
  

  
با استفاده از خشونت  ،راست افراطي ويزي است كه گرايشهاي راست وآدست  ،سالم هراسيدناسالم ستيزي و از ا :انقالب اسالمي

سالها است  ،دست ساخته سيا و انتليجنت سرويس در دوران جنگ افغانستان ،مالي و نيز القاعده –يم مافياهاي نظامي ژپيشگي ر
اين  ،ددر جريان جنبش هاي همگاني در تونس و مصر و يمن و بحرين و نيز جنگي كه در ليبي به راه انداخته ان. كه بكار مي برند

كارمندان سازمان ملل را مي  ،به تالفي ،تش مي زند و در مزار شريف افغانستانآكشيشي قرآن  ،در امريكا. حربه را بكار برده اند
الئيسيته را حربه كرده  -كه در انتخابات محلي به سختي شكست خوردند  –ساركوزي و حزب او  ،طرفه اين كه در فرانسه. كشند

روحانيان  ،و اين بار. نها رأي بدهندآتمايلهاي راست به  ،نكه در انتخابات رياست جمهوري سال آيندهآگمان  به ،اند بر ضد اسالم
به اين حكومت . در امور ديني دخالت نكند ،از حكومت فرانسه مي خواهند ،شش دين و مذهب هستند كه به طرفداري ازالئيسيته

ن عمل آدين خود را انتخاب و به  ،زادانهآبايد بي طرف بماند تا هر انساني بتواند دولت است كه  ،بنا بر الئيسيته: ور مي شوندآياد
بودند و اينك ) جامعه شناس فرانسوي  ،لن تورنآبه تعبير (گرايشهاي چپ متمايل به ديكتاتوري الئيسيته  ،زماني در غرب. كند

 ،اين بار :كار وارونه شده است. ت افراطي شده اندنها حامي الئيسيته و مخالف حربه كردن دين توسط گرايشهاي راست و راسآ
زمينه سازي مي كند براي تغيير قانون  ،دولت است كه مي خواهد الئيسيته را رها كند و براي دخالت در امور ديني مردم

مجلس قصد وزير كشور فرانسه را ناگزير كرد اعالن كند حكومت ساركوزي و اكثريت او در  ،شدت گرفتن نگراني ها. الئيسيته
  ،با وجود اين. را تغيير دهد 1905مصوب  ،ندارند قانون الئيسيته

همايش در باره الئيسيته و  ،حزب او ،با وجود مخالفت نخست وزير ،رئيس جمهوري فرانسه ،به اصرار سركوزي ،وريلآ 5در     
ه رهبري ساركوزي خوانده بود و حزب حاكم جنگ با ليبي را جنگ صليبي ب ،وزيركشور فرانسه ،نآپيش از . اسالم را برگزار كرد

  . پيشنهاد سخن گفت 26از 
نخست يك رشته اطالعات را كه از ايران دريافت كرده ايم و گوياي وضعيت سياسي كشور و بيشتر  ،در فصل اول اين مجموعه     

  .ورده ايمآگرد  را... يم و مراجع قم وژيم و ميان رژخبرها در باره  برخوردهاي درون ر ،يم است و سپسژر
يكي اكتبر سورپرايز و ايران گيت و ديگري عراق گيت را بر جهت يابي سياست خارجي  ،اثر سانسور دو حقيقت ،در فصل دوم     

نقش سيا در جنگ ليبي و اثر مداخله نظامي بر جهت يابي   ،نآو دموكراسي امريكا و نيز استقرار استبداد در ايران  و به دنبال 
  .مطالعه مي كنيم ،از رهگذر رابطه اش با كويت و بحرين و سوريه ،يم با كشورهاي منطقهژو نيز به رابطه رتحول ليبي 

قسمت ديگري از گزارشهاي محرمانه انگلستان مربوط به دوران اول انقالب را همراه توضيح هاي بايسته نقل  ،در فصل سوم      
  .موزدآن درس آبخواند و از  ،روي داده است چنانكه نسل امروز تاريخ را همانطور كه. مي كنيم

ورده آجمع  ،هستند 1390غاز سال آداده ها و اطالعات اقتصادي را كه گوياي وضعيت اقتصادي كشور در  ،در فصل چهارم      
  .ايم

  :  گذرانيميم توسط سازمان ملل خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي ژمحكوميت ر ،در فصل ششم      
  
  

  :وضعيت روياروئي ها است 1390غاز سال آوضعيت سياسي ايران در 
  
  

   ۱۳۹۰غاز سال آگزارش از ایران گویای وضعیت سیاسی در 
  
  :پیام نوروزی اوباما و غرب است که ترتیب همه کارها را می دهد٭
  
حاکمیت اخطار کرده بود  پیامش به اما درآقا اوب :صبح امروز در تاکسی ای که به سمت محل کارم می رفتم، راننده گفت◀

گفتم چطور؟ گفت وضعیت لیبی را ببین و در آینده وضعیت ایران نیز همینگونه است و بحرین را هم . استامسال رفتنی 
   .د به این شکل در آورده اندنمطمئن شو خودپشت سر از اینکه  برای

  5در صفحه     
  

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٢٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

   ١٣١۵اريبهشت سال ◀
  
با مداخله علني )   1307مرداد  22(پس ازپايان دورة ششم مجلس «

. نتخابات، هيچيك از مخالفان رژيم به مجلس راه نيافتدولت در ا
مصدق كه در دوره پيش از نمايندگان تـراز اول تهـران بـود، در    

به جاي شخصـيت هـايي   . مجلس هفتم حتي يك رأي هم نداشت
چون مشيرالدوله، مؤتمن الملك، مـدرس، افـرادي هماننـد سـيد     

الدولـه،  ، وثـوق  ر، علي دشتي، عبدالحسين تيمورتـاش يعقوب انوا
ميرزا عبـداهللا ياسـائي و شـيخ حسـين تهرانـي از صـندوق هـا در        

  .آوردند
پايه هاي حكومت استبدادي مستحكم شده بود، مصدق در انتظـار  

آباد ش بــا ديكتـاتوري رضــا شـاه، در احمــد  تالفـي مخالفــت هـاي  
ي برد و اوقـات خـود را صـرف مطالعـه و امـور      ساوجبالغ به سر م
 وي  دچارخونريزي  ناگهان ١٣١۵ تدرارديبهش. كشاورزي ميكرد

چـون بـا   . بنيه او را ضعيف كرد شديد گلو  شد و ادامه  خونريزي،
خـانواده،   مراجعه به اطباء بيماري او تشخيص داده نشد، به توصـيه 

 )  1( ».ين مصدق عازم اروپا گرديدغالمحس همراه با فرزندش، دكتر
ــر غالمحســين مصــدق ــد) 2(دكت ــا«: مــي گوي ل در اريبهشــت س

امة خونريزي پدر ناگهان دچار خونريزي شديد گلو شد، اد١٣١۵
چون با مراجعه به اطباء علت بيماري معلـوم   .بنية او را ضعيف كرد

نشد، به توصيه دوستان و اصـرار مـن، عـازم اروپـا شـديم و از راه      
بـرلن، بـه سـفارش     در. روسيه با قطـار و كشـتي بـه آلمـان رفتـيم     

. پدرم در بيمارستان بسـتري شـد    Von  Ikenپروفسور فون ايكن
پس از بهبودي و خارج شدن از بيمارستان، پدرم به يـك پزشـك   

ر اولـين  نيست گفتگوي آنهـا را د  بي مناسبت. اعصاب مراجعه كرد
  : جلسه آشنائي نقل كنم
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  ایرانیان از یپرسشهاپاسخ به
  ابوالحسن بنی صدر

  
  

  سوره نساء ۳۴یه آزاد در باره آبحث 
  
قای کریمی را که در زیر باز می آدیگر از پرسشهای پاسخ به یکی     
پرسش ایشان این . زادی است که  انجام گرفته استآبحث  ،ورمآ

  :بود
آقاي ژيژك بر اصل  :ت آقاي ژيژك به اسالم فرموده ايددر پاسخ به انتقادا

در قرآن نگريسته و در نتيجه، واقعيت را وارونه ديده  ثنويت تك محوري
  .است

ه معني و مفهوم و واقعيت آيه زير را براي من و ديگراني كه لطف فرمود
اگر ترجمه از  .بينيم شفاف و روشن مشخص كنيد واقعيت را وارونه مي

تمنا دارم اگر ترجمه درست است . عربي به فارسي غلط است بفرمائيد
تنبيه را براي ما و كسانيكه  معناي تسلط، برتري، مطيع، نافرماني، زدن و

  .ويت تك محوري به همه چيز نگاه ميكنند تبيين كنيدبر اصل ثن
تسلط و حق نگهباني است بواسطه آن برتري كه خدا  مردان را بر زنان
مقرر داشته و هم به واسطه آن كه مردان از مال خود  بعضي را بر بعضي

بايد به زنان نفقه دهند پس زنان شايسته و مطيع آنهايند كه در غيبت 
وهران باشند و آنچه را كه خدا بحفظ آن امر مردان حافظ حقوق ش

و زناني كه از مخالفت و نافرماني آنان بيمناكيد بايد  فرموده نگهدارند
نخست آنها را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوري 

چنانچه . چنانچه مطيع نشدند آنها را بزدن تنبيه كنيدديگربار .گزينيد
ستم نداريد كه همانا خدا بزرگوار و عظيم حق هيچگونه  داطاعت كردن
  .الشان است

اگر بر اصل ثنويت تك محوري در اين آيه ننگريم برتري بعضي بر بعضي 
ديگر را كه خدا مقرر داشته ،يعني تبعيض را ،چگونه معنا كنيم كه 

  تبعيض معني ندهد؟
  2در صفحه     
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            بـه زبـان      ،         سوره نساء    34   يه  آ      و متن 
   :     اينست   ،    عربي

   ِّ  ِ     ِّ        َ    َ  ُ     َ  َ الرِّجالُ قَومونَ على النِّساء بِما فَضلَ       
   َّ     ُ َ  َ    ِ    ٍ               ْ اللَّه بعضهم على بعضٍ و بِما أَنفَقُوا منْ 
 ظــتفح ــت ــولهِم فَالصــلحت قَنتَ أَم               َ  َ        َ   ِ    َ 

      َّ     َ  ُ  َ   ه و الَّتى تخَـافُونَ   ِّ ْ َ      ِ  ِ      َّ لِّلْغَيبِ بِما حفظ اللَّ
 ُ     ُ       َّ     َ  َّ   َّ        نُشوزهنَّ فَعظوهنَّ و اهجـرُوهنَّ فـى   
  ْ   َ   َ  ْ ِ َ  َّ    ِ       ِ     َ  الْمضاجِع و اضرِبوهنَّ فَإِنْ أَطعنَكم فَال 
 َ     َ     َّ    َّ ِ  ً  ِ   َّ ِ  َ     ُ     تَبغُوا علَيهِنَّ سبِيالً إِنَّ اللَّه كانَ عليـا  

  )  34 (  ِ   ً كبِيراً
  
بـا تنـی  ،یـهآزاد پیرامون ایـن آبحث  

 ،چنـد زن و مــرد ســوئدی دانشــگاهی
زیرا روشن می . موز استآ بس عبرت

ــان  ــاوت بی ــد تف ــان آکن زادی را از بی
 ،یـه قـرآن وآقدرت در اندریافت یک 

قرار گرفتن انسان را  ،در همان حال
ــا  ــذیرفتن حقیقــت و ی در وضــعیت پ

ـــز از بحـــث ـــز  از  ،گری بخـــاطر گری
ــذیرفتن حقیقــت ــون. پ در  ،هــم اکن

ــرب ــدرت ،غ ــان ق ــه بی  ،اســالم بمثاب
و راسـت دستمایه گرایشـهای راسـت 

نیاز انسان امـروز . افراطی شده است
زادی و ضـرورت اینگونـه آرا به بیان 
ــاکردن  ،مباحــث ــرای ره ــا ب ــه تنه ن

مســـــلمانان از بـــــاور توجیـــــه گـــــر 
زورمداری که برای رهـا کـردن همـه 

ن بیان قـدرت مـی آاز این یا  ،انسانها
قرار بر ایـن بـود کـه . توان تصور کرد

ترتیـب انتشـار  ،طرف سوئدی بحـث
ث را بـــه زبـــان ســـوئدی و بســـا بحـــ

بــه ایــن قــرار . زبانهــای دیگــر بدهــد
  . هنوز عمل نکرده است

 ،ور می شوم کـه دوسـتان گرامـیآیا    
خانم مینـو و آقـای  مجیـد محمـدی 

تنظیم کننـدگان ایـن بحـث  ، محقق
  . شرکت داشته اند ،نآدر  ،بوده اند و

  
نامه از ابوالحسن بنـی صـدر بـه  ٭
  :قای مجید محمدی محققآ

  
  با سالم 

» نشـوز « یادداشت زیر را در باره       
ــتم ــا. نوش ــه ب ــاب در مقایس زن و ( کت
، توضیحی را در بـردارد کـه )زناشوئی

ایــن . ن را شــفاف و دقیــق مــی کنــد آ
متن کوتـاه را هرگـاه بـا دانشـگاهیان 
ســوئدی  در میــان بگذاریــد و ســپس، 

ــئوالهای  ــا و س ــن آنظره ــا ای ــا را ب نه
ید، بسا بتوان متن جانب در میان بنه

را بازهم دقیق تر و شفاف تـر کـرد و 
مشکلی بزرگ را هم بـرای مسـلمانها 
. و هم برای بقیت انسان ها حل کرد

این متن را برای کسـی کـه اهـل نظـر 
اســت فرســتاده ام و از او خواســته ام 

ن، اگـر آدر باره مازوخیسم و درمـان 
تازه ای هست بیابـد و ایـن جانـب را 

  . دگاه کنآن آاز 
درضــمن، بــه خانمهــای دانشــگاهی    
  :ور شویدآیاد

نکـه بـر اصـول راهنمـای آبـا   –الف  
ن و با توجه به خاصه هـای حـق، آقر

ن می نگرم و معنی که می کـنم آدر قر
یـه هـای آخالی از تنـاقض اسـت و بـا 

ن نیــز تنــاقض نــدارد، بــاز آدیگــر قــر
ن نیستم که برداشت من، خالی از آبر

حــدی مــی هرچنــد تــا . نقــص اســت
شـما . زادی استآدانم ترجمان بیان 
نچـه مـی گوئیـد آنیز نپندارید که هـر

ن را می بایـد بـا نظـر آحق است و قر
شما و بطور عمومی تر، با راه و روش 

ــرد ــازگار ک ــان س ــیوع . غربی ــرا ش زی
نابســـامانیها و بخصـــوص اســـتبداد 

