچه بود. بودند
ــود، شــاید اگــر  آش ــود، بقــال هــم ب ــز ب پ

توسعه داشت مسگر هم بود، یعنی ظـرف 
تـری  بیش  سفیدکن هم بود، و اگر توسعه

ــازهم  داشــت حــالج هــم داشــت، اگــر ب
وســعه داشــت یکــی دوتــا حمــام تــر ت بیش

یــک حمــام اختصــاص بــه . داشــت] هــم[
تر و  البتــه حمــام کوچــک. هــا داشــت زن

اگــر ایــن نبــود، یــک وقــت مردانــه بــود، 
هـا روزهـا تـا  بعضـی وقت. وقت زنانه یک

ها بـرعکس زنانـه بـود  ظهر و بعضی وقت
آن هـم یـک داسـتانی دارد کـه . یا مردانه
هـــــر روز صـــــبح، . مزه اســـــت خـــــوش
ـــی ـــه  نزدیک ـــی ک ـــک کس ـــبح ی ـــای ص ه

حمام و گرمآبه بود به بـاالی   نگاهدارنده
یعنـی . دمیـد رفت و توی بوق می بامی می

ــت ــده اس ــاده ش ــام آم ــام . حم ــوق حم ب
حتــا در زمــان . صــورت خیلــی کهــن دارد

عبیـــد زاکـــان هـــم کـــه قـــرن هشـــتم 
ـــوده هجری ـــت، ب ـــد می. س ـــار «: گوی ج
ــ الج ن ب ــا . بــوق حمــام. »   ُ ُ پــس یکــی دو ت

ک زورخانه هم بود اگـر ی. حمام هم بود
ای داشت و یک کسانی هم بودنـد  توسعه
. اصــطالح سـردمدار بودنــد جـا کـه به این
هــدایت ] صــادق[طور کــه  هــا، همــان این

بـه . شـدند خوانده می» داش«هم گفته، 
گفتند و در زبان  می» داش«همدیگر هم 
» نـالوطی«. بودند» لوطی«ها  عادی این

. نجیـبدر زبان فارسی آن زمـان یعنـی نا
یعنــی کســی کــه بــه عهــد خــودش وفــا 

» لـوطی«] ی کلمـه[ظاهرا ایـن . کند نمی
همــــان . معنــــایی بــــه فارســــی نــــدارد

ها و عیاران که در زمان فردوسی  اخی ابن
ــان  بوده ــتان وصفش ــاریخ سیس ــد و در ت ان

بقایـای ] هـا لوطی[هـا  هست، ظـاهرا این
اند ولی آن هیبت و حشـمت و  ها بوده آن

ــان را  ــطوت آن زم ــدس ــرده بودن ــم ک . گ
مانـده از  ها همه نتایج و کیفیات باقی این

آن روزگاران کهن ایران است که عیارهـا 
در عهد فتحعلی شاه، یـک لـوطی . بودند

کـه واقعـا لـوطی ] بـوده[خیلی محترمـی 
ـــه ـــده ب ـــناخته ش ـــه«نام  ش ـــاج الل یار  ح

هـــــا را  کســـــی احـــــوال این. »لـــــوطی
کســی هــم اصــال . اند ننوشــته. نویســد نمی

فقط هدایت اسـت .  َ َ ب ر د ازشان نمی اسمی
ــه وضــع این ــیش روشــن  ک ــا را کــم و ب ه

  مـــن یـــادم اســـت کـــه در دروازه. کـــرده
  علمیـه  جا در مدرسه آباد که من آن حسن

بازارچه گاهی یک مدرسه (آن زمان بودم 
، یکی دوتا همـدیگر را گرفتـه )هم داشت

های مـرا  پول! نالوطی«: گفت می. بودند
از آن زمـان کـه طفـل  و ایـن کلمـه» !بده

ها واقعـا مـردم  این. خاطرم است بودم به
هـا را در  هدایت این. کاری بودند درست

ـــ داش ا ک ل« ـــا »      َ ِ خـــوب » داش آکـــل«ی
مردانی بودند بسـیار بـاهنر، . وصف کرده

با وفا و صاحب عقاید محکـم و از جملـه 
البته ما آخوند بـودیم و . خدمت به مردم

 بچـــه طلبــــه، حــــق نداشــــتیم از نظــــر
ــــت  پیوســــتگی ــــاس و موقعی ــــا لب مان ب
ــل این اجتماعی ــان داخ ــات  م ــور طبق ج

بشویم ولی من یـادم اسـت کـه در یکـی از 
این محالت یک لوطی بود کـه سـردمدار 

من آمدم از پهلویش عبـور کـنم، . هم بود
تـو ! داش«: گفـت یک زن ایستاده بود می

یک شوهر خوب برای دختـر مـن سـراغ 
. دادنــد دخترهــا را شــوهر مــی» نــداری؟

ـــــا زن می ـــــرای مرده ـــــد ب روی . گرفتن
غالـب اوقـات . ماندنـد شان هم می حرف