جـای ) به قـول میشـل فوکـو ( سکس 
 هـمتردید نمی گـذارد کـه در غـرب، 

کرامــت و منزلــت تمــام عیــاری زن 
ــــت و ن ــــته اس ــــمجس ــــیبهای آ ه س

زن  همستند و هاجتماعی روز افزون 
ــز  ــار و نی ــروی ک ــوان ســکس و نی بعن

) و نــه دو مهــر ( عهــده داری دو کــار 

و  . پدری و مادری اسـتثمار مـی شـود
زادی و آراه حلـــی بـــرای   در غـــرب،

برخــــورداری انســــان از کرامــــت و 
ش کوشـ. شـده اسـتنحقوقش یافتـه 

این جانب این بـوده اسـت کـه بیـان 
ن، آزادی را پیشـــــنهاد کـــــنم و، در آ

که قدرتمداری ببـار  ییبرای مشکلها
ورد، راه حــــل آورده اســــت و مــــی آ

بقیه با شما اسـت زیـرا . پیشنهاد کنم
  .هدایت هرکس با خود او است

  
  یادداشت در باره مازوخیسم ٭
  
ور می شود کـه در آنخست یاد – ۱

راه کـار وجـود برابر خشونت سـه 
  :دارد

خشونت را بـا خشـونت پاسـخ  – ۱/۱
  .دادن

در برابـــــر خشـــــونت، عـــــدم  –۱/۲
  .خشونت را رویه کردن

خشونت را بـه خشـونت زدائـی  –۱/۳
  .زدودن

امــا دو روش اول و دوم، خشــونت      
ن را تشـدید آرا از میان نمی برد بلکه 

ـــد ـــی کن ـــن . م ـــاره روش دوم ای در ب
ــن ــی بی ــا م ــه  متوضــیح را بج ــدم ک ع

خشونت در برابر خشـونت، مقاومـت 
مقاومـت . نکردن در برابر زور اسـت

بــه ) زور ( = نکـردن در برابـر قـدرت 
قدرت اجازه متمرکز و بـزرگ شـدن  

  . را میدهد
ــر      ــا دو روش اول مخــالف و آق ن ب

ــه انســان مــی  . مــوزدآروش ســوم را ب
 قواعد خشونت زدائـی را از جملـه در 

ـــب  ـــل « کت ـــت ک« و  » زاد آعق رام
ورده ام و در دســـــترس » آانســـــان 

  . است
زادی آن را بیـــــان آهرگـــــاه قـــــر     

بشماریم، ناگزیر می دانـیم کـه غافـل 
زادی، از جملــه، در گــرو آنشــدن از 

بکار بردن روشـهای خشـونت زدائـی 
ن، دسـتور آبنـا بـر ایـن، در قـر. است

بکار بردن خشونت نمی تواند وجـود 
مــی توانیــد . داشــته باشــد و نــدارد

سـوره نسـاء کـه  ۳۴یـه آپس : پرسیدب
اگر از نشوز زن ترسـیدید و : می گوید

راه حل های دیگر بجـائی نرسـیدند، 
    او را بزنید از چه رو است؟

مازوخیســــم و نارسیســــیم و   - ۲
ـــی  ـــت زن را نم ـــم سرش پاسیویس

  :سازند
  
فروید این نظر  ،در باب مازوخیسم   

ــراز مــی کنــد کــه طبیعــت زن از  را اب
ــم  مازوخیســم و نارسیســم و پاسیویس
بنــا بــر ایــن طبیعــت، . سرشــته اســت

عمل جنسی که التذاد کامـل بوجـود 
ه ضرورت، با خشونت همـراه بورد، آ

نظر او موضوع انتقادهـا شـده . است
ــــم . اســــت ــــاه مازوخیس ــــا  هرگ ام

عمومیــت نداشــت، نظــر او ســاختنی 
   .نیز نبود

ن مازوخیسم را سرشت زن آقر – ۲/۱
ــز نی ن را همگــاآ. نمــی دانــد نمــی نی

زیـرا در . ن را عارضه می دانـدآ. داند
اگـر از : سوره نسـاء مـی گویـد ۳۴یه آ

می دانیم کـه اگـر . نشوز زن ترسیدید
بکـار  خشونت طلبی سرشت زن بود،

بـی معنـی و بـی محـل » اگر «بردن 
با وجـود ایـن، نقـص التـذاذ . می شد

ممنوع های جنسـی « جنسی ناشی از 
سـائل یکی از جهان شمول تـرین م» 

ن آاز ایـن رو، قـر. بوده است و هست
  . بدان می پردازد

. زن را فعل  پذیر نیز نمی داند – ۲/۲
. زیــرا او را بــه مزرعــه ماننــد مــی کنــد

هرگاه رابطه جنسی را به رابطـه دانـه 
و مزرعه تشبیه کنیم، در می یابیم کـه 

زن و مرد، هر دو، فعـال بایـد  -الف 
ای ممنوع ه« نها هیچ آمیان . باشند

بـا وجـود . ینـدآنباید در کار » جنسی 
ــر فضــل هــا ــا ب ــن، بن کــه زن را  ییای

ــارورکردن  ــتند، نقــش ب ــه ( هس مزرع
و ممکن کـردن التـذاذ جنسـی )عشق 

  و . را زن برعهده می گیرد
( زن را عاشــق و دیوانــه خــود  – ۲/۳

 –نیز نمی شمارد زیـرا ب )  نارسیست
نگــاه آزن بـه مــرد اعتمـاد مــی کنـد و 

 نیو مـرد کمتـر چنـ کنـدمیـزش مـی آ
زن فضل معلمی عشـق را  –است و ج 

دارد و به یمـن ابـراز عشـق اسـت کـه 
مانع می شـود رابطـه جنسـی در یـک 

 .شود فعل و انفعال مکانیکی ناچیز
ــه  –د  ــاد ب ــر انگیخــتن اعتم فضــل ب

  .نفس در مرد را دارد
 در اگر در پرتو این سه انتقـاد پیشـین

 نظری بنگریم کـه قرنهـا بعـد اظهـار
قـرآن مازوخیسـم،  دید از شده است،

ــابیم کــه زن را از  را عارضــه ای مــی ی
فضلهایش محروم و زندگی زناشـوئی 

سیب پذیر و التذاذ جنسـی آرا سخت 
ــاقص و  ــاممکن، بســیار ن ــه ن را اگــر ن
محیط زندگی خانوادگی را خشـونت 

ـــار و آ ـــادهب ـــیبهای آانحـــراف و  م س
  .اجتماعی می کند

  
را  با مازوخیسـت کـدام روش - ۳

  :باید بکار برد ؟
  
از ســـه روش، عـــدم خشـــونت  -۳/۱

زیرا مازوخیسـم . روش درخور نیست
عـدم . بیماری خشونت طلبـی اسـت

ـــود زن، در  ـــی ش ـــونت ســـبب م خش
بیرون روابط زناشوئی، رابطه جنسـی 

ــونت  ــا آخش ــد ب ــز بجوی ــیبهای آمی س
  دورآاجتماعی که در پی می 

ـــــد زن را از  -۳/۲ ـــــونت هرچن خش
ی کند، اما  الـف حالت نشوز خارج م

میــز باشــد، آدر صــورتی کــه تحقیــر  –
بسا موجب تشدید بیماری می شـود و 

ن را تحقیــر آحتــی اگــر هــم زن  –ب 
ــونت آ ــه خش ــاز او را ب ــد، نی ــز نیاب می

بیشتر و گرفتار فعـل پـذیری و عشـق 
و ج . مدهایش می کندآبه خود و پی 

ــر – ن آخشــونت روشــی نیســت کــه ق
یـل کـه پیشنهاد می کند هم به این دل

و هـم بـه » در دین خشونت نیست « 
این دلیل که مشکل را حل نمـی کنـد 
و مشکل بر مشکل می افزاید و هم بـه 
این دلیل کـه نـاقض فضـلهائی اسـت 

 –د . ن بــرای زن قائــل اســتآکــه قــر
ــد از  ــر قص ــرب«اگ ــردن  »ض وارد ک
، بقصــد تحقیــر و زن ضــربه بــر بــدن

وردن زن باشد، آتحت سلطه مرد در 
ــرد اســ ــن م ــه زور گــوئی و ای ت کــه ب

پـس زدن، . خشونت مبتلـی مـی شـود
ستم در حق مرد و زن، هـر دو اسـت 

بنـا بـر . و خداوند ستم روا نمی دارد 
  این،
ـــا  – ۳/۳ ـــد و ب ـــی مان ـــه م ـــی ک روش

ن مـی آخشونت زدائی عمومی کـه قـر
موزد سازگار است، خشـونت زدائـی آ

نهـــا کـــه زدن را دلیـــل آ. مـــی شـــود
زن  برسمیت شناختن سـلطه مـرد بـر

گمان می برند،  ایـن پرسـش را پـیش 
در » ضـرب « هرگاه معنی : می کشند

زدن باشد، چگونه ممکـن اسـت  ،یهآ
با زدن، خشونت زدائی کرد؟ در ایـن 
ــه راه را از  ــونتی ک ــا خش ــا ب ــورد، م م
چهار سو بسته باشد و خنثی کـردنش 
جـز بـه خشـونت میسـر نباشـد، سـر و 

با خشونت طلبی رویارو  .کار نداریم
یم که ارضای جنسی او منـوط بـه هست

هرگـاه ارضـای . خشونت دیدن است
وردن نیاز او بـه آجنسی زن در گرو بر

یــا اگــر خشــونت آخشــونت باشــد، 
طلبی از نوعی بود کـه بـا بکـار بـردن 
خشونت ارضاء می شد، باز شوهر می 
  :باید چنین می کرد ؟  پاسخ اینست

ن کـه قـوام آمـوزش قـرآبا توجه به     
از جمله بر التـذاذ جنسـی  زناشوئی را

ــه ( کامــل  ــه و مزرع ــی ) رابطــه دان م
هـای  یـتممنوع« و از ایـن رو،  داند

را نفی می کنـد کـه در )   ۱( » جنسی 
ــک و  ــیله تحری ــا وس ــه ه ــه جامع هم
ـــان و مـــردان در  ـــه زن ـــد و تنبی تهدی
روابــط قــدرت بــا یکدیگرهســتند و از 
ــی در  ــذاذ جنس ــع الت ــرین موان مهمت

یه می باید آرند، روابط زناشوئی بشما
روشی را بیاموزد که، بدان، زن الـف 

از عارضه مازوخیسم رها شود و ب  –
را در »  ممنوع است های جنسی «  –

 –رابطـــه بـــا شـــوی بکـــار نبـــرد و ج 
استعدادها و فضلهای خـویش را بـاز 

  . نها را در زناشوئی  بکار بردآیابد و 
یـه آبدین قرار، هرگـاه قـرار باشـد      
یــه هــائی تنــاقض آنســاء بــا ســوره  ۳۴

نداشــته باشــد کــه زنــان و مــردان را 
ــت  ــوق و کرام ــان از حق ــوان انس بعن
برخوردار می شمارد و ایـن حقـوق را 
ذاتـــی مـــی دانـــد و بخصـــوص روش 

ن آپیشنهادی به جای درمان عارضه، 
ــد، در  ــه، آرا تشــدید نکن » ضــرب « ی

باید معنائی را داشته باشد  سازگار بـا 
ــی و زاد کــردن زن از آ خشــونت طلب

  :احساس تحقیر و تسلیم رها شدن از
نخسـت مــی بایـد مطمــئن شـد کــه     

بسا . مازوخیسم است» نشوز « عامل 
ــــوا  ــــی از رابطــــه ق ــــان دو ( ناش می

ــوهر  ــان زن و ش ــانواده، می ــا ) خ و ی
ممنــوع اســت هــای « بکــار بــردن 

برای وادار کردن شـوهر بـه » جنسی 
عملی کـه همسـر مـی خواهـد انجـام 

شـیوه تربیـت  ناشی ازیا حتی  گیرد و
و عادت و یا ترسی از ترسها و نگرانی 

هرگــــاه  ،پـــس. از نگرانیهـــا باشـــد
ــه  ــهائی ک ــی آروش ــه م ــؤثر آی ــوزد م م

ــان حاصــل شــد کــه  نشــدند و اطمین
نشوز ناشی از مازوخیسم است، بنا بـر 

  :یه، به ترتیب زیر می باید عمل کردآ
زدن بمعنای بکار بردن زور بر ضد     

یکی از معـانی متعـدد ضـرب  دیگری،
ن، ضـرب بـه آدر قـر. در عربی اسـت

ــی  ۱۴ ــده اســت آمعن ــائی ).  ۲(م معن
. باید که هم شامل باشد و هـم مـانع

شامل باشد یعنی درمانهـای مختلـف 
را در برگیـــرد و شـــفاف باشـــد یعنـــی 

ن آمورد را معین و قلمرو بکار بـردن 
را از مــوارد دیگــر زنــدگی زناشــوئی 

نی کلمـه، معنـای از معا. مشخص کند
ــر ــه ق ــا روشــی ک ــرای آدرخــور ب ن، ب

مـــوزد، تحـــرک آدرمـــان نشـــوز مـــی 
 ایـن توضـیح درخـور. بخشیدن است

ــف  ــه ال ــت ک ــا  -اس ــان ب ــه انس رابط
واقعیــت، از جملــه بــا همســر، رابطــه 

تنهـا عـاملی کـه سـبب . مستقیم است
مــی شــود رابطــه او بــا  واقعیــت غیــر 

. اسـت) زور ( = مستقیم شود، قدرت 
نت طلبی  و یا به خشونت خشو -ب 

بــر انگیخــتن، بیمــاری اســت و ایــن 
« بیمــاری کــه اســتعمال خشــونت را 

مـی کنـد، رابطـه مسـتقیم و » ناگزیر 
بدون مانع میان دو همسر را ناممکن 

ن، آبنـا بـراین، درمـان  –ج . می کنـد
برداشــتن مــانع و مســتقیم و بــدون 

از ایـن رو، . مانع کردن رابطـه اسـت
ی از مازوخیســم، در مــورد نشــوز ناشــ

ــیدن  ــای تحــرک بخش ضــرب در معن
 -زیـرا الـف . رساتر و شفاف تر است

خشونت طلبی انـواع دارد و هریـک 
را درمانی بایسته است و بـرانگیختن 
و تحــرک بخشــیدن معنــائی شــامل 
است زیرا تمام درمان ها را در بر می 

اسالم رابطـه زناشـوئی را  –ب . گیرد
قـوا، بر عشق می نهد و نـه بـر روابـط 

چرا روا بیند بسـتر کـه محـل تحقـق 
التــذاذ کامــل بخــاطر انجــام رابطــه 
جنسی در بیکران عشـقی بـی خدشـه 

نهم آاست، محل استقرار رابطه قوا، 
بر پایـه سـلطه مـرد مجهـز بـه اجـازه 

 –بکــار بــردن خشــونت بگــردد؟ ج 
محل بکاربردن روش را مشخص مـی 

میزش جنسی دو همسـر آبستر و : کند
ــــرانگختن و هــــم درمــــ  -و ج  ان ب

تحــرک بخشــیدن مــی شــود و محلــی 
ــرای  ــتر ب ــتفاده از بس ــوء اس ــرای س ب

  . ایجاد رابطه قوا نمی گذارد

روانکــاوی و روان  در ایــن زمــان،    
، هـم نـوع پس. وجود دارندپزشکی 

تحرک بخشیدن در خـور هـر مـورد 
بیماری را می توان یافت و بکار بـرد 

ــم  ــم آو ه ــوع از مازوخیس ــی ن ن را م
ــا بکــار تشــخیص دادشــود  کــه جــز ب

. بردن خشونت از میان بر نمی خیزد
ـــــت کـــــه همســـــر  و روشـــــی را یاف
مازوخیست را از مازوخیسـم  درمـان 
و شــوهر را از اعتیــاد بــه بکــار بــردن 

  . خشونت بازدارد 
بــا وجــود ایــن، وقتــی معنــی            

شامل و مانع شد و بطور شفاف روش 
را معین کرد، دو همسر بـا طـرز فکـر 
ـــوند و در  ـــی ش ـــتر م ـــری همبس دیگ
ــا  ــدن ب ــه ش ــرانگیختن و برانگیخت ب
یکــدیگر همکــاری مــی کننــد و خــود 
نوع تحرک بخشـی را بـه تجربـه مـی 

  .یابند
بدین قرار، ضرب، در مـورد نشـوز،     

تحــرک جنســی بخشــیدن معنــی مــی 
پس، برای اینکه زن از خشونت . یابد

طلبی بیاساید و حالت وجـد و شـوق 
ــد، مــرد مــی میــزش جنســی را بآ جوی

. باید او را از خشونت طلبی رها کنـد
یه، روشی که مرد بکار می برد، آبنا بر 

به اندازه ای باید باشد که زن میـل و 
و به  وردآشوق جنسی خود را بدست 

، )دســت دهــد ( روی مــرد بــاز شــود 
زیـرا  . ن، زیانبخش می شـودآزیاده بر

از لحظــه برانگیختــه شــدن وجــد، 
حل می شود و تحرک بخشیدن بی م

ادامه دادن بدان، این بـار، مـرد را از 
نظر جنسی فعـل پـذیر مـی گردانـد و 

و همسر را ناقص می  التذاذ جنسی او
  . کند

ـــــد•  هرگـــــاه مـــــرد : پرســـــیده ای
مازوخیست بود چه باید کـرد ؟ چـرا 

ــر ــاکت اســت ؟ آق ــاره س ــن ب ن در ای
  :پاسخ اینست

نجا که زن فضل برانگیزنـده آاز   - ۱
جمله در همبسـتری دارد ،  مرد را، از

کــار  تحــرک بخشــیدن بــه مــرد را 
  . انجام می دهد

را بیشتر » ممنوع های جنسی «   - ۲
هرگاه بکار نبرند . زنان بکار می برند

و نقش مزرعه عشـق را ایفـا کننـد، در 
مرد، ولو مازوخیسـت باشـد، شـوق و 

  .ورندآتحرک جنسی را بوجود می 
تلـی بـه اگر مرد مب ،بنا بر قرآنو  – ۳

کــه مــرد هــا بیشــتر  بــدان  –سادیســم 
باشـد، غیـر از ایـن  -مبتلی می شوند 

ــان شــود ــد درم ــی . کــه مــی بای زن م
  .تواند از او جدا شود

     ---------------------
---------------------  

در ســال  ور مــی شــود کــهآیــاد  – ۱
در پاسـخ بـه پرسـش  رانیدر ا ۱۳۵۹

 مـن بـا: خانم دانشـجوئی کـه پرسـید
چند نفر از پسرهای دانشجو درمـورد 
پوشیدن موی سر، و آن را بـه عنـوان 
حجاب، قبول نداشتم و معتقد بودم 
که اگر لباسم متناسـب باشـد و خـود 
را بپوشـــانم، همـــان حجـــاب اســـت 
وهرکدام از اینان دلیلـی را پـیش مـی 

ثابت شـده اسـت : کشید که می گفت
کــه مــوی زن اشــعه ای تولیــد میکنــد 

 یبطـور .اثـر میگـذاردکه روی مرد 
ــرد از  ــه م ــود ک ــث میش ــن باع ــه ای ک

حــاال از . حالــت عــادی خــارج شــود
شـــما میخـــواهیم بگوییـــد کـــه ایـــن 

  نظریه چه اندازه درست است؟
فرصت را برای طرح یکی از عمده     

ترین مسائل همه جامعه هـا در همـه 
ـــور  ـــمردم و اینط ـــنم ش ـــا مغت زمانه
توضــیح دادم کــه مــرد و زن بــا تــوان 

کدیگر خلق شده انـد و بایـد جذب ی
نسبت بهم جاذبه داشـته باشـند و در 
زناشـــوئی ایـــن جاذبـــه را نیـــز بکـــار 

ممنوع است هـای جنسـی « . بگیرند
میـزش آسبب می شوند که بهنگـام » 

جنسی میان دو همسر، التذاذ جنسـی 
  . ناقص بگردد

  3در صفحه
  

 سوره نساء۳۴یهآزاد در بارهآبحث
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مدها یکی اینست که هر آاز جمله پی 
ــک ــر  ی ــراز دو همس ــی آب ــوند ن  م ش

ــه  ــردن رابط ــرار ک ــا برق ــود را ب کمب
جنسی، در بیرون از زناشوئی، جبران 

 صفحات آخـر رجوع شود به( . کنند
کتاب خانواده در اسالم چـاپ ششـم 

در بخــش سیســتمهای  ۱۳۵۹تیرمــاه 
  )اطالعاتی ومساله حجاب 

ــط       ــه در رواب ــرفتن جاذب ــار نگ بک
« زناشــوئی، یکــی از عمــومی تــرین 

در همـه » سـی ممنوع است هـای جن
ــت ــا اس ــه ه ــوع . جامع ــا بخــاطر ن ی

ــادت ــا بخاطرع ــت و ی ــا. تربی ــن  ب ای
توجیــه کــه بــه یکــدیگر عــادت کــرده 

کار بـه بـی اعتنـائی جنسـی زن و  .اند
« اما تنهـا  .شوهر به یکدیگر می کشد

. نیسـت» ممنوع اسـت هـای جنسـی 
اظهــار میــل جنســی نکــردن و حتــی 
ـــخ  ـــی پاس ـــر را ب ـــل همس ـــراز می اب

امعـه هـای مختلـف، گذاشتن، در ج
ممنــوع اســت هــای « یکــی دیگــر از 

میـزش نیـز، آبهنگـام . است» جنسی 
ن جامعه، یک رشـته آدر بنا بر این یا 

وجـود » ممنوع است های جنسـی « 
بـروز عالقـه و عشـق  –دارند که الف 

عمــل  –بــه یکــدیگر را نــاممکن و ب 
جنسی بی قید را  نامیسر و بنا بر این، 

  . اقص می کنندالتذاذ جنسی را ن –ج 
ن دارد آدر قــر ،معــانی کــه ضــرب - ۲

  عبارتند از 
ضــرب : وردنآبمعنــای  ،ضــرب – ۱

ورد یـا آخداونـد مثـال مـی . الله مثال
ن، ســوره هــای آقــر( مثــال مــی زنــد  

  ... )نحل و روم و یس و
بمعنای برخاستن و قیـام  ،ضرب – ۲

( اذا ضــربتم فــی ســبیل اللــه : کــردن
  ) ۹۴یه آنساء 

معنـای درکـاری بـودن، ب ،ضرب – ۳
ان انـتم : در نوردیدن ، سـفر کـردن 

 ۱۰۶یــه آمائــده ( ضــربتم فــی االرض 
  ...و
ــرب – ۴ ــلب کــردن ،ض : بمعنــای س

ــی  ــی الکهــف آفضــربنا عل ــم ف ( ذانه
نهـــا آشـــنوائی اصـــحاب کهـــف را از 

  ) ۱۱یه آکهف ) ( گرفتیم 
بمعنای مقایسه  یا سئوال  ،ضرب – ۵

ما هـو؟ قالو الهتنا خیر ا: از راه جدل
یـه آزخـرف ( ما ضربوه لک اال جدال  

۵۸  (  
: بمعنــای دریــغ کــردن ،ضــرب – ۶

 ۵یـه آزخـرف ( افتضرب عنکم الذکر 
(  
ــــرب – ۷ ــــاندن ،ض ــــای پوش : بمعن

( ولیضربن بخمـرهن علـی جیـوبهن 
  ) ۳۱یه آنور 
: زدن بقصــــد تنبیــــه ،ضــــرب  - ۸

ــــوههم و  ــــربون وج ــــة یض المالئک
  ) ۵۰یه آانفال ( ادبارهم 

: بمعنـای یـافتن و ایجـاد ،ضرب – ۹
طـه ( فاضرب لهم طریقـا  فـی البحـر 

  ) ۷۷یه آ
زدن بمعنـــای بریـــدن و قطـــع  – ۱۰

انفـال ( فضربوا فوق االعنـاق : کردن
  ) ۱۲یه آ

بمعنـای بـرانگیختن یـا  ،ضرب – ۱۱
فقلنا : زدن به قصد برانگیختن باشد

اضــربو بــه بعضــها کــذلک یحــی اللــه 
  ُ َّ   وه ن         ِ ُو اضـر ب )   ۷۲یـه آبقره ( الموتی 

  ) . ۳۴یه آنساء ( 
بمعنــــای ســــاختن و  ،ضــــرب – ۱۲

( فضـرب بیـنهم بسـور : ایجاد کـردن
  ) ۱۳یه آحدید 

فـراغ  :بمعنای شکسـتن ،ضرب – ۱۳
 ۹۳یه آصافات ( علیهم ضربا بالیمین 

 (  
بمعنـای پـای بـر زمـین  ،ضرب  - ۱۴

و : شکار کردن زینتآکوبیدن بقصد 
ال یضربن بارجلهن لیعلم مـا یخفـین 

  )  ۳۱یه آنور ( من زینتهن 
  
   :سوره نساء ۳۴یه آاز  ترجمه دو

مردان سرپرست زنانند به : فوالدوند
دليل آنكه خدا برخى از ايشـان را بـر 

بــه دليــل ] نيــز[برخــى برتــرى داده و 
پـس  .كنند آنكه از اموالشان خرج مى

بــه ] و[زنــان درســتكار فرمانبردارنــد 
حفـظ ] بـراى آنـان[پاس آنچـه خـدا 

را حفظ ] شوهران خود[اسرار  كرده
كننــد و زنــانى را كــه از نافرمــانى  مــى

پندشــان ] نخســت[آنــان بــيم داريــد 
ها از ايشان  در خوابگاه] بعد[دهيد و 

آنـان ] اگر تـاثير نكـرد[دورى كنيد و 
را ترك كنيد پس اگر شـما را اطاعـت 

بــر آنهــا هــيچ راهــى ] ديگــر[كردنــد 
ــراى ســرزنش[ ــد كــه خــدا ] ب مجويي

   .زرگ استواالى ب
جلـد  ،شیرازی در تفسیر نمونه مکارم
مردان، سرپرست : ۳۶۹صفحه  ،سوم

و خـــــدمتگزار زناننـــــد، بخـــــاطر 
) از نظر نظام اجتماع(برتريهايي كه 

خداوند براي بعضي نسبت به بعضـي 
ــاطر  ــه خ ــرار داده اســت و ب ــر ق ديگ

در مـورد (انفاقهايي كـه از اموالشـان 
 آنهـا ،مي كننـد، و زنـان صـالح) زنان

ــاب  ــعند، و در غي ــه متواض ــتند ك هس
اســرار و حقــوق او را، ) همســر خــود(

در مقابل حقوقي كه خدا بـراي آنـان 
آن ) امـا(و . كنند ميحفظ قرار داده، 

ـــان و  ـــه از طغي ـــان را ك ـــته از زن دس
مخالفتشان بـيم داريـد، پنـد و انـدرز 

در ) اگر مـؤ ثـر واقـع نشـد،(و ! دهيد
ــد ــا دوري نمايي ــتر از آنه ــر(و ! بس  اگ

آنهم مؤ ثـر نشـد و هـيچ راهـي بـراي 
واداركردن آنها به انجـام وظايفشـان 
جــز شــدت عمــل، بــراي واداركــردن 

آنهـا ) آنها به انجام وظايفشـان نبـود،
و اگــر از شــما پيــروي ! را تــرک كنيــد

ـــد و  ـــدي نكني ـــا تع ـــه آنه ـــد ب كردن
خداوند بلند مرتبه و بزرگ ) بدانيد(

ــــــت  ــــــاالترين (اس ــــــدرت او ب و ق
  .)قدرتهاست

اضــربوهن را  ،هیچیــک از ایــن دو •
تـرک کـردن . زدن ترجمه نکرده اند

ترجمه  ،با وجود این. معنی کرده اند
ــرا  هاشــان نیــاز بــه اصــالح دارنــد زی

چــرا کــه اگــر . تنــاقض در بردارنــد
 ،معنای اضربوهن ترک کردن باشـند

تنـاقض پیـدا مـی » فـان اطعـنکم«با 
ـــد ـــودانگیختگی در . کن ـــه خ چراک

نیازمنـد  ،یـافتن میزش جنسی را بـازآ
  . برانگیختن زن است

ــات : تصــحیح ترجمــه ــاني ثب مــردان ب
قـوام بنـا بـر معنـي كـه      (زندگي زناننـد  

 ،)مفردات الفاظ قـرآن بدسـت مـي دهـد    
كـه خداونـد بـه    ) بيشـي ( بخاطر فضـل  

مردان را نسـبت بـه   (بعضي نسبت بعضي 
زنان و زنان را نسـبت بـه مـردان فضـلها     

و بـه  . داده اسـت ) 1) (اسـت ) بيشي هـا (
وجوب نفقه بـر  (نچه از اموال خود انفاق آ

ناننـد كـه   آو زنان صـالح  . مي كنند) مرد
ــه    ــتند ك ــي هس ــافظ غيب ــد و ح فروتنن

در (خداوند حفظش را مقرر فرموده است 
و ) حافظ حقوق خانواده انـد  ،غياب شوهر

نان آ) عدم تمكين جنسي(هرگاه از نشوز 
از همبسـتري   ،پندشان دهيـد  ،ترسيديد
وريـد  آنهـا بـه تحـرك    آكنيـد و   اجتناب

معنـاي   ،چنانكه ميل مـرده زنـده شـود   (
و هرگـاه رغبـت   )  يازدهم ضرب در قرآن

فعل طوع به فتح  ،بنا بر مفردات( ،كردند
ط خودانگيخته بـه كـاري رغبـت كـردن     

ــي مـــي دهـــد   در (زيـــاده روي )معنـ
همانا خداوند علـي و  . نكنيد)  برانگيختن
  )۲( .بزرگ است

م، شـش فضـل زنـان تا این هنگا – ۱
بر مردان و شش فضل مردان بر زنان 

ـــرآن،  ـــه امرا در ق ـــه، .بازیافت از جمل
فضل مرد قوام بودن او است و فضل 
زن بــرانگیختن اعتمــاد بــه نفــس در 

ــــه آرامــــش  مــــرد و تشــــویش او را ب
ازدواج موفق ازدواجی . بازگرداندن

است که حاصل توحید فضـلهای زن 
  .و شوهر باشد

در مورد زنان خشونت  بنا بر آیه، – ۲
ـــــی  ـــــز جنس ـــــام آمی ـــــب بهنگ طل

، بـــرانگیختن میـــل )مازوخیســـت(
امــا اگــر . رغبــت جنســی روش اســت

جنسـی نباشـد و علـت یـا  ،علت نشوز
علتها دیگری موجـب ناسـازگاری دو 

 ،نها شده باشندآهمسر و بسا اختالف 
یــه آهمــین ســوره و  ۳۵یــه آموضــوع  

  .های دیگر می شوند
 

 نی صدربا سالم خدمت آقای ب
  

بـرای ایـن  را یک شنبه پـیش نامـه     
عزیـــزان فرســـتادیم و در آن متـــذکر 
شدیم که اگر شـما دیگـر دل بـه ایـن 

ــد ــر دهی ــا خب ــه م ــد ب ــار نداری در . ک
جواب آمد که نـه مـا هنـوز خواهـان 

و خانم انگریـد خواهـان . آن هستیم
متنی بـه انگلیسـی از خشـونت زدائـی 

مـــا نامـــه زیـــر را در جـــواب . شـــدند
  .شتیمنو

  محقق مجید – کامروا باشید
  
ــه     مــا خوشــحالیم کــه شــما هنــوز ب

مـی نشـان دادن به بحث عالقه ادامه 
ـــد ـــد زمـــان آن .دهی را  امـــا مـــی بای