شد که یک چارپایه داشـتند دم  چنین می
شان  جا پاتوق نشستند و این یک دکان می

. در تهران هم ایـن خصوصـیت بـود. بود
تـــا وقتـــی کـــه مـــن رفـــتم تهـــران ایـــن 
خصوصیت بـود کـه مـن خـودم رفـتم در 

رفـتم . تهـران در» اسماعیل بـزاز»  محله
جـا دالل  توی بازارچه پرسیدم که آقا این

گفـتم . کیست برای خانه؟ یک داش بود
. خـواهم آقا من دانشـجوام یـک اتـاق می

: گفـت. گفتم نخیر» زن داری؟«: گفت

 ۵» !ریــال بــده ۵. خــب طــوری نیســت«
ریــالی نقــره  ۵یــک . ریــال خیلــی بــود
گفــتم اگــر نــدادی . درآوردم بهــش دادم

نـالوطی مـن؟ «: د؟ گفـتشـو طور می چه
دار نکـنم  من نالوطی باشم؟ تا تو را خانه

تـا  ۵۰. جور هم بود و همین» .نشینم نمی
گفتند  همه می. خانه آمد به من نشان داد

زن داری یــا نــداری؟ مجــردی؟ کجــایی 
خــود ایــن . ۱۳۱۶حــدود «  ...هســتی؟  

کردند  ها هم با هم اختالف پیدا می داش
بـه همـدیگر . ندزد و همدیگر را چاقو می
کشـــتند  می. زدنـــد جراحـــت و ضـــربه می

هــا را  کــه خیلــی از این چنان. همــدیگر را
یاد بیـاورم و هـدایت هـم  توانم به من می

عــرض کــردم یــک . خــوب وصــف کــرده
زورخانــه هــم بــود و مــن یــادم اســت کــه 

. رفتیم در مســجد الماســیه هــا مــی غروب
جاییســت اواخــر  ی الماســیه یک مدرســه
رفتیم  مـــی. وق مقصـــودچارســـ  بازارچـــه

خوانــدیم،           ِ            جـا پشــت ســر  آقـا نمــاز می این
ــرون می می ــدیم بی ــن  آم ــوز ای ــدیم هن دی

اند و صدای زورخانه بلنـد  ها نشسته داش
یک . آید صدای تمبک زورخانه می. است

آخوندی هم بود و یک یـا دوتـا و   مدرسه
خب این . تر آخوند متنفذ هم بود یا بیش

هـــا  ل اینآقایـــان آخونـــدها خیلـــی در د
] هـا داش[هـا  این. مـوثر بودنـد] ها داش[

»  َ َــ ی س ل«. کشـیدند              َ َـ    بـرای آقاشـان ی س ل می
یسل کشیدن . ست صحیح اصفهانی  کلمه

یعنـی بـا . دقـت همراهـی کـردن  یعنی بـه
ــه ــودن و از آن  اندیش ــراه ب های کســی هم

ام  من جای دیگـری نشـنیده. دفاع کردن
شد کـه دوتـا محلـه بـا  گاه می. را» یسل«

ــه جنــگ می هــم ایــن جنــگ . افتادنــد ب
ـــــــه ـــــــاریخی دارد  ها ســـــــابقه محل . ت

آخوندهاشان هم، هم اختالف داشتند و 
. هم ناچار بودند مواظب همدیگر باشند

کـرد کـه  وضع اجتماعی آن روز اقتضـا می
در یــک . هــم پیوســته باشــند هــم گسســته

مواردی با هم بودند در یک مواردی هم 
هـا را  ینهای ا نمونـه. گریختند از هم می

بینیـد کـه  در تاریخ مشروطیت می. داریم
ســید عبداللــه بهبهــانی از یــک طــرف بــا 

الله نـوری از  اش و شـیخ فضـل کشان  َ َ ی س ل
گـــاهی . اش کشــان طــرف دیگــر بــا یسل

شــدند ولــی  شــد کــه بــا هــم متحــد می می
اغلب از نظر مزاج و امتـزاج از هـم جـدا 

: انداختنـــد ها کـــه راه می دســـته. بودنـــد
ــهچا  دســته ــالن ب ــاره و ف هم  رســو و جوب

جنـوب شـهر، مسـجد شـاه و . پیوستند می
. انـد هـا همـه طبقات این... میدان شاه و

هـا را از  طبقات جداشـده کـه مسـکن این
 .»کند هم جدا می

مـن بـه تـاریخ «: زنده یاد  با این بیان که
البتـه ایـن . ها آشنایم ملیت و قومیت این