بــرای اطــالع خــانم  .مشــخص کنیــد
بنی صـدر در حـال  قایآکار  :انگرید

در  این کـار. ترجمه به انگلیسی است
بــا کرامــت انســان و خشــونت  طارتبــا

اگر ترجمه حاضر باشـد . زدائی است
برای ما می فرستند کـه مـا بالفاصـله 

  .برای شما ارسال می کنیم
                            ً در ارتباط با بحث شما مـن شخصـا     

  .می بینم راسه محور 
ــــ شـــما راه حـــل پیشـــنهادی را در ۱

ــه  ــا آی ــاط ب ــوره  ۳۴اتب ــول  ۴س را قب
  .دارید یندارید و راه حل دیگر

( ـ شما ترجمه آیه را قبول نداریـد و۲
و ) ای این ترجمـه متاسـف هسـتیدبر

: مجیـد. ( دارید یترجمه های دیگر
ایشــان قــبال گفتــه بودنــد کــه از ایــن 

  )ترجمه بسیار متاسف است
                    ً          ـ چرا این مسئله اصوال  مطرح شـده ۳

  .است
اگر شما نظری مقابل این راه حـل     

به عقیده من اول در  ،و ترجمه دارید
ــد  ــا بع ــد ت ــل بحــث کنی ــاره راه ح ب

قرآن و راه حل پیشنهادی  برسیم سر
  .قرآن

در باره  نکته دوم و سوم اگـر مایـل    
باشید می توانید با اسالم شناسـان در 

البتـه آنهـا . سوئد تماس حاصل کنید
اگــر مایــل باشــند مــی تواننــد در ایــن 

  .بحث شرکت کنند
  

جواب خانم اینگرید به نامـه بـاال بـه 
  : قرار زیر است

  سالم
هـم نکتـه سـوم  بله هم نکته دوم و   

بــه نظــر مــن بازیهــای جنســی . اســت
هـــیچ ایـــرادی نـــدارد و یـــک چیـــز 
. خصوصی است و بیماری هم نیسـت

البته تا آنجا که دو طرف به میل خود 
ــدمه  ــدام ص ــوند و هیچک وارد آن بش

من همچنین فکر می کـنم کـه . نبیند
این نظری معمـول نـزد مـا سـوئدیها 

البته اگر این در قـران منظـور . است
به ایـن عنـوان کـه همـدیگر را . است

بــه ایــن ترتیــب یعنــی بــا اســتفاده از 
اگــر . کمــی خشــونت تحریــک کننــد

ــور باشــد بــا نظــر گفتــه شــده  اینط
اما معتقد هسـتم کـه در ایـن . موافقم

صــورت بایــد در بــاره اینکــه زن هــم 
مرد را گاز بگیرد، پنچه ( مرد را بزند 

 ۱.(هم آمده باشـد) بکشد، مو بکشد، 
(  

ده بر می شوم وقتـی وز خنده رمن ا   
ــه ایــن فکــر مــی کــنم کــه در قــرآن  ب
دســتور اینکــه چگونــه بــازی سکســی 
برای اینکه طـرفین خوشـنود بشـوند 

  .آمده است
اینجا مـا تیتـر مقالـه شـما را : مجید   

با لغتی که معنی اول آن زدن اسـت و 
معنی دوم بر طبق کتاب لغـت سـوئد 
می تواند به عنـوان زدن کـودک هـم 

البته برای اینکه . د شروع کردیمباش
این کنایـه را هـم برسـانیم در داخـل 

امـــا در . قـــرار دادیـــم"..."  گیومـــه  
ــه کــرات لغــت  ــتن ب ــه م خــود ترجم
تحریک استفاده شـده و حتـی یکبـار 
هم لغت زدن به عنوان باال اسـتفاده 

. از این ایراد گرفتـه انـد. نشده است
ما بنـا اسـت کـه فـردا فرصـت بکنـیم 

بطـور کلـی . شان را بنویسیمجواب ای
متاسفانه این بار اول نیست که ایشان 

دفعـه قبـل . نخوانده متهم مـی کننـد
روحانیــــان کــــه ی را حقــــوق بشــــر

بــه شــما انتشــار داده انــد را  مســلمان
نسبت داده بودند و می گفتند چطور 

را مـی هـا آقای بنی صـدر ایـن حـرف 
  .زنند

را  نامه خـانم  اینگریـد دنباله ترجمه
  :ورممی آ

 چـرا. اما نکته سوم هم مهـم اسـت   
ن فقــط احتیــاج زن را در نظــر آقــر

گرفته است در صورتی که بسـیاری از 
البته . مردان این رفتار را دارا هستند

ــردان  ــیاری م ــی از ( بس ــاید بعض و ش
در . رفتـــار سادیســـتی دارنـــد) زنـــان 

ضمن اینکـه رفتارهـای جنسـی دیگـر 
فـرق دارد هـم " معمـول" هم کـه بـا 

  ) ۲. (نددچرا آنها نیامده انجود دارو
اما من فکر می کنم که برای بحث      

ما الزم است کـه ابتـدا قـرآن در نظـر 
روابط بـین  ،خود نسبت به زن و مرد

دو بازنگری کنـد بعـد بنشـینیم و  این
ــیم ــی . بحــث کن ــوانین ســوئد م در ق

تواند یک مرد بخاطر تجاوز حتی در 
ه بـ. محدوده زناشوئی محکوم بشـود

این صورت که بزور روابط جنسـی بـا 
. زنش که خواهان نیست برقرار کنـد

آزادی اینکـه . این آزادی مهمی است
زن خود در بـاره بـدن خـود تصـمیم 

. اما اثبات جرم سخت است. ( بگیرد
ــانون درج شــده  ــا همــین کــه در ق ام
اســت یــک نشــان خــوبی از طــرف 
جامعه است که از این عمـل بیـزاری 

  )  ۳) ( می جوید
اینکه زن را به مزرعه تشبیه می کند    

از مســلمانان بــه ایــن  ینــزد بســیار
عنـــوان اســـت کـــه هـــر موقـــع مـــرد 
خواســت روابــط جنســی برقــرار کنــد 
بدون در نظر گـرفتن خواسـت زن و 
این مخالف هم درک حقـوقی و هـم 

ــوانین ســوئد اســت )   ۴. ( مخــالف ق
برای همین فکر می کنم تشبیه کردن 

زن حـق . اسـت زن به مزرعه عجیب
دارد که او هم فعال در کاشتن تخـم 

به این عنوان کـه خـالق و بـاز ( باشد 
اما شاید من ایـن . همانند مرد) باشد

  .شباهت سازی را اشتباه فهمیدم
در ضمن سقط جنین در سوئد هـم    

ــن  ــر ای ــاسب ــق  اس ــه زن ح ــت ک اس
زن . تصمیم گیری دارد بر بدن خـود

 ۱۸در ســـوئد مـــی توانـــد تـــا هفتـــه 
بــه . صــمیم بــه ســقط جنــین بگیــردت

جزئـی  ۱۸بیان دیگر جنین تـا هفتـه 
والی ســخت اســت ئســ. ( از زن اســت

بخاطر اینکه امروزه جنـین زودتـر و 

بـدن مـادر از زودتر می توانـد خـارج 
بــه عقیــده مــن قــانون . زنــده بمانــد

هفتـــه را انتخـــاب کـــرده  ۱۸ســـوئد 
  )  ۵). ( است که انتخاب خوبی است 

م کــه قبــل از وارد مــن معتقــد هســت   
شدن به بحـث بهتـر اسـت کـه آقـای 
بنــی صــدر حقــوق خــانواده ســوئد را 
بخوانند وگرنـه مـا حـرف یکـدیگر را 

  .نمی فهمیم
  
  
مـن : تذکر مجید محمـدی محقـق •

برخــی از قــوانین زنــدگی زناشــوئی را 
ایـن قـوانیین شـامل . اینجا مـی آورم

ارث، زنــدگی زناشــوئی، حقــوق بچــه 
آقــای  .میباشــند....هــا، تقســیم مــال 

ــاد  ــیار زی ــوانین بس ــن ق ــی صــدر ای بن
 هاما مـن آنچـه را کـه راجـع بـ هستند

بصورت خالصـه  استموضوع بحث 
اگر بخشی اسـت . برای شما می آورم

کــه شــما بیشــتر مــی خواهیــد بدانیــد 
امـا مــن . یـد تـا مـا ترجمــه کنـیمئبگو

ســر در ایــن خواســت ایشــان از     ًاصــال 
ند ایشان مسئول هسـت زیرا .ورمآنمی 
 هکـه بـرا بیاورنـد  بحث نکاتی که در

بـه  . مربوط می شـوندموضوع بحث 
  :قانون اینستهر صورت خالصه 

  .سال است ۱۸ـ سن ازدواج 
  :در مورد ارث

ی کـه از یارث میان بچه ها و نوه هـا 
  . بچه خود او هستند تقسیم می شود
. زن قبــل از بچــه هــا حــق ارث دارد

این بـدین معنـی اسـت کـه حـق ارث 
  .ها در عمل می باید عقب بیفتد بچه

  :در باره زناشوئی
  :می کنندباطل را  زیر ازدواج عوامل
  ،سن کم

  ،ازداوج با نزدیکان
ـــا  ـــا کســـی کـــه در ازدواج ب ازدواج ب

  .دیگری باشد
  ،ازدواج بر اساس زور

 صـحیحشرایط زیـر  با وجودازدواج 
  :است

ـ هم زن و هم مرد در هنگام ازدواج 
  .حاضر باشند

در حضـور عاقـد جـواب آری  ـ هر دو
  ،بدهند

ـ عاقد بیـان کنـد کـه از ایـن بـه بعـد 
  ،ایندو زن و شوهر هستند

  .ـ عاقد حق اینکار را داشته باشد
  

ازدواج می عقد  ،شرایط زیر با وجود
  :شود فسختواند 

  ،ـ یکی از طرفین مرده باشد
  .ـ از هم طالق گرفته باشند

  
  :طالق

شــرایط زیــر  در گــرو تحقــقـــ طــالق 
  :ستا

ـــ یکــی از طــرفین درخواســت طــالق 
  ،کنند

  ،ـ هر دو درخواست طالق کنند
  

  :مال بر اساس زیر تقسیم می شود
ـ آن مال که بـه اسـم یکـی از طـرفین 

  ،بطور مساوی تقسیم می شود ،نیست
ـ آن مالی که بـه اسـم یکـی از طـرفین 

  .مال همان طرف است ،است
  
  :دیگرامور  و 

د و زن ـ در زمان زناشـوئی هـر دو مـر
  . مسئول خرج خانه هستند

که قانون مشخص مـی مواردی  ـ بجز
کند هر کدام حق کامل بر مال خود 

آن موارد که یـک طـرف بـه  از. دارند
 ی نمــی توانــد تصــمیم بگیــرد،یتنهــا

  .استخانه  یکی مورد 
می توان در ضمن از طریق قرارداد    

کـدام  مشخص کرد که امـوال بـه نـام
  .ک باشدی

ق هـر کـس مسـئول خـرج بعد از طال
  .خود است

  
  4در صفحه
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ــانم ٭ ــه خ ــدر ب ــی ص ــخ بن پاس
  :انگرید

  
  سرکار خانم انگرید گرامی 

ــدم      ــما را خوان ــکالهای ش ــی . اش م
. کوشـم اشـکالهای شـما را رفـع کـنم

ور می شوم که قرار ما آن، یادآپیش از 
ن را آاین نبود که رهنمود های قـربر 

بــا قــانون ســوئد مقایســه کنــیم یــا 
قرار ما بر ایـن بـود کـه عقـل . عکسب

زاد کنــیم و ببینــیم مســئله آهامــان را 
ن راه آیــا رهنمــود قــرآکــدام اســت و 

یـا ایـن راه آحل مسئله هست یـا نـه؟ 
حل درخور هست یا نـه ؟  و ایـن امـر 
که شـما  رفتـار سـوئدی هـا و قـانون 
ســوئد را محــور مــی کنیــد و رهنمــود 

ـــا آقـــر ن مـــی ســـنجید، روش آن را ب
چرا که شما ثنویـت . یستصحیحی ن

. را اصل راهنما می کنیـد) لیسم آدو( 
در این ثنویـت، محـور عـالی رفتـار و 
قانون سوئد اسـت و محـوری کـه بـد 
است و اگر بخواهد خوب بشـود مـی 
باید خود را بـا رفتـار و قـانون سـوئد 

ایـن . ن استآموزش قرآتطبیق کند، 
ثنویت شما را بـاز  مـی دارد از دیـدن 

از نیـایش . ور کـه هسـتنطـآواقعیت 
ــود ــامبر اســالم یکــی ایــن ب : هــای پی

ــدا  ــت ! خداون ــدن واقعی ــه دی ــرا ب م
  . همان سان که هست توانا گردان

وری آوری، یـــادآپـــس از ایـــن یـــاد    
روش صــحیح : دومــی در خــور اســت

بحث اینست که یک موضوع را تمـام 
نگاه به سراغ موضوع دیگـر آکنیم و 
ه یـآموضوع مـورد بحـث مـا، . برویم
سوره نسـاء، در قسـمتی اسـت کـه  ۳۴

به نشـوز مربـوط مـی شـود و راه حـل 
لـــذا، اشـــکالهای . نآپیشـــنهادی قـــر

دیگــر شــما را بــه بعــد از رســیدن بــه 
از  . نتیجه در این باره بـاز مـی گـذارم

وری شما، اشکال اول آاشکال و یاد ۵
  :به موضوع بحث مربوط می شود 

  :می نویسید   - ۱
ای جنسـی هـیچ به نظر من بازیه«    

ایرادی نـدارد و یـک چیـز خصوصـی 
البتـه تـا . است و بیمـاری هـم نیسـت

آنجا که دو طرف بـه میـل خـود وارد 
. آن بشوند و هیچکـدام صـدمه نبینـد

من همچنـین فکـر مـی کـنم کـه ایـن 
. نظری معمول نزد ما سوئدیها اسـت

ن بازیهای جنسی آقر البته اگر منظور
ا به به این عنوان که همدیگر ر .باشد

این ترتیب یعنی بـا اسـتفاده از کمـی 
اگـر اینطـور . خشونت تحریک کننـد

امـا . باشد با نظر گفتـه شـده مـوافقم
معتقد هستم که در این صـورت بایـد 

( در باره اینکـه زن هـم مـرد را بزنـد 
گاز بگیـرد، پنچـه بکشـد، مـو : مرد را

  ) ۱.(هم آمده باشد) بکشد، 
ی من از خنده روده بر می شوم وقتـ   

ــه ایــن فکــر مــی کــنم کــه در قــرآن  ب
دستور بازی سکسی آمده اسـت بـرای 

  » . اینکه طرفین خوشنود بشوند
امـا در نظـر اسـالم، در مغازلـه  - ۱/۱

که کاری ستوده است  -زن و شوهر، 
ــد  - ــی کن ــدا نم ــونت محــل پی . خش

. خشونت زدائی محـل پیـدا مـی کنـد
. روش عمومی خشـونت زدائـی اسـت

ـــاه در مغ ـــه هرگ ـــرا ک ـــز، چ ـــه نی ازل
خشونت محـل پیـدا کنـد، در تمـامی 
ــز، محــل  قلمــرو زنــدگی زناشــوئی نی

نظرگاه فلسفی رایـج در . پیدا می کند
ـــرب ـــت،  - غ ـــر سرش ـــا ب ـــان بن انس

ــب اســت و نظــر کســی  خشــونت طل
چون فرویـد کـه مازوخیسـم را ذاتـی 

و خـــو کـــردن بـــه   - زن مـــی دانـــد
خشونت در بعدهای مختلف سیاسی 

و فرهنگــی، و اقتصــادی و اجتمــاعی 
خشـونت در مغازلـه، سبب شـده انـد 

، عادی و مطلـوب جلـوه در نظر شما
بـرده بنا بر این ذهنیت، گمـان . کند

ـــد ـــر ای ـــود ق ـــردن آرهنم ـــار ب ن، بک
اگر از . خشونت در بازی جنسی است

خنده روده بر شده اید، بدین خـاطر 
یا فکر نمی کنید روا دیدن آاما . است

ــه، ســخت  ــی در مغازل ــونت، حت خش
ور باشد و هر انسان مسئولی را آه گری

بایـد می باید به این فکر بیاندازد کـه 
ــا،  ــه ه ــر  رابط ــه ب ــونت ک ــار خش از ب
ــوص  بــر رابطــه زن و شــوهر،   بخص

  ؟  کاستسنگینی می کند، 
  در حقیقت،   

نست که اگر خشونت آمغازله برای • 
زن و شوهر را از یکدیگر و یـا یکـی از 

اسـت، نها را از دیگری مکـدر کـرده آ
رفع کند و همبستری التذاذ کامـل را 

  .وردآببار 
ــــــه •  نقــــــش اول و اصــــــلی مغازل

جلـــوگیری از محـــل پیـــدا کـــردن 
بنـا . خشونت در رابطه زناشوئی است

  بر این، 
بسا  انواع خفیـف مازوخیسـم کـه، • 

بعنـــوان مـــانع همبســـتری و التـــذاذ 
جنســی، موجــب نشــوز مــی شــوند، از 

  .رهگذر مغازله، درمان می شوند
انواع ( ممنوعیت های جنسی   –۱/۲

بکار بردن سکس برای برقرار کـردن 
روابط قوا و در این روابط دست بـاال 
را پیدا کردن و ممنـوع تصـور کـردن 

میزشـهای جنسـی بـا آبرخی از انـواع 
ــر عــرف و عــادت  ــا ب کــه ) همســر، بن

از جملـه  –سیبهای اجتمـاعی بسـیارآ
جستجوی التذاذ جنسی در بیـرون از 

 -ن آمـدهای آناشـوئی و پـی روابط ز
ــی  ــار م ــورآبب ــن ن ــه آد،  موضــوع ای ی

سـوره  ۲۲۳( یه آن  آموضوع  . نیست
است که زن را مزرعه توصـیف ) بقره 

ــرار  ــورد اشــکال شــما ق ــد و م مــی کن
ــت ــه اس ــه .  گرفت ــود، ب ــع خ در موق

در . اشکال شما به تفصیل می پردازم
 -ور مـی شـوم کـه  الـف آاین جا، یاد

را از هرگونه قید و همبستری  ،یهآن آ
زاد می کند و ممنوعیـت هـای آبندی 

لـذت بـردن . جنسی را الغاء مـی کنـد
. زاد مـی کنـدآزن و مرد از یکدیگر را 

. زن را به مزرعه تشـبیه مـی کنـد –ب 
 ربنا بر فرهنگی که انسان را مسـلط بـ

طبیعــت گمــان مــی بــرد و مــی بینــیم 
چسان طبیعـت را تخریـب مـی کنـد، 

امـا بنـا بـر . شودزن پست شمرده می 
فرهنگــی کــه میــان انســان و طبیعــت 
توحید برقرار می کند، نقش اصـلی را 

ــد ــی کن ــدا م ــه پی ــه و . مزرع زن مزرع
موزگار عشق است و مرد را در خـود آ

نقـش اصـلی . می گیرد و بارورمی کند
را مرد که  به قول شما دانه مـی کـارد 

 دمـرد دانـه نمـی کـار. بازی نمی کنـد
مزرعه بارور مـی  خود دانه است و در

ــود ــش اصــلی را . ش ــدین ســان، نق ب
مزرعه بازی می کند که دانه را بـارور 

ــد ــی کن ــت . م ــه را ممنوعی ــر مزرع اگ
ـــد و زن، در  ـــازا کنن ـــی ن ـــای جنس ه

زادی کامل خویش را باز آهمبستری، 
نشوز مرد ( نیابد و یا دانه عقیم باشد 

دانـه ) سـوره نسـاء  ۱۲۸یـه آموضوع 
ورد و آنمــی عشــق میــوه التــذاذ ببــار 

ــی آ ــار م ــیار بب ــاعی بس ســیبهای اجتم
  . وردآ
بدین قرار، همبستری می باید   -۱/۳
چـرا . زاد و از روی میل انجام گیـردآ

ــذاذ  ــن باشــد، الت ــاه جــز ای ــه هرگ ک
جنسی ناقص می شود، به خشونت در 
روابــط دو همســر نقــش اول را مــی 

.  وردآسیبهای بسیار ببـار مـی آدهد  و 
ورد کـه آر مـی همان خشـونت  را ببـا

در جامعــه ســوئدی، در جامعــه هــای 
ــه هــا، بیشــتر  غــرب و در همــه جامع

  .نندآزنان قربانی 
از این نظر است که نشوز، موضـوع    
سوره نساء تمام اهمیت خود  ۳۴یه  آ

  :ورد آرا بدست  می 

بدین قرار، بیشترین تأسـف را   -۱/۴
از این امر باید داشت که نشـوز نـه در 

ــه در ــوانین و ن ــرب، ق ــردم غ ــار م رفت
باور بـه . موضوعیت پیدا نکرده است

ــه  ــوئی  و ب ــط زناش ــونت در رواب خش
قول فوکو، دیکتاتوری سکس و نقشی 
کــه ســکس و خشــونتهای سکســی در 

ــرمایه داری و  ــاد س ــر « اقتص و »  هن
رابطه های انسان ها با یکدیگریافتـه 
ــزون  اســت، موجــب گســترش روز اف
خشونت گشته اند و هرگـاه وضـع بـر 
ــد، زنــان بــیش از  همــین منــوال بمان
. پیش قربـانی خشـونت خواهنـد شـد

بر غرب است که از خودمحـوری بـاز 
ایستد، از سـکس را محـور زنـدگی در 
هر چهـار بعـد سیاسـی و اقتصـادی و 
اجتماعی و فرهنگی کردن باز ایسـتد 
ـــــط  ـــــی را از رواب ـــــونت زدائ و خش

بـر تمـامی جامعـه . غاز کندآزناشوئی 
  . ندنین کانسانی است که چن

سوره نساء و  ۳۴یه آبدین قرار، در      
ن، ایـن خشـونت آیه هـای دیگـر قـرآ

زدائی است که تعلیم داده می شود و 
هرگـاه نشـوز زن : نه خشـونت گرائـی

بخـــاطر  کـــدورت و یـــا پیشـــگری از 
محل پیدا کردن خشونت باشد و یـا، 
بر اثر  ممنوعیتهای جنسی باشـد و یـا 

ذر ابــتالی مهمتــر از ایــن دو، از رهگــ
زن بـــه خشـــونت طلبـــی باشـــد، بـــه 

زاد شـدن و کـردن از آترتیب مغازله، 
ـــــان  ممنوعیتهـــــای جنســـــی و درم
مازوخیسم، روشـهائی مـی شـوند کـه 
محــیط زناشــوئی را ســالم مــی کننــد، 
محـــیط زناشـــوئی را محـــیط عشـــق 
شامل بعـد معنـوی و بعـد مـادی مـی 
ــذاذ جنســی را  ــه، الت ــد و، از جمل کنن

این محیط بی  کامل و خشونت را در
نکــه زن مزرعــه آبــا . محــل مــی کننــد
او اســــت کــــه در  عشــــق اســــت و

ــر مــی انگیــزد   –همبســتری مــرد را ب
ــا بــر تربیــت غلــط در  افســوس کــه بن
جامعه ها بر پایه مادون شمردن زن، 
کارپذیری جنسـی عـادت زن گشـته و 
فرویـــد ایـــن عـــادت را طبیعـــت زن 

، در صــورت نشــوز -انگاشــته اســت
ه خشـونت طلبـی، بـر ناشی از ابتال بـ

مــرد اســت کــه او را تــا حــد رغبــت و 
این رهنمـود  . زدیمیل جستن، بر انگ

سیبهای اجتماعی بی شـمار پـیش آاز 
ــونت  ــان خش ــد و امک ــی کن ــری م گی

  . وردآزدائی در جامعه را فراهم می 
ـــت         ـــته ام اهمی ـــدوارم توانس امی

ــم و  ــی را  توضــیح ده ــونت زدائ خش
ه خشـونت معلوم کنم انسان امروز را

زدائی را دارد و به  بیراهه مـی رود و، 
ن، هـر گـروه بـه پنـدار و آبه قول قـر

ــتند ــاد هس ــز دلش ــردار خــویش نی . ک
زاد اندیشه ها می باید  تا کـه آجریان 

زاد شوند و بتوانند حقیقـت آعقل ها 
  . را بجویند

   ۲۰۰۷وئیه ژ ۷
 ابوالحسن بنی صدر

  
  
Ingrid Karlsson to ..., me, 
minoo,Bo  
show details Dec 13 (2 days 
ago) Reply 
 Hi Sia, Majid, Minoo and Bo, 
and Your Excellence Bani 
Sadr, 
 I write this in English so that 
it can also be understood by 
Your Excellence Bani Sadr, 
 First I want to send my 
Christmas and New Years 
Greetings to You All,  

 I have not been in contact 
during the autumn,  
I was injured in my foot in 
the middle of the summer 
and after that I was silent 
and thinking.   
 This was mainly because I 
after many letters especially 
in discussion with you, Sia, 
was given the impression 
that my tries to read the 
suras about women in the 
Koran were in vain. Sia, you 
finally told me that I was not 
reading the right translation. 
When I asked what 
translation I should read, 
even when I asked only for 
the translation of only 4:34 
to either Swedish or English 
according to your special 
understanding, I was not 
given any text to read. Is 
there any? I recently read 
one translation in English 
where the Swedish word 
"aga" was translated "beat" 
in English, so I still have had 
no other views than that it is 
actually a physical 
punishment that is 
described.  
 So I decided it was not 
much I could do more right 
now in this matter.  If you 
cannot decide on which 
translation to offer me, I am 
given no possibility to judge 
for myself what could be 
right or wrong in relation to 
the UN human rights 
declaration. I am still waiting 
to hear how these verses, 
according to you, should be 
interpreted. Only, I have 
tried to find out the different 
views from different islam 
sides for instance through 
wikipedia (see 
http://en.wikipedia.org/wiki/
An-
Nisa%2C_34#Scriptural_tex
t ). I have also read a few 
books by islamic women, for 
instance the book by the 
Iranian winner of the Nobel 
Peace Prize (was 2003?) 
Shirin Ebadi "Iran 
Awakening". 
 This has increased my 
understanding, but then I 
have also so many other 
things to do which catch my 
time so I cannot continue to 
discuss something which is 
so unclear to me. And the 
many harsh life stories of 
islamic women to be read on 
internet give me troubles 
with believing in the more 
liberal islam. Where is it? 
And Why do I so seldom 
here and read Swedish 
islamic persons articulate 
and defend womens human 
rights within islam in public? 
Are you closed out from 

Swedish Newspapers or are 
the newspapers not 
receiving such articles for 
publishing?  
 Mr Bani Sadr impressed on 
me when saying in his 
lecture here in Uppsala that 
all people should go back to 
the original text for a real 
understanding of what the 
Koran says. I also wanted to 
do that but I could not. I am 
not interested in theology 
and a thousand and one 
different interpretations and 
values of words. God should 
be clear in what he means. I 
hope you understand my 
situation. I have a true will to 
understand religion but for 
the time being I let these 
philosophical reasoning 
stay in the air. It does not 
mean anything to me when I 
have no text to relate to. I am 
very occupied, instead, of 
the practical implementation 
of shaping a more just and 
fair global development.  
Again, hope you have a very 
good christmas. I will go on 
christmas vacation early 
this year since my mother 
have got very ill and I want to 
spend extra long time with 
her. 
 Please forward this letter to 
His Excellence Bani Sadr.  
Yours Sincerely 
 Ingrid   Karlsson 

  خانم انگرید کارلسون 
. سال نو را به شما تبریک می گـویم   

امیدوارم سالمت خویش را باز یافتـه 
از خداونــد  .ایــد و شــاداب هســتید

مسئلت می کنم سال نو، سال صلح و 
ـــــد در  ـــــورداری از آرش زادی و برخ

حقــوق انســان بــرای همــه انســانها 
  . باشد

ور مـی آاما در باره نوشته شما، یـاد     
  :شوم
پیشـــنهاد بحـــث از شـــما بـــود و  – ۱

معنـای . طرف بحث شما مـن هسـتم
نوشته شما اینست که اشکالی در نظر 

ن آاما ترجمه ها از قـر. من نمی یابید
ن سـازگار آو خوانده های خود را بـا 

نمی بینید و به این نتیجـه مـی رسـید 
نســت کــه بتوانــد آکــه ابهــام بــیش از 

  اما. مبنای بحث مفیدی شود
ریح می کند کـه روشـن ن تصآقر – ۲

بنا بـر قاعـده نیـز، . و سر راست است
بیـــان « روشـــن و » زادی آبیـــان « 

هرگـــاه . مـــبهم مـــی شـــود» قـــدرت 
ـــد بیـــان  زادی را در بیـــان آبخواهن

قدرت از خود بیگانه کنند، روشـن را 
یـه نیـز چنـین آبا این . مبهم می کنند
ــد ــرده ان ــن. ک ــا  ای ــان وجــود ب ، چن

از . یــدنیســت کــه شــما گمــان کــرده ا
. ن، هزار برداشت نمی توان کـردآقر
ن دو برداشــت بیشــتر نمــی تــوان آاز 

ن بمثابــه آیکــی برداشــت از قــر: کــرد
ـــان  زادی و دیگـــری برداشـــت از آبی
بیـــان . ن، بمثابـــه بیـــان قـــدرتآقــر
زادی هــم روشــن و سرراســت و هــم آ

بیـان قـدرت . خـالی از تنـاقض اسـت
 بــهاگــر . مــبهم و پــر از تنــاقض اســت

سـوره نسـاء  ۳۴یـه  آکـه از ترجمه ها 
نهـا را آشده اند ، مراجعـه کنیـد هـم 
   .مبهم می یابید و هم متناقض

  
  ۱۶در صفحه 

  

 سوره نساء۳۴یهآبارهزاد درآبحث
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امیـدوارم کـه ملـت ایـران، قبـل از  :گفتم
ــت کنــد  ــی بخواهــد دخال ــه نیروی اینک

 ۴۲ ،در لیبی .وضعیت خود را تغییر دهد
سال است استبداد را قذافی به مردم لیبی 

ن مـردم اسـت کـه ایـ. تحمیل کرده است
اگر آنها بـر نمـی . یم او برخاستندژبرضد ر

ســران غــرب بــا قــذافی رفیــق  ،خواســتند
. مد نفت را با هم می خوردندآبودند و در