اش را اگــر  همــه. شــناخت هیچــی نیســت
شــبیه بــه قبیلــه . ســت تهی  ماری کیســهبشــ

قبایـل خیلـی . شود گفت قبیله نمی. است
ای  حیـات بازارچـه. هم پیوسـته بودنـد به

شامل این تکه از زندگانی ایرانی بـود کـه 
تــا ظهــور مشــروطیت و انــدکی بعــد از آن 

کـم . ادامه داشت و کم کـم از بـین رفـت
طور شد کـه ایـن در  چه. کم عرض کردم

. ز بـــین رفـــت؟ خـــبعهـــد رضـــاخانی ا
گفتنـد  دیگـر نمی. مدارس جدید پیدا شد

ای هستی؟ هرکس بـود  که تو از چه طبقه
سـربازگیری . نوشـت آمد اسمش را می می

ــــه ــــات هم ــــک از ده جور انجــــام  جا ی
ــت می ــته. گرف ــت ها می دس ــی . شکس خیل

ــا  ممکــن بــود کــه یــک نفــر رعیــت زاده ی
چــه مــانعی . زاده سرلشــکر بشــود دهقــان

د شاهنشاه هم از همین داشت؟ اصال خو
خیلی . میرپنج شده بود. راه در آمده بود

شـــود تصـــور کـــرد کـــه یـــک  خـــوب می
گلبهــار   ای آمــده در مدرســه کدخــدازاده

درس خوانده، حاال دیـپلم گرفتـه، حـاال 
علـت . هم رفته سربازی و سرلشـکر شـده

از بـین رفـتن تـدریجی حیـات [(دیگرش 
ایـن بـود )] ای در عهـد مشـروطه بازارچه

ه طبقات علمای آن روز که مورد توجـه ک
ـــوای  ـــان را پیش ـــد و خودش ـــردم بودن م

دانسـتند، هـم  انقالب و حرکت مـردم می
لحاظ همراهــی بــا مشــروطیت و یــا  بــه

ضدیت با آن، احتیاج داشتند به جمعیت 
کـرد  و این موضوع راه خودش را پیدا می

هــا در  این. بــه مجلــس و مجــالس شــهری
  » .قع شدشکستن طبقات خیلی موثر وا

از محمـد مهریــار ، بــیش از هشــتاد مقالــه 
ـــد کتـــاب بـــا  ـــی و چنـــدین جل پژوهش

 :است های زیر منتشر شده عنوان
 
چشم انداز تاریخ سیاسـی ایـران، در . ۱   

 .اصفهان
ترین عهود تاریخی  اصفهان از قدیم. ۲   

ــاله اصــفهان در  ــد ســلجوقی، رس ــا عه ت
 گذشته و حال چاپ اصفهان

 شد و نمو کودکرساله در ر. ۳   
در (قلمرو اصفهان در گذشته و حال. ۴   

ــفویه ــاریخ ص ــدارک )ت ــاب از م ــن کت ، ای
نفیس و مهم تاریخ عهـد صـفوی اسـت و 
از روی نســـخه عکســـی کمیـــاب مدرســـه 
ـــاده  ـــه و آم ـــدن ترجم ـــرقیه لن ـــنه ش الس

 .است شده
ــاریخ ادبیــات قبــل از اســالم جلــد . ۵    ت

 .اول، چاپ اصفهان
غـرب در ایـران، چـاپ تاثیر و نفـوذ . ۶   

 اصفهان
هالل ماه نو، ترجمه از اشعار تـاگور . ۷   

به زیور  ۱۳۴۱شاعر نامدار هند، در سال 
تجدیـد  ۱۳۸۰طبع آراسته شد و در سال 

 .چاپ گردید
راه نـــو در ســـالمت روان و تـــن، در . ۸   

 .در اصفهان چاپ شد ۱۳۴۴سال 
شاه دز کجاست؟، این کتاب نیـز دو . ۹   

اصــفهان چــاپ شــده، یکــی در مرتبــه در 
در  ۱۳۷۹و دیگـری در سـال  ۱۳۴۳سال 

کنگـره بزرگداشـت «مجموعه کتابهـای 
 .»اصفهان

ســـــقوط اصـــــفهان، گزارشـــــهای . ۱۰  
گیالنتز درباره هجـوم افغانـان و سـقوط 
اصفهان، این کتـاب نیـز دو مرتبـه چـاپ 

و دیگــری در  ۱۳۴۴شــده، یکــی در ســال 
در مجموعـــــه کتابهـــــای  ۱۳۷۱ســـــال 

 .»ه بزرگداشت اصفهانکنگر«
ــون . ۱۱   ــفرنامه سانس ــه س وضــع (ترحم

) کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوی
ـــــــای  ۱۳۷۷، در  ـــــــه کتابه در مجموع

 .»کنگره بزرگداشت اصفهان«
آناباز، ترجمه شعر سـن ژون پـرس، . ۱۲  

ــاق محمــود نیکبخــت، انتشــارات  ــه اتف ب
 .۱۳۸۰فردا، 

فرهنــگ جــامع نامهــا و آبادیهــای . ۱۳  
در  ۱۳۸۲ن اصـــــفهان، در ســـــال کهـــــ

کنگـره بزرگداشـت «مجموعه کتابهـای 
 .به چاپ رسید» اصفهان

ــمیمی  ــدمتگزار ص ــن خ ــام ای ــار او و ن ک
در شمار کسانی است کـه . ایران، می ماند

اسب زنـدگی را رام کـرده انـد و بـر پهنـه 
  . هستی ملی، به پیش می تازند

ــی صــدر ۱۳۸۹آذر  ۲۱در  ، ابوالحســن بن
ر باره اهمیت کار استاد به او نامه زیر را د
  :نوشته بود

  

  هو
  
  استاد گرامی  جناب آقای محمد مهر یار  

در چهار  جلد کتاب،  ایران و ایرانیان را 
  :از باستان تا امروز  شناسانده اید

معانی نامها گویای پیوستگی تاریخی  – ۱
ــگ   ــدگی، فرهن ــگ زن ــی، فرهن و فرهنگ

ود   هیچ نامی  یافت نمی شـ. آزادی  است
  .گویای  ضد فرهنگ زور و زور مداری

زنــدگی در «آب و آبــادانی و رشــد یــا  – ۲ 
ــادی اســت ــه . »آزادی و آب ــد ک ــی گوین م

ایرانیـــان، در گســـتره ایـــران، مردمـــی 
کرامتمند بوده اند و استقالل و آزادی را  
قدر می شناخته انـد و در زنـدگی خـویش  

معـانی نامهـا شـهادت . بکار می برده انـد
د کــه در ســطح مــردم، ســازمان  مــی دهنــ

جامعه بر همیاری و همبستگی  و دوستی  
  .بوده است

نامها گویای توحید ملی  بوده انـد و   - ۳
ــــتند ــــه . هس ــــران را ن ــــاز، ای ــــر ب از دی

قدرتمداران که مردم این سـرزمین پدیـد 
آورده انــد و حفــظ کــرده انــد و نامهــا بــر 
یکپارچگی ایران شهادتی بی خدشه  مـی 

ایرانیان می : هشدار داده اید نیک. دهند
بایــد وجــدان تــاریخی خــویش را غنــی 
ســـازند تـــا دشـــمنان موجودیـــت ایـــران 
نتوانند این دروغ را القاء کننـد کـه گویـا 

زورمدارانی بوده انـد . ایرانی نبوده است
که اقوام گوناگون را تحـت فرمـان خـود 

نـام هـا مـی گوینـد کـه هـر . در آورده اند
ران امـروز گسـترده گاه استبداد نبود، ایـ

تر می بود و بخش هائی  را نیز در بـر مـی 
گرفت که نام ها می گویند از ایران بـوده 

  .اند
انسانها که بخاطر اسـتقالل ایـران و  - ۴ 

مقهور اراده خویش کردن حیـات ملـی و 
تضمین ادامه آن بر خاسته اند و گیاهان 
و جانداران که نـام شـهر هـا و روسـتا هـا 

گران صادق عـزم اسـتوار شده اند، گزارش
ــدی هســتند ــدگی در کرامتمن ــه زن مــی . ب

گویند و روشن که ایرانیـان همـه آفریـده 
کـار بـس . ها را کرامتمند می شناخته اند

بـدین . ارزشمند شما می پاید و می آموزد
ــدگی  ــاران زن ــمار آموزگ ــما در ش ــار، ش ک

  .شدید و زنده می مانید
  ابوالحسن بنی صدر 
  ۱۳۸۹آذر  ۲۱ 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                       

 

 
16 
 

 
 

           1390فروردين   21تا  8از   772  شماره   2011  آوريل  10تا   مارس  28از

 

 
دوستان ازياري مالي 

  ريغ نفرمائيددنشريه 

  بارانهاي مرگبار؟
  
ـاي    60 • هزار ميليارد تومان پول تعاوني ه

 :اعتباري
ـاي         ـاوني ه ـاماندهي تع بانك مركـزي س

بالغ بـر  اعتباري را در شرايطي آغاز كرد كه 
  هزار ميليارد تومان پول در اختيار اين  60

ـارج از     ـات پـولي خ تعاوني ها و ساير موسس
اعتباري كـه  اختيار دولت بود، تعاوني هاي 