 ،نها دست به اسلحه نمـی بردنـدآاگر هم 
امکانی برای مداخله نظامی بوجـود نمـی 

ــائی خــود را . مـدآ هــر ملتــی اول بایــد توان
کنـد و  بازیابد و سـپس هـدف را مشـخص

ــود را  ــزد و سرنوشــت خ ــرانجام برخی س
  .  تغییر دهد

اما حرف راننده تاکسی گویائی خـود را      
ـا افـــرادی از قشـــرهای . داشـــت ــ زیـــرا ب

ـاهده  ،مختلف کـه وارد گفتگـو شـدم مش
ــر  ــزرگ خواهــان تغیی کــردم اکثریــت ب

مــا بــرای برخــی هــا در پیــام اوبا. هســتند
ـانمایه خوشحالی شده است و  ایران،  نش
اکثریت خواهان تغییر وضـعیت  دهد می

ـانی هـم هسـتند کـه ایرانـی را . هستند کس
ــه  زاد کــردن خــود نمــی داننــد و آتوانــا ب

 امیدوارنــد بــه حضــور نیروهــای خــارجی 
  .یمژبرای خالص شدن از این ر

در خارج از كشور نيز كساني : انقالب اسالمی
همين اميدواري را به مداخله خارجي پيدا كرده 

ن صورت نشان آميدواري را به اين و اند و اين ا
غافل از اين كـه اگـر بـه خـود مـي      . مي دهند

پرداختند و از عقده خود و ملت را ناتوان ديدن 
بي آنكه مجال مداخله به قدرت  ،رها مي شدند

كشــور خــويش را رهــا مــي  ،خــارجي بدهنــد
  .كردند

  
مـادگی آمیل به جنبش و میـزان  ٭

  :نآبرای شرکت در 
  

ـاي آخـر    جنبش ملـت ا  ◀ يـران در روزه
 مدعيكه  يمي كشاندژرسال، خود را به رخ 

ــود كــه  شــدت . جنــبش را كشــته اســتب
ميز مجلسي ها از سر ترس آعصبانيت جنون 

ـبش نمـرده    . و يأس بود زيرا مي ديدنـد جن
ـا ناشـي از    . است مرگ جنبش را خيلـي ه

ـتند  »رهبر«بصيرت و رهنمودهاي   .مي دانس
در  ه خيابانها مردم ب بهمن،25هنگامي كه در 

تحميـل   يـم ژمدند و حضور خـود را بـه ر  آ
واليت مطلقه  يمژر، بسياري از حاميان ندكرد

زيرا ديدند كه . و كارگزارانش متزلزل شدند
ديدند كـه  . مرگ جنبش دروغ بوده است

وقتي جامعه مي داند چه چيز را نمي خواهد 
ـا مـي شـود و     ،و چه چيز را مي خواهد دري

ـا هرگـز فـرو    . موج بر مي انگيزد اين موجه
گاه كوچك و گاه بزرگ مي . نمي خوابند

شوند و ضربه ها از پي هم وارد مي كننـد و  
ـأموران   . مانع را بر مي دارنـد  ـئوالن و م مس

ـا و   ،از باال تا پائين ،يمژر دروغ بودن گفته ه
خامنه اي و دستياران و كارگزاران شعارهاي 

ـنش خامنـه اي و   . را به عينـه ديدنـد  او  واك
ان مافياها كه مي گويند دولت را گرفتـه  سر

ـيم     ،ايم و به هيچ قيمت از دسـت نمـي ده
نهـم روحيـه دادن   آعلت شدت . شديد شد

مــي . بـود بــه همــه خــدمتگزاران اســتبداد 
خواستند به همه بگويند به هيچ قيمت دولت 

ـيم   بـردن تصـميم بـه    . را از دست نمي ده
   . گرفت» خانه امن«موسوي و كروبي  به 

ه شنبه قبل از چهارشنبه سوري، بـه  در س ◀
قول بسيجيان نيروهاي انتظامي بـه وحشـت   

ـتگير      .افتاده بودنـد  بـه گفتـه برخـي از دس
ـامي،   يعنـي   شدگان در خيابان انقـالب هنگ

ـتگير  كساني  كه توسط نيروهاي انتظامي دس
ه نيروها به آنها گفتكه افراد اين د، ه بودنشد
 .م كـرد ما شما را آزاد خواهي .ند نترسيدبود

. بيفتيـد ها تنها نمي خواهيم به دست بسيجي 
اگر شلوغ نكنيد همه شـما را آزاد خـواهيم   

همـه  . وفا كردنـد به قول خودشان نيز  .كرد
دستگير شدگان دختر و پسر را سوار اتوبوس 
كرده و به خارج از منطقه درگيري بـرده و  

چند نفر آنها را پياده كرده بودند  –چند نفر 
ه بودند برويد و شكر خدا كنيـد  و به آنها گفت

  .كه گير نيروهاي بسيجي نيفتاديد
اينبار، ترس  :اما در روز چهار شنبه سوري ◀

بر وجود نيروهاي بسيجي نيز افتاده بود زيرا 
ـا و    گسترش حضور مردم را در كليـه خيابانه
مناطق تهران ديده بودند و عالوه بـر آن در  

كه برخي محالت حاشيه تهران و پايين شهر 
تصميم گرفته بودند با مردم برخـورد كننـد   
ـاي   مورد حمله قرار گرفته و بر عكس روزه
قبل كتك خورده بـوده و محـل را تـرك    
كردند و اين همان ترسي بـود كـه سـردار    

از  :و گفتـه بـود  قاسمي به آن اعتراف كرده 
ـا ميـدان     روزي بترسيم كه ميدان شـوش ي

  .خراسان محل اعتراض شود
ـنبه  به گفته شاه     دان عيني در روز چهار ش

ـاعت   بعـد از   5سوري، كليه مغازه ها را از س
ـلي  ظ هر به بعد تعطيل  و چراغ خيابانهاي اص

از مـردم مـي    .را نيز خاموش كرده بودنـد 
ـان     ـاي اطـراف خياب خواستند كه به خيابانه

. ا مراسم را برگزار نمايندهاصلي بروند و در آن
ي از در همين شب بود كه در دو مورد برخ

بسيجيان كه به محل مراسم چهار شنبه سوري 
: نده بودآمده بودند، از مردم خواهش كرد

ـ تنها به برگزاري مراسـم فكـر كن   ـا را  ي د و م
فرستاده اند در برابر كساني كه شعار ميدهند 

مي بايستيم ولي با برگزاري مراسم مخالفتي ن
در حاليكه تصاوير نشان مي دهـد كـه    .مكني

اي روشن كـردن آتـش،   در همين شب، بر
ـاوير خامنـه اي و    مـردم زير هيزم ها،  از تص

ـتفاده    ـئوالن اس نـد و  ه اكـرد مـي  ديگر مس
نـد  ه امي دادسر خامنه اي  ضدشعارهايي بر 

ـا   .نـد ه ااو بـود يم ژرو خواستار سرنگوني  ام
بـر   يكاري از دست هيچ نيروي سـركوبگر 

نفر  2000گفته مي شود حدود . ه استنيامد
ـتگير  را به دليل ان جام كارهاي خطرناك دس

بسياري از آنها را نيـز آخـر وقـت    . اند كرده
  .نده اآزاد كرد

، برخي نآاز  روزهاي قبل نكه درآحال      
ـان و مسئوالن نظامي و  ـته تـالش   روحاني ابس

ـا  كننـد  داشتند اين مراسم را خرافي اعالم  ت
ـايد  ،نآدر  از حضــور مــردم،  مــردم شـ

نيز از پـدر  نيروهاي نظامي  .خودداري كنند
ـان   و مادرها خواسته بودند در كنار فرزندانش

  .و جوانها را مهار كنند به مراسم بپردازند 
را وادار بـه ايـن   يم ژچهارشنبه سوري، ر     

براي ممانعت  وسيله ايكه هيچ كرداعتراف 
ــدارداز ادامــه جنــبش  ــه دليــل  .ن حتــي ب

ـارجي مجبـور      شـد فشارهاي داخلـي و خ
ان فرزندانشان بدهد موسوي و كروبي را نش

گفته . تا شايد قدري از فشار مردم كاسته شود
كه موسـوي  معلوم كرد  هاي فرزندان آنان،

و رهنورد در جايي ديگر در خانه اي امن در 
منطقه پاستور اطراف بيت رهبري و رياسـت  
جمهوري در بند هستند و كروبي و همسرش 
نيز براي مالقات با ديگـران بـه خانـه آورده    

ـا در خانـه    .ودندشده ب بنابراين هر دوي آنه
هاي امن در اختيار نيروهاي وابسته به بيـت  
ـاي      رهبري مي باشند نـه تحـت نظـر نيروه

  .نظامي و انتظامي و امنيتي و اطالعاتي
  
اد و ژفریاد اعتراض به احمدی ن ٭

  :مشائی بلند است
  
ـاي      خـر  آهمين فشار جنبش بود كه روزه

در . كـرد تلخ سال را براي حاكميت آنقدر 
خامنه ، فرياد اعتراض برخي از ياران ن جوآ

و  بند شدعملكرد محمود احمدي نژاد اي به 
در روزهاي آخر . افزود خامنه ايمات ألبر ت

سال، چند مورد مخالفـت از سـوي برخـي    
ـام   احمدي نـژاد،  بابزرگان هيات حاكمه  ك

را تلخ تر كرد و او را به فكـر فـرو    خامنه اي
ها كالت و مخالفت ها و انتقادمشچرا  برد كه

ـتور العمـل      برهم افزوده مـي شـوند و  دس
يكچنـد از  . عمل نمي كنـد » النصر بالرعب«

  : اين اعتراضها
ـاد     • سخنان عسگراوالدي، فـرد مـورد اعتم

رهبري و روحانيت و از سران هيات موتلفـه  
  يس جمهور ئر ضدبر 
ـاد  • سخنان محمد رضا باهنر، فرد مورد اعتم

ـا عملكـرد    رهبري در م جلس در مخالفـت ب
، زنگ خطـري بـود بـراي    ييس جمهورئر

ـان   ادامـه   : خامنـه اي و خـود او  ديگر حامي
كاري جـز تسـريع   حمايت از احمدي نژاد 

  .يم از درون نمي كندژر فروپاشي 
نامه احمد توكلي در مخالفت با برگزاري  •

براي حمله  بود  جشن نوروز كه البته بهانه اي
   .يس جمهورئبه ر

ـاي آخـر    • اعتراضات نمايندگان در روزه
ـائل    بـه حكومـت    ،سال و وزيـر نفـت و مس

  .اقتصادي

 در مهلت قانوني عدم ارسال بودجه سال، •
 - و مخالفت نمايندگان با تصويب سريع آن 

قطعـي    - اد تقاضا كرده بـود  ژاحمدي نكه 
» رهبـر «ب ومنصترين اعتراض به حكومت 

   .است
عيد نـوروز كـه   جريان برگزاري مراسم       

ـا    ـيم مش ي ئملعبه دست احمدي نـژاد و رح
براي جلب نظر برخي از مردم شده اسـت،  

بـه   بلكـه  نكـرد نه تنها مردم را جذب خـود  
اصولگرايان  نزدو سيد علي  او موقعيت خود
بر اين باورنـد كـه   مردم  .رساندآسيب بيشتر 

ي و دروغگـو اگـر   چكودتا ييس جمهورئر
وش و عيد صحبت از كوروش و منشور كور
عوام «از راه  نوروز و تحت جمشيد مي كند،

خامنـه  سوي ديگر، حاميان  از .است» فريبي
ضد نمادهاي ايرانيت گفته و سالها بر  اي كه

ـتقالل و    نوشته و عمل كرده اند و جشـن اس
ـتي را  آ  زادي و انس و يگانگي با خـود و هس

ـال در  تبليغ مـي كردنـد  خرافي كاري  ، ح
قرار گرفته انـد كـه    »يس جمهوريئر«برابر 

ـندي    «گرچه  را » عـوام فريبـي و عـوام پس
نها را پنبه مي آبافته هاي  ،روش كرده است

اد و مشائي ژقصد احمدي ن ،نهاآاز ديد .  كند
ـا در   .ضربه زدن به اصولگرايان مـي باشـد   ت

زمينـه اي بـراي اصـول     آينده ، »انتخابات«
ـان   گرايان باقي نگذارند و نامزد اصول گراي

به .  ن كس كنند كه خود مي خواهندرا هما
ـات    ،هر دو طرف ،اين ترتيب در فكـر انتخاب

ــمار رأي   ــدك ش ــوري و ان ــت جمه رياس
كار  ،نها هم نباشندآدهندگاني هستند كه اگر 
هـر يـك از دو   . تقلب بسيار مشكل مي شود

راي اقليـت كوچـك   آطرف مي خواهنـد  
اال اينكـه  . ن خـود كنـد  آرأي دهنده را از 

ند رأي دهنـدگان بـه اصـول    مشائي مي دا
گراهــا بــه او و يــا نــامزد ديگــري از طيــف 

پـس مـي   . اد رأي نمـي دهنـد  ژاحمدي ن
خواهد عالقمندان به شعائر ملـي را بـه رأي   

  .دادن به خود برانگيزد
اما اكثريت بزرگ رأي دهندگان فريب      

ـا  آ . را باز نخواهند خـورد  88سال  ـيچ  نه ه
 ه قـوه سـ اعتمادي به حاكميت ندارند چـه  

ـا  . و چه احزاب وابسته » رهبر«د چه نباش آنه
مي دانندكه رايشان دستخوش سياست بازي 
ـازي    هاي نظام مي شود و در نتيجـه وارد ب

   . انتخابات سال اينده نخواهند
يكي از سـرداران   اعتراض ،اعتراض ديگر •

برگـزاري   بهكودتاچي حامي احمدي نژاد 
دار سـر  .در تخت جمشيد، بود ،نوروزمراسم 

ـلمانان، خواسـت    جزايري، به بهانه كشتار مس
 اعتراض شبيه همين  .اين مراسم برگزار نشود

بعمـل   ، در پيام نوروزي خود،خامنه اي  را،
و مراسم نوروز نه در تخت جمشيد كه . وردآ

  .در تهران برگذار شدند
ســخنگوي  ،مرتضــي مقتــدائيمخالفــت  •

ـا    منتخب جامعه مدرسين حوزه علميه قـم، ب
ـيس جمهــور «و  »بــرره« ـاطر  »يرئـ بخـ

مدعي شد كليه  او. اين مراسم بودبرگزاري 
ـالف       ـا برگـزاري ايـن مراسـم مخ مراجع ب

زيـرا  . شگفت انگيـز اسـت   اعتراض   .هستند
ـام شـرع   كه مرتضي مقتدايي   يـم ژراز حك

 او. واليت مطلقه و از جانيان به نام مي باشـد 
ـادر    كـرده  حكم اعدام صدها جـوان را ص

آخر عمر، وارد جامعه مدرسين  اين در. است
ه و مسئوليتي به دست آورده و از شتحوزه گ

ـانع از ورود  . حمايت مـي كنـد  خامنه اي  م
حـوزه  مدرسين خامنه اي به جمع مخالفان 
ــان مفســد  شــخصهمــين  .اســت پــدر هم

كه با فرزنـدان دري نجـف    استاقتصادي 
آبادي و واعظ طبسي، شركت المكاسـب را  

د و بــا اســتفاده از راه انــدازي كــرده بودنــ
ـائيه   قدرت پدران خـود در  از راه  ،قـوه قض