ـالي، پرداخـت      بدون هيچگونـه صـورت م
ماليات، سپرده قانوني، رعايت قوانين بانـك  
مركزي و غيره به فعاليت خـود ادامـه مـي    

  .دادند
 
ـا سـرمايه     400جذب  • ـان ب  21ميليارد توم

  :ميليون توماني
 
ـاثيرات       اينگونه فعاليت تعاونيهاي اعتباري ت

ـاي دا    ـار بانكه راي مخربي را بر كسـب و ك
ـاري     ـاي اعتب ـاوني ه مجوز مي گذاشت، تع
ـاي   كه با سرمايه هاي بسيار اندك، سپرده ه
عظيمي را از مردم جمع آوري كرده بودند 

 21به طوريكه يكي از اين تعاوني ها با سرمايه 
ـان از مـردم    400ميليون تومان،  ميليارد توم

 .سپرده جمع آوري كرده بود
فـرادي  برخي از اين تعاوني ها توسـط ا      

تاسيس شده بودند كه هيچگونه سر رشته اي 
ـين دليـل نيـز      از بانكداري نداشتند؛ بـه هم
ـاد     ـانكي كشـور ايج مشكالتي را براي نظام ب

اين شرايط در حالي ادامه داشت . نده اكرد
ـاري     ـاي اعتب ـاوني ه  11كه منابع يكي از تع

ـادل   ـارد دالر   10هزار ميليارد تومان مع ميلي
  .برآورد مي شد

 
  :تعاوني اعتباري آزاد  401 •
 

ـافتي از تعـداد           ـات دري ـاس گزارش بر اس
ـاوني   140تعاوني اعتباري، حـدود   1460 تع

اعتباري به صورت آزاد به فعاليت ادامه مـي  
از اتمام مرحله اول  دادند كه بانك مركزي،

بر اين اساس . داده است ساماندهي آنها خبر
ـاماندهي     بود كه بانك مركـزي شـوراي س

 .اوني هاي اعتباري را تشكيل دادتع
ـا    ،در ادامه ساماندهي ها      بانك مركـزي ب

فراخوان تعاوني هاي اعتباري از آنها رقمـي  
ميليارد تومان  100ميليارد تومان تا  75معادل 

  .اخذ كرد تا ساماندهي ها را ادامه دهد
نها آها و نيز » تعاوني«اينگونه : انقالب اسالمي

 ،پول را در اختيار دارند كه بازار غير رسمي
تحت مهار بانك مركزي نيستند بلكه كارشان 
يكي جذب پولهاي نظام بانكي به شبكه خود 

با استفاده  ،از جمله ،و ديگري رانت خواري
  .از مديريت مافيائي اقتصاد كشور است

  
گــزارش تخلفــات نفتــي و مــالي  ٭

ـارد دالر   11: دولت در مجلـس  ميلي
يره ارزي درآمد نفتي به حساب ذخ

  :واريز نشده
 
گــزارش كميســيون انــرژي از عملكــرد ◀

امروز قرائت  89ماهه سال  9وزارت نفت در 
شد كه مويد انحرافات ميلياردي دولـت در  

 .بودجه امسال بود اجراي قانون
ـيون انـرژي        به گزارش خبرآنالين، كميس

ـارتي    ـات نظ اين گزارش را به استناد گزارش
ـاي  ديوان محاسبات تهيه كرد ه بود كه گوي
ـايف   89انحراف از عملكرد بودجه   9در وظ

عمده اين تخلفات به . ماهه وزارت نفت بود
عدم واريز به حساب ذخيره ارزي از محـل  
ـام    فروش نفت خام و كاهش توليد نفـت خ
مربوط بود كه كارشناسان ديوان محاسبات و 
ـات را تاييـد      سازمان بازرسي نيـز ايـن تخلف

 .اندكرده
ـيني    گزيده    ـاد حس اين گزارش را كه عم

ـيون انـرژي آن را قرائـت     سخنگوي كميس
 :كرد به شرح زير است

ـام در   72كاهش • هزار بشكه توليد نفت خ
 روز

عدم سرمايه گذاري شركت نفت و عـدم  •
ـاز، از مهمتـرين داليـل     تامين منابع مورد ني
كاهش توليد نفت اسـت كـه عـدم تحقـق     

 .تبودجه كل كشور را در پي داشته اس
ميليون بشكه نفت  36شركت نفت بيش از  •

 را از طريق انجام معاوضـه صـرف فـرآورده   
اسـت و   89نموده كه برخالف قانون بودجه 

 .رودتخلف آشكار به شمار مي
ـاب خزانـه    • مازاد درآمد نفت بايد بـه حس

داري كل كشور واريز شده و پس از منظور 
نمودن صندوق توسعه ملي و سـهم شـركت   

قي را به حساب ذخيره ارزي بريـزد  نفت، ماب
ميليون  300ميليارد و  4. كه چنين نشده است