حتي . هاي مختلف سوء استفاده مي كردند
تغيير مي بسياري از احكام را با دريافت پول 

ـاحي    آپس از  .دادند ـان افتض نكـه فسادهاش
البتـه  و صد . دادگاهي شدند ،بزرگ گشتند

با وجـود   .دادگاه آنها به نتيجه اي نرسيدكه 
نيز  اوكه باشد تفاقي افتاده بايد ا ،قاين سواب

  . اد مي پردازدژاحمدي نبه مخالفت با 

  
ـــت« ٭ ـــم را » درای ـــه ای ق خامن

اعتراض هـا بـه او و  ،ساکت نکرد
  :یم ادامه دارندژر
  

، خامنه ايياران دست به گفته بسياري از  ◀
در قم خاموش را  بود كه فتنه اي اودرايت 
كه داشـت خطـري بـزرگ بـراي      ساخت

 سـفرهاي و، با ا .يم مي گشتژوجوديت رم
ـاماني بـه جامعـه     بهمكرر  قم، توانست سرو س

ـته در قـم بـه     مدرسين حوزه و مراجع وابس
درايـت  « ،چنديبعد از اما . سود نظام بدهد

كه مقتدايي هم  بدانحد. بي نتيجه شد» رهبر
، خامنـه اي ب ومنصـ  يبراي رئيس جمهور
  :شاخ و شانه مي كشد

اي، در جلسـه تـوجيهي   سيد علي خامنـه   •
با مدرسين حوزه علميه قم،گفتـه  خود دوم 
با او احمدي نژاد مطيع رهبري است و  :بود

و رهبري از گفته هاي وي ترسي  استيگانه 
توجيهات او كه مده است آچه پيش . ندارد

 ،نآافـرادي از   در اين جامعه بي اثر شده و 
    موضع مي گيرند؟احمدي نژاد بر ضد 

ـا مطلعين قم، به جـز دو   قول بنا بر      سـه   ي
به شدت با ادامه حكومت  بقيه مرجع وابسته،

 جامعه مدرسين .هستنداحمدي نژاد مخالف 
نهــا مــي فرســتند بــراي اينكــه آافــراد نــزد 

نها به اين آمتقاعدشان كنند مخالفت نكنند اما 
 خامنـه اي بـه   ورنـد  آفرستاده ها فشار مـي  

احمدي د در صورت ادامه حمايت از نبگوي
ايـن   .وي خواهند شوراند ضدنژاد قم را بر 

توانايي در مراجع قم وجود دارد بـه شـرط   
و حمايت  اينكه دل به حمايت مردم بسپارند

  . از حقوق مردم را رويه كنند
ـ   سفر اول پيدر      ه قـم، علـم   خامنـه اي ب

از فتنـه بزرگـي    ،امام جمعـه مشـهد   الهدي،
 كه در قم در حال شكل گيريسخن گفت 

اگر رهبري به قم نمـي   :و افزود. ه استبود
رفت و مقابل آن فتنه نمي ايستاد، معلوم نبود 

 ،گاهآناخود . كه چه اتفاقي در آنجا مي افتاد
ـا    سفر او را به دو سفر رضا شاه و محمـد رض

براي سركوب روحانيان تشبيه مي  ،به قم ،شاه
  . كرد
ـنتر   ن سفرهاآبعد از  اما      در ، شـواهد روش
ـاي   مراجع تياراخ ـيد  ن كـه  آهستند گوي س

علي تنها خواستار ادامـه حكومـت خـود و    
فرزندش به هر شكل و صورتي است و اصال 
خود را در قيد و بند ديـن و خـدا و اسـالم    
نمي داند و به گونه اي عمل مي كنـد كـه   

ـا    .از خود هيچ اراده اي ندارد يپندار آنه
ـايز  مي گويند كه واليت خود  خامنه اي ج

چرا بـر رويـه خمينـي     .وده است و نيستنب
ـين  . عمل نمي كند مگر او فرزندش را جانش

خود كرد كه سيد علي مي خواهد مجتبـي  
   را رهبر كند؟

ـا برخـي    برخي مراجع در ديدارهايي كه ب
اساتيد حوزه علميه قم داشته اند به شدت در 

 موضـعگيري كـرده   خامنه اي برابر عملكرد 
ـاني اعتـراض  . اند خـود را در   وحيد خراس

ـا در  آ. خود بازگفتـه اسـت   مجلس درس نه
ـاي    حال رسيدن به اتفاق نظر بر ضـد كاره

 ازمقتدايي  اگر. اد و مشائي هستندژاحمدي ن
ـاطر     مخالفت مراجع   سـخن مـي گويـد بخ

  .نظر اينان استآگاهي از 
را تهديد  يمژر ،برخي روحانيون بلند پايه •

ـان   هرگاهكرده اند  با موسوي و كروبي هم
را بكنند كه خانواده زندانيان سياسي رفتاري 

ــران بــاره رفتــار در  ـا همس ــدان، بـ و  در زن
انـد، بايـد   نها گزارش كرده آبه  شان،فرزندان

منتظر پيام هاي شديدتري از سوي مراجـع  
براي  :حتي يكي از مراجع گفته است .باشند

ما كاري ندارد اعالم كنيم آقاي خامنـه اي  
منتظـري   مگر .ردحق واليت بر كشور را ندا

. سال حصر خانگي شـد  5او گفت و  .گفتن
يا همه را آاين بار چند مرجع خواهند گفت 

به قول يكـي از   حصر خانگي خواهيد كرد؟
روحانيون، برخي از مراجع در قم در مـورد  
ـاي بـالد     نامه آخر منتظري و دعـوت از علم

ـا  ژربراي مقابله با  سـركوب   يم و مخالفـت ب
رسيده اند كه نتيجه اين مردم، هم اكنون به 

ــر فقاهــت و  ــه اي و شــناخت او بنــا ب خامن
حق امر بـه معـروف و نهـي از     ،دستياران او

  . ورده بودآمنكر را به جا 

. به زيان خامنه اي اسـت  قم، دروضعيت      
اد ژاحمدي ناز  او در صورت تداوم حمايت

ـا    و وسعت و شدت گرفتن مخالفت مـردم ب
ـات بعيد نيست كه به ج ،يمژر ـاني   ز بي  وزنج

ون مراجعـي چـ  موسوي اردبيلي،  وصانعي 
ـاني    وشبيري زنجاني  حتـي   ووحيـد خراس

ـامي    خامنـه اي علوي گرگاني كه زماني ح
ـا در  بود، اطالعيه هايي در مخالفت با  جنايته

 خامنه اي در ان صورت، . صادر كنندزندان 
با مخالفـت  . روبرو مي شودبا چالشي بزرگ 

  .ا روبرو خواهد شدمراجع و مقلدان آنه
بنا بر وجود مسائلي كه برهم افـزوده مـي       

خامنه  ،شوند و مخالفتها كه فزوني مي گيرند
با توجه  .روزهاي خوشي پيش رو ندارد اي 

به اينكه احمدي نژاد نشان داده است كه در 
، حتي اگر يدآنمي خود كوتاه  انبرابر مخالف

ي از حاميان سيد علي خامنـه ا مخالفان اين 
ـار وي حاكميـت را بـه چالشـي       د،نباش رفت

ـيچ راه حلـي     مي كنـد بزرگ دچار  كـه ه
براي ان ديده نمي شود مگر حذف و حذف 

  ياران خميني 
  
گــــرفتن ریاســــت از هاشــــمی ٭

ن بـه مهـدوی آرفسنجانی و دادن 
  :مدهایشآکنی و پی 

  
ـان   ◀ ـاي  اختالفات به وجود آمـده مي اعض

 خبرگان، بعد از حذفدست نشانده مجلس 
ـنجاني  هاشميطراحي شده  و سـخنان   رفس
دشمني برخـي   ،انتخاب رئيسوي در جلسه 

ـيد علـي و   از روحانيان را نسبت نسبت بـه   س
ـاتمي  احمــد محمـد يـزدي و    ــباح خ و مص

مهدوي كني را تشديد كرده و حتي يزدي 
شنيده شد كه فرزندان مهدوي كني و . است

برخي روحانيون در روزهاي آخـر بـه وي   
 زيرا  . ود را وارد اين بازي نكندگفته بودند خ

ـيد     هدف  اين بازي، قدرتمنـد تـر شـدن س
اگـر   .مجتبي و محمود احمدي نژاد اسـت 

ـنجاني  هاشمي  ـار    رفس ـام بركن را از ايـن مق
ـا     نماييد، ـانيون ب ـياري از روح با ناراحتي بس

مهدوي . شويدمي سابقه و همراه امام روبرو 
سيد علـي خيلـي از    : كني پاسخ داده است

ـات   من خواهش نموده است كه وارد انتخاب
رياست خبرگان رهبري شوم و گفته كه اگر 
نتوانيم قدرت هاشمي را كنترل كنيم واليت 
و جايگاه آن نيز از بين خواهد رفت و مـن  
بر اساس تكليف به امام خميني و حفظ نظام 

  . واليت فقيه وارد شدم
ـاب           اين در حالي است كـه بعـد از انتخ

به اين مقام، ديگر حتـي  وي كني مهد شدن 
سـخت در تـالش بـه    برخي از افرادي كـه  

ـاندن   ديگـر  ،بودنـد وي  رياست مجلس رس
براي او و حرفهاي او تره هـم خـورد نمـي    

تكـدر  است او  موجب شده امرهمين  .كنند
خاطر خود از هيات رئيسه را به گوش خامنه 

ـانيون      .اي برساند اما بـه گفتـه برخـي روح
ـار    نزديك به مهدو ـار از ك ي كني ديگـر ك

گذشته است و خدا كند زودتر فوت كند تا 
  . همه گناهان به گردن وي نيفتد

بيش از همـه  رفسنجاني  بركناري هاشمي     
 .حاميان احمدي نژاد را شادمان كرده است

  ،خامنـه اي  است كه موجب شده امرهمين 
  .به برخي ها امتيازاتي بدهد در مواردي،

ـا  جلس متشكيالت         خبرگان رهبري كه ب
  ،نآدر ،  از بركناري اوحضور هاشمي و قبل 

بنا بر اطاعت ( دو طرف حاميان احمدي نژاد
ـان هاشـمي    )از خامنه اي   از سـويي و حامي

مقابل بودند و بعضي از سوي ديگر رفسنحاني 
عضو گروه نظارتي ها و برخـي ديگـر   ها را 

ـا    ـاعتي ه ـا    ،مـي خواندنـد  عضو گروه اط ب
ـا   اعضاي مجلساري هاشمي، بركن  4به سه ي

  :دسته تقسيم شده اند
نفر اصال با مهدوي كني موافق نبودند و  18 - 

از آنهــا از حاميــان جنــبش  يكــي دو نفــري
   .هستند

برخي در اين شرايط هنوز حامي هاشمي  - 
   .و موافق با نظارت بر رهبري هستند

ـال    -  گروهي حامي احمدي نـژاد و در ح
ـاي ديگـر از ايـن     پيگيري حذف برخـي  ه

ـا   مجلس هستند تا براي انتخاب رهبر آينده ب
   .چالش روبرو نشوند

ـا دل    -  ـتند ام برخي ها هم حامي رهبر هس
خوشي از احمدي نژاد و وابستگان به خط او 

  6در صفحه  .ندارند
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ـان         به هر حال شـكاف در مجلـس خبرگ
رهبري نيز يكي از معضالتي اسـت كـه در   

ـيرت   سال جاري به دليل ن اداني و عـدم بص
در وقـت  سيد علي بروز نموده اسـت كـه   
  .خود كار بدست او خواهد داد

در ميان افراد مستقر در  منديتوهم قدرت ◀
بيت و حاميان سيد علي به گونه اي است كه 
ـاب    برخي از آنها در سخناني طنز آلـود خط

ـا كـه شـما     :به مردم تونس گفته انـد  از آنج
ـام خام «نداريـد و   »رهبر« رهبـر   »نـه اي ام

موفقيت شما در گـرو   مسلمانان جهان است،
ادعاي ابلهانه كه البته  اين .از او استاطاعت 

ـا  آهدفش فريب فريب خورندگان و بـه   نه
ـا مـردم      باوراندن اين دروغ بـود كـه گوي

يم ژيمي چون رژتونس خواهان برقراري ر
ـتند   ايـن   در ايـران،  ،واليت مطلقه فقيـه هس

ـي   :وردآاري از مـردم  ضرب المثل را بياد بس
ـارو فتموش به سوراخ نمي  بـه   را هـم  ، ج

ـيد علـي   . ش بسته بودم د  در خامنـه اي را  س
ـتر از    ايران، درصـد قبـول    95اكثريـت بيش
 ،و هر بار كه مردم جمع مـي شـوند   ندارند

 –شعار مرگ بر ديكتاتور و اسفند دونه دونـه  
ـاد ميزننـد،  ... وسيد علي سرنگونه   آن را  فري

اتچي هاي او اينگونه دروغها مـي  تبليغوقت 
  . سازند

   
در شماره هاي پيشـين نيـز از   : انقالب اسالمي

يـت  آگسترش موج اعتراض در قم و اعتـراض  
ـار داده بـوديم   ،اهللا وحيد خراساني . خبرها انتش

خبر داده بوديم كـه مجلـس درس او و شـبير    
اينك ماجرا از . زنجاني را كوشيده اند برهم بزنند

چنانكه زمينه سازيهاي . افتاده استپرده بيرون 
اد براي رياست جمهوري آينده ژگروه احمدي ن

  :نيز از پرده بيرون افتاده است
  

وحيد خراسـاني اعتـراض   
ــود بــه خامنــه اي را    خ

 7ي مشائ –برحق مي داند 
ماجراي  –حزب مي سازد 

اســـم نويســـي  مهـــدي 
ــمي در  ــفورد آهاش  –كس

  ...:و
  
مجمع مدرسین قـم کـه در کـار  ٭

سانسور فتاوی مراجع بـود اینـک 
  :نها استآدر کار تعمیم سانسور 

  
ـين          شيخ محمد يزدي گفتـه بـود مدرس

هيأتي را مأمور كرده است كه فتاوي مراجع 
پـس از  . را بطور محرمانه كنترل مـي كنـد  

يت اهللا وحيد خراساني در مجلس آاعتراض 
ـ     ،ادژدرس خود به خامنـه اي و احمـدي ن

كوشش مي كنند مانع  ،دنخست از راه تهدي
از حضور طالب و فضال در درس او شوند و 

 ،نها به نتيجه اي نمي انجامـد آچون كوشش 
مجمع مدرسين هيأتي را نزد او مي فرستد و 

ـان مجلـس درس   ،از او مي خواهد  ،در هم
دسـت كـم    ،اعتراض خـود را پـس بگيـرد   

تعديل كنـد و او پاسـخ مـي دهـد منتظـر      
   ،در اين باره .اعتراضهاي سخت تر باشيد

خبر داده  كلمه سايت ،90فروردين  8در ◀
العظمـي وحيـد    اهللا پس از آنكه آيت :است

خراساني انتقاداتي را در خصوص وضـعيت  
هــا و ســپس مشــغول بــودن ســران  زنــدان

تـوجهي   حاكميت به دعواي قـدرت و بـي  
شان به وضعيت اعتقادي جامعه مطرح كـرد،  

هايي  كبرخي تالش كردند تا با ارسال پيام
ـا را از    براي شاگردان اين مرجع تقليـد، آنه
. شركت در جلسه درس ايشان منصرف كنند