ـاب ذخيـره ارزي     دالر از اين محل بـه حس
ـيش از   عالوه بـر ايـن،  . واريز نشده است  6ب

ـتريان نفتـي نيـز بـه       ميليارد دالر بـدهي مش
ــده و در   ــه نش ــره ارزي ريخت حســاب ذخي

ـاب     11 مجموع حدود ـارد دالر بـه حس ميلي
 .ارزي واريز نشده است ذخيره

اين اقدام بانك مركـزي و خزانـه داري    •
كل كشور و كاهش ساير درآمدها در جهت 
خودداري از ارائه اليحه متمم و يا اصـالحيه  

 .بوده است 89بودجه 
ـال،       • ـاي س ـاب بـه انته ارجاع تسـويه حس

ـاهش توليـد و بـه خطـر       موجب تشـديد ك
گـذاري  افتادن امنيـت توليـدي و سـرمايه   

 .ر شده استكشو
ـيون      در نهايت چهار راهكار از سوي كميس

 :انرژي مجلس ارائه شده بود
با توجه به نياز واردات كشور به واردات  - 1•

ـاص نفـت بـراي ايـن       بنزين سـوپر، اختص
 .پيش بيني شود 90معاوضه در بودجه 

ــراي ســهم   - 2• در برنامــه پــنجم مبلغــي ب
شركت نفت ايران از توليـد نفـت در نظـر    

اين شركت بايد حـداقل  . ه شده استگرفت
الزم . ميليارد دالر سرمايه گـذاري كنـد   12

است كه نظارت كامل صورت گيرد و در هر 
 .سه ماه گزارش آن ارائه شود

در انجام تسويه حساب مقاطع سه ماهه  - 3•
، عملكرد شركت ملي نفت بايـد  89در سال 

 .مورد بازبيني قرار گيرد
حه بودجـه  مدهاي عمومي در اليآدر - 4•

ـاتي و غيـره بـه    آاز جمله در 90 مدهاي مالي
 .صورت دقيق پيش بيني شود

  
  

استمرار كشتار زندانيان 
و دســتگيري و شــكنجه 

  ...و
  

فعـالين  «به گـزارش   ،89اسفند  19در  ◀
، صـالح  »حقوق بشر و دمكراسي در ايران

ساله به اجـراي احكـام    30الدين جعفري 
 كم ضددادگاه انقالب تهران برده شد و ح

در ضربه شالق  74بشري و قرون وسطايي 
در اثـر ايـن   . او به اجرا گذاشته شـد  باره

ضربات پشت او خون آلود و كبـود شـده   
او از درد شديد اين عمل شنيع و ضد  .بود

بشري مأمورين ولي فقيه سـخت در رنـج   
در سالن  1383اين زنداني از سال . است 

زندان گوهردشت كرج بسر مـي   1بند  3
و به دليل درگيـر شـدن بـا نيروهـاي      برد

انتظامي بـه اتهـام محاربـه و اقـدام عليـه      
 . امنيت به دو بار اعدام محكوم شده است

به گـزارش دانشـجو    ،89اسفند  22در ◀
نيـوز، لقمـان قـديري كـه دوشـنبه هفتـه       
گذشته براي حل مشكل ممانعت حراسـت  
دانشگاه از برگزاري جلسه دفاعيه اش، بـه  

ــود، توســط ايــن نهــاد مراج عــه كــرده ب
ــه    ــيراز ب ــگاه ش ــت دانش ــئولين حراس مس

خانواده . نهادهاي امنيتي تحويل داده شد
تــاكنون  ،لقمــان بــا مراجعــه بــه دادگــاه

نتوانسته اند اطالعي از وضعيت پرونده وي 
 . به دست بياورند

بـه گـزارش آفتـاب،     ،89اسفند  22در ◀
ها نفر از كارگران معترض كيان تاير در  ده

به عدم دريافت دستمزد خـويش   اعتراض
در جلوي نهاد رياست جمهوري دست به 

 .دندزتجمع و سر دادن شعارهايي 
ــر از وكــالي 388 ،89 اســفند 22در ◀ نف

دادگستري به اتفاق اعضاي هيأت مـديره  
كانون وكالي دادگستري فارس، در نامـه  

صادق الريجـاني، محكوميـت   شيخ اي به 
ندان وكالي دراويش گنابادي به تحمل ز

و لغــو پروانــه وكالــت دو تــن از آنهــا را 
محكوم كردند و ضـمن ابـراز نگرانـي از    
تداوم اين وضعيت، خواستار رفـع موانـع   
در مسير دفـاع شـرافتمندانه و آزادانـه از    
ــذف    ــاب از ح ــور، اجتن ــهروندان كش ش
وكالي شريف از عرصـه هـاي مختلـف و    
رسيدگي عادالنه و قانوني فارغ از جهـت  

هـا و حكـم   ي بـه پرونـده   گيريهاي سياس
 .وكال شدند محكوميت صادره برضد

ــفند 23در ◀ ــاس،  89 اس ــي پيرعب ، قاض
دادگاه انقـالب، عبدالرضـا    26يس شعبه ئر

تاجيك، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را 
  .به شش سال حبس تعزيري محكوم كرد

بــه گــزارش امــروز،  ،89اســفند  23در ◀
 حجت االسالم حسين گودرزي از فعـالين 
ستاد روحانيون مهندس موسوي در استان 
قم و همچنين از فعاالن اصالح طلـب قـم   

در محل كارش  1389اسفند  11در تاريخ 
 . بازداشت شده است

ــفند  23در ◀ ــزارش ،89اســ ــه گــ  بــ
ــزاري  ــاروح  خبرگ ــم ب ــارس، ابوالقاس ف

ـ    ه فرمانده انتظامي شهرسـتان نيشـابور گفت

خانه در   شاپ و قهوه واحد كافي 45: است
اين شهرستان در راستاي برخورد با مظاهر 

 .علني فساد پلمب شد
 ،دبير كل سازمان ملل ،89اسفند  23در ◀

 و شــكنجة گســترده، قطــع عضــو و شــالق
قوانيني كه اعدام كودكان را مجـاز مـي   

زنـان در   ضـد سازند و تبعيض قـانوني بـر   
  .ايران را محكوم كرد

ــا،  ،89اســفند  24در  ◀ بــه گــزارش هران
جمن اسالمي دانشـگاه آزاد واحـد   دفتر ان

كرج از سوي نيروهاي امنيتي پلمب شده 
اين در حاليست كه اين انجمن طي   .است

فعاليت خاصـي نداشـته و    ،يك سال اخير
آخرين فعاليت آن مربوط بـه تجمـع روز   

 .بوده است 88دانشجو در سال 
ــا،  ،89اســفند  24در ◀ بــه گــزارش هران

ــا   ــاي حــزب پ ــر از اعض ــا ناص ن غالمرض
 .ايرانيست در اهواز بازداشت شد

فعـالين  «به گـزارش   ،89اسفند  24در  ◀
ــران  از  ،»حقــوق بشــر و دمكراســي در اي

لحظاتي پيش چشن چهار شنبه سـوري در  
. نقاط مختلف شهر رشت آغاز شده اسـت 

مردم با برافـروختن شـعله هـاي آتـش و     
در مــوارد متعــددي  ،پريــدن از روي آن

رژيـم ولـي    ضد براقدام به سر دادن شعار 
  . فقيه مي كنند

ــر گــزارش از  ،89اســفند  24در  ◀ ــا ب بن
ــران ــوري  ،اي ــنبه س در  ،در شــب چهارش
ــران ــاي خيابانهــاي اصــلي را  ،ته چراخه

و مانع از ورود مـردم بـه   . خاموش كردند
بسـياري توقيـف   . اين خيابانها مـي شـدند  

شمار توقيف شدگان افـزون بـر   . شده اند
 .ورد مي شودآنفر بر 1000

اسفند به گزارش جرس، تمـامي   24در ◀
ها و پاساژهاي اصـلي تهـران، بـه     فروشگاه

هاي امنيتي و انتظامي پايتخت  دستور مقام
تعطيل شده و اين شهر سيماي شـهري در  
حالت حكومت نظـامي بـه خـود گرفتـه     

 .است
فعـالين  «بـه گـزارش    ،89اسفند  24در ◀

ــران    ــي در اي ــر و دمكراس ــوق بش  ،»حق
ه و سر دادن شعار مرگ اعتراضات گسترد

بر خامنه اي  در نقاط مختلف شهر مشهد و 
همچنين درگيري بين مـردم و نيروهـاي   

آغـاز شـده    18:30سركوبگر كه از ساعت 
 .است همچنان ادامه دارد

به گزارش مهر، آيت  ،89اسفند  ٢۵در ◀
اهللا احمد محسني گركاني رئـيس ديـوان   
عالي كشور با بيـان اينكـه احكـام قطعـي     

ام از سوي دادگاه كيفري در كمتر از اعد
روز در ديوانعالي كشور رسيدگي مـي   10

سه شعبه ويـژه، پرونـده هـاي    : شود گفت
مربوط به اشرار، جنايتكـاران، متجـاوزان،   
محاربين، سارقان و مجرمان خطرنـاك را  

 .رسيدگي مي كنند
بــــه گــــزارش  ،89 اســــفند ٢۵در ◀

 467مهر، در چهارشنبه سوري خبرگزاري 
به جرم مزاحمت، بر هم زدن امنيت و  نفر

 .توليد و توزيع مواد محترقه دستگير شدند
فعـالين  «بـه گـزارش    ،89اسفند  25در ◀

، در پـي  »حقوق بشر و دمكراسي در ايران
 3و  2به كنترل در آوردن كامـل  واحـد   

زندان قزل حصـار كـه محـل بازداشـت     
و  زندانيان محكـوم بـه اعـدام مـي باشـد     

بنـدها و  هاي يورش پاسـدار  ،متعاقب آن
گارد زندان به زندانيان بـي دفـاع تـا بـه     

نفر در زندان از دو طـرف   7حال حداقل 
زنـداني زخمـي    100كشته و نزديـك بـه   

وضعيت جسمي بعضي از زخمي . شده اند
ــت و     ــوده اس ــيم ب ــيار وخ ــدگان بس ش
گزارشاتي حاكي از آن است كه تعدادي 

ــ  ــه مراك ــدانيان در حــين انتقــال ب ز از زن
درماني و يا در مراكز درمـاني در گذشـته   

 .اند
بنـدها  هاي گارد ويژه زندان و پاسـدار    

بسوي زندانيان بي دفاع آتش گشـودند و  
اكثر كشـته شـدگان و مجـروحين مـورد     
ــد   ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــة آنه  .اصــابت گلول

بندها زندانيان را از سينه به بـاال  ان پاسدار
ــرار داده    ــود  ق ــاي خ ــه ه ــدف گلول ه

گزارشها حاكي از كشتار زنـدانيان در  .اند
 .اين زندان است

ــفند  25در ◀ ــزارش  ،89اســ ــه گــ بــ
 10فــارس، كميســيون مــاده خبرگــزاري 

ــه   ــانوني پروان ــدامي غيرق ــزاب در اق اح
مجمع مدرسين و محققين حوزه «فعاليت 

را نيـز توقيـف كـرده، ضـمن     » علميه قـم 
تصويب انحالل اين جمعيت، نظر خود را 

هايي به دستگاه قضـايي  ي نأبراي صدور ر
 .فرستاده است

، بـه گـزارش كمپـين    89اسفند  27در ◀
المللـي حقـوق بشـر در ايـران كـاوه       بين

نگـار و فعـال    قاسمي كرمانشاهي روزنامـه 
ي چهارم دادگاه  بشر از سوي شعبه  حقوق
نظر كرمانشاه به رياست محمدعلي  تجديد

سال حبس تعزيري در  4روشني به تحمل 
. اد اين شـهر محكـوم شـد   زندان ديزل آب

ســال از ميــزان  1ايــن حكــم بــا كــاهش 
متهم در دادگاه بـدوي،    ساله 5محكوميت 

اسفند ماه سـال جـاري    25روز چهارشنبه 
 .شدبه وكيل وي ابالغ 

فعـالين  «، به گـزارش  89 اسفند 27در  ◀
، تعـداد  »حقوق بشر و دمكراسي در ايران

ن زيادي از زندانيان بازمانده از كشتار زندا
قزل حصار به سلولهاي انفرادي بند سپاه و 

زندان گوهردشت كرج منتقل شده  5بند 
ــيانه     ــاي وحش ــكنجه ه ــت ش ــد و تح ان

 .واواك هستندبازجويان 
محبـت  «به گـزارش   ،89اسفند  28در  ◀
ز ا بعـد  5، ماموران امنيتي در ساعت »نيوز

ظهر، با هجوم به خانه اي واقـع در محلـه   
شاه كه از آن بـه  فرهنگيان شهرستان كرمان

عنوان كليساي خـانگي ذكـر شـده كليـه     
نفر گزارش 10افراد حاضر در محل را كه 

 .، بازداشت كردندندشده ا
بـه گـزارش كميتـه     ،89اسفند  28در  ◀

مدير  7گزارشگران حقوق بشر، هر يك از 
ــايي، از ســوي دادگــاه   ــه به ســابق جامع

سـال حـبس محكـوم     20نظر بـه   تجديد
صـورت كتبـي و در   اين حكم بـه  . شدند

 .نفر ابالغ شده است 7زندان به اين 
به گـزارش ايسـنا، دو    ،89اسفند  29در ◀

تشكل كارگري از تصـميم شـوراي عـالي    
 27ر افزايش بكار جمهوري اسالمي ايران 

هزار توماني حداقل دستمزد ماهانه هفت 
هزار كارگر بـراي سـال    ۵٠٠ميليون و 

 .اند آينده انتقاد كرده
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