اما برخالف تصور آنها و تبليغاتي كه صـورت  
ـان بـه    گرفته بود، در جلسه بعدي درس ايش
حدي طالب و روحانيون حضور پرشـوري  
داشتند كه جمعيـت پرتعـداد حاضـران در    

م فراتر درس ايشان از شبستان مسجد اعظم ق
ـا صـحن مرقـد      رفت و گزارش شده كـه ت

العظمـي بروجـردي هـم     اهللا مرحوم آيـت 
 .جمعيت نشسته بود

پس از اين استقبال گسترده و ناكام ماندن     
تبليغات عليه اين مرجع تقليد منتقـد، برخـي   
ـين حـوزه علميـه قـم      اعضاي جامعه مدرس
ـان و   نسبت به احتمال گسترش انتقادات ايش

كنند و از ايـن   راز نگراني ميديگر مراجع اب
ــه همــراه   رو آيــت اهللا محمــد مــؤمن را ب

گروهي از اعضاي اين تشكل رسمي حوزه، 
فرستند تا  العظمي وحيد مي اهللا به ديدار آيت

ــا تعــديل نظرشــان  ــا ايشــان بــراي تغييــر ي ب
 .وگو كنند گفت

ـين از     ـاي جامعـه مدرس در اين جلسه، اعض
با توجه به : پرسند العظمي وحيد مي اهللا آيت

فرمايشات پيشين جنابعالي كه احترام و حفظ 
نظام را مورد تاكيد قرار داده بوديد، چگونه 

ايـد، چـرا كـه     اين انتقادات را مطرح ساخته
آنها . تقريبا اين انتقادات متوجه رهبري است

ــد     ــد منتق ــع تقلي ــن مرج ـين از اي همچنـ
ـان      مي ـارات خـود را در هم خواهنـد اظه

 .ا تعديل كنددرس، تصحيح ي  جلسه
ـاني در     اهللا اما آيت     العظمـي وحيـد خراس

تمام چيزهايي كه من : كند پاسخ، تاكيد مي
ام، انديشيده بوده، فكر كردم و با اعتقاد  گفته

ام و برگشتي هم وجود ندارد و به  بيان داشته
امواج سياسي هم ربطي ندارد و فقط از باب 

ــوده اســت گــويي و حــق حــق  .طلبــي ب
تـري دارم كـه در    يار اساسـي هاي بس حرف

آينده به تدريج مطرح خواهم كرد، و ممكن 
است نظرات من به هـركس كـه شـما فكـر     

 .كنيد هم بر بخورد مي
اسالم كعبي از  در پاسخ به سخنان حجت     

ـاهرا متضـمن    اعضاي جامعه مدرسين كه ظ
ـا نيـز بـوده،     برخي هتاكي : پرسـد  مـي او ه

ــد يــا اســالم؟ بنيان اشــخاص مهــم گــذار ترن
ـاي    ـتند؟ آق جمهوري اسالمي االن كجا هس

 اي و مــن تــا كــي خــواهيم مانــد؟ خامنــه
اعالم خطر مـن بـه   . كس نخواهد ماند هيچ

ــالم   ــه اس ــد ب خــاطر عملكردهاســت و نباي
ـا همـه رفتنـي     خدشه اي وارد شود، چون م

ـتي   هستيم و اسالم عزيز ماندگار است و بايس
 .پايدار بماند

ـاي برخـي   عامل نگراني      ـتگان بـه    ه وابس
العظمـي   اهللا حاكميت از مواضع اخير آيـت 

ـان در    وحيد خراساني، انتقادات صـريح ايش
يكي از آخرين جلسات درس تفسير خود از 

ايشان از برخي نهاد ها با  .عملكرد نظام است
ياد كردنـد و خشـم    "دستگاه فاسد"عنوان 

بـه  . ندبرخي طالب حامي دولت را برانگيخت
ســتقبال طــالب و طــوري كــه بــا وجــود ا

روحانيون حاضر در درس اين مرجع تقليـد  
ـان     از اظهارات ايشان، جمـع انـدكي در پاي

مرگ «درس، در محل حاضر شدند و شعار 
ايـن مرجـع    .دادندسر » بر ضد واليت فقيه

تقليد، در درس خارج فقه خـود در مسـجد   
تـرين   شود پرجمعيـت  اعظم قم كه گفته مي

ت، در كرسي تدريس در حوزه علميـه اسـ  
ـانيون و فضـالي     جمع هزاران تـن از روح

ـ  كـه   ه بـود حوزه، به انتقاد از كساني پرداخت
حبس و زنداني كردن را برخوردي عادي و 

ايشان ظرفيـت  . كنند پيش پا افتاده تلقي مي
تشخيص الزام حبس را تنها در توان فقيهـي  

  . باشد دانست كه به عمق فقه شيعه رسيده
در زنـداني كـردن   را وقت   خليفه عمل او   

ـأن     ابن ـان ش مسعود، نادرست دانسته و بـه بي
مسعود در فهم دين و تفسير قـرآن   واالي ابن

ـبس و زنـداني   «: اشاره كرده و گفته بود ح
كردن وي، فقط به جرم نقل روايت و سنت 

 ».پيامبر بوده است
ـاره و       اي بـه موضـوع    به اين مناسبت، اش

ـ   ه عنـوان  زندان از نظر فقه كـرده و از آن ب
فقـط   :و گفته بـود موضوعي شديد ياد كرد 

دانـد   رسيده، مي»   ّ      م خ  فقاهت«فقيهي كه به 
. كــه حــبس در چــه مــواقعي جــايز اســت

ـا زيـر    اهللا آيت العظمي وحيد بدين ترتيب ب
سؤال بـردن ضـمني و نامشـروع خوانـدن     

ـانوني و فلـه   دادگاههاي غير اي رايـج در   ق
بود كه دوران پس از انتخابات، تاكيد كرده 

اساس دين بر حريت است، و محروميـت از  

ـاوزي خانواده و جامعـه را   ـنگين   تج بـه  (س
دانسته بود كه تنها پس از رسيدن بـه  ) حقوق

 .توان موارد آن را فهميد عمق فقاهت مي
ايــن مرجــع تقليــد در حــالي ديــدار بــا     

كـه   ه بودخانواده زندانيان سياسي را پذيرفت
نژاد و هيچ مقام  پيش از آن ديدار با احمدي

دولتي ديگري را نپذيرفته بود، و پـس از آن  
هم ديدار با رهبـري را در سـفر پرهزينـه و    

نـه در آن   .ه بـود نپذيرفترا به قم  وتبليغاتي ا
اي رفـت و نـه در چنـد     سفر به ديدار خامنه

ـا رهبـري    سفر بعدي وي به قم در مالقاتي ب
  .نظام شركت كرد

  
د حزب مـی سـاز ۷رحیم مشائی  ٭

با هدف حفظ ریاسـت جمهـوری 
  :ادژدر گروه احمدی ن

  
اد با وجود ژور مي شود كه احمدي نآياد    

لـت فعـل   آاما قـدرت  . احزاب مخالف بود
نچـه را بـد مـي    آ ،خود را ناگزير مي كنـد 

  :خوب بگرداند و بكند ،شمرد
ناليـن خبـر داده   آخبر  ،فروردين 7در  ◀

 برخي اقدامات اسفنديار رحيم مشايي: است
از سوي فعاالن سياسي به تـالش  89در سال 

هاي انتخاباتي تعبير شده بود كه درخواست 
تواند مهر حزب با حمايت وي، مي 7تشكيل 

 :تاييدي بر آن باشد
ـاده        حميدرضا فوالدگر عضو كميسيون م
ـا  احزاب در گفت 10 وگوي مشروحي كه ب

خبرآنالين داشت، از اين موضوع خبر داد و 
هفت حزب هستند كه به نظـر  حدود : گفت
رسد از سوي آقاي مشايي حمايت مـي مي

شوند و از اين كميسيون درخواست مجـوز  
 .اندكرده

وي با اشاره به اينكه به جز يك مورد هنوز    
مجوزي براي اين احزاب تشكيل نشـده، در  

احزابي با عنوان : برشماري اسامي آنها گفت
اه جبهه عدالت خـو «، »جامعه وعاظ واليي«

و » تن از اساتيد دانشگاه 72«، »ايران اسالمي
ـاه و عـدالت  «كه تحت عنوان … » جبهه رف

ـا كنـون     . ه انـد معرفي شد ـان، ت در ايـن مي
تقاضــاي جامعــه وعــاظ واليــي رد شــده و 
تقاضاي حزب عدالت خواه ايران اسـالمي  

تــن از اســاتيد  72«تاييــد شــده و تقاضــاي 
ه نظر ميب .در دست بررسي است» دانشگاه

رسد كه اگرچه خود دولت منتقـد احـزاب   
بوده اما حاميان دولت هـم بـه ايـن نتيجـه     

  .يدآكه حزب بكارشان مي  اندرسيده
ـنش    ◀ ـا دو واك سخنان فوالدگر تا كنون ب

نخست از سـوي دبيركـل   . مواجه شده بود
ـان ايـران اسـالمي كـه       حزب عـدالت طلب
انتساب حزبش به مشايي را رد كـرده بـود و   

ـام     رسول منتجـب دوم از سوي  ـائم مق ـا ق ني
در صـورت  ملي كه گفته بود،  حزب اعتماد

آنكه اجازه برگزاري كنگره اين حزب صادر 
ـاال كروبـي    شود، اعضا استقبال كرده و احتم

 .براي دبيركلي ديگر نامزد نخواهد شد
سومين واكنش به اين مصاحبه از سـوي        

 بهـداد، : ابـراز شـده اسـت   يك مقام دولتي 
ـيس جمهـوري   معاون سي در   ،اسي دفتـر رئ

ـا،   گفت ـالف    وگو با ايرن از پشـت پـرده مخ
سـخن   اي عليـه دولـت   هاي زنجيره خواني

اگر اين خبر درسـت باشـد،   : گفت و افزود
اي كــه نســبت بــه آن ابــراز نگرانــي  عــده
ـا از چـه      كرده اند بايد اعالم كننـد كـه دقيق

اگر آنها طرفدار تحزب  .چيزي نگران هستند
ـتقبال    هستند كه قا     ً                               عدتا  بايد از ايـن خبـر اس

كنند و اگر مخالف تحزب هستند بايد داليل 
ـالف     .اظهار كنند خود را ـا مخ اگر هـم آنه

تحزب نيستند و فرايند قانوني اعطاي مجـوز  
به احزاب جديد را مـي داننـد چـرا بـراي     
ـال در ايـن زمينـه      ـاد جنج فضاسازي و ايج

  احساس نياز و تكليف كرده اند؟
سايت حامي مشائي به  ،90دين فرور 9در  ◀

امام جمعـه مشـهد پاسـخ داده     ،علم الهدي
ـايي خـود   : علم الهدي گفته است: است مش

فننه است و در لواي همين سخنان تندترين 
ـيس جمهـور     اتهامات را عليه رئيس دفتـر رئ

 ،سـخنان علـم الهـدي   .مطرح كـرده اسـت  
ـالحه و   است اتهاماتي كه در هيچ دادگاه ص

ايي اثبات نشده است و عين مراجع معتبر قض
افترا و اهانت و هتك حيثيـت يـك مـومن    

ما در عجب هستيم كه چگونـه يـك    . است
عالم واقف به اصول ديني براي خـود ايـن   

كند كـه بـه يـك    حد را ترسيم و تعيين مي
ـات    مومن انواع اتهامات را بسته و بـدون اثب

 ها مطرح كند؟آن اين افتراها را در رسانه
  
ی مهــدی هاشــمی در نــام نویســ ٭

موضــــوع  ،کســــفوردآدانشــــگاه 
  :جنجال تبلیغاتی جدید

 
روزنامــه انگليســي  ،2011مــارس  27در  ◀

شرحي در باره شكايت به دانشـگاه   ،گاردين
در باره عدم صالحيت مهدي هاشمي براي 

كسفورد و اين امر كـه بـه   آورود به دانشگاه 
او در دانشـگاه   ،دستياري اعضائي از دانشـگاه 

ـا بـر ايـن    . انتشار داده است ،ه شدهپذيرفت بن
  ،شرح

مهدي هاشمي بدين خاطر اجازه اقامـت   •
در انگلستان دريافت كرده كـه در دانشـگاه   

هرگاه معلـوم  . كسفورد پذيرفته شده استآ
شود تقلبي صورت گرفته و پـذيرش او لغـو   

  .او بايد انگلستان را ترك گويد ،شود
سيف  ماجراي تز تقلبي ،پيش از اين ماجرا •

ــذافي ــالم ق ــذافي  ،االس ــر الق ــد معم  ،فرزن
اكونوميك اسـكول لنـدن را    ،ديكتاتور ليبي

ـاح كـرد   دانشـگاه   ،از ايـن رو . گرفتار افتض
كسفورد هيأت تحقيقي را معين كرده است آ

ـاره چگـونگي اسـم نويسـي مهـدي       تا در ب
 ،در تهران. كسفورد تحقيق كندآهاشمي در 

ه انـد  نوشت ،روزنامه هاي نزديك به حكومت
ـارت  ،مهدي هاشمي با سيف االسالم  ،در تج

  .شريك  است
دو تني كه به مهدي هاشمي در پـذيرش   •

ـان   ،ياري رسانده اند ـايون كاتوزي  ،يكي هم
متخصص تاريخ معاصـر ايـران در دانشـكده    

او مي گويـد متوجـه   . مطالعات شرقي است
ـا كننـده فرزنـد علـي       نشده است كـه تقاض

ـنجاني اسـت   ـام   ز. اكبرهاشمي رفس يـرا او ن
  .خانوادگي خود را بهرماني قيد كرده بود

  . پرفسور ادموند هرزينگ است ،و ديگري     
سخنگوي دانشگاه مي گويد شكايت پيش  •

ـات   از عيد تولد مسيح دريافت شده و تحقيق
  .هنوز ادامه دارند

در )  90فــــــروردين  12(جــــــرس ◀
ـاردين   وگويي يك  گفت ساعته با خبرنگار گ

يان كرده بود و خاطرنشان مـي  واقعيات را ب
» مهدي هاشمي«پسر آقاي رفسنجاني «سازد 

نامي متدوال در » هاشمي«شود؛  خوانده مي
ـا ايـن   . هاي خانوادگي ايرانـي اسـت   نام ام

ام ايـن   ادعاي گزارش گاردين كه من گفته
ـاني «يعني  - دانشجو را با نام ديگري   - »بهرم

درواقـع  . كلي نادرست است ام به شناخته مي
                                          ً من نام بهرماني را تا پيش از اين داستان اصال  

آقاي   كه درخواستنامه هنگامي  .نشينده بودم
دانستم كـه   كردم نمي هاشمي را ارزيابي مي

او فرزند آقاي رفسنجاني است، اما حتي اگر 
ـأثيري در     اين نكته را مـي  ـتم انـدك ت دانس

ـاره   آن     داوري علمي و دانشگاهي مـن درب
  طرحنامـــــه پرونـــــده و .نميداشـــــت

نظر من خوب بود  او به  )پروپوزال(پژوهشي
پـذيرش    و من نظر مثبت خود را به كميتـه 

ـاتي  . تحصيالت تكميلي اعالم كردم من مالق
ام چون او اصال عضو  با آقاي هاشمي نداشته

ـنت آنتـوني هـم نيسـت     موضـوع  . كالج س
دانشجويي آقاي مهدي هاشمي در دانشـگاه  

ـ    ـاه ن ـار در م ـته  آكسفورد اولين ب وامبر گذش
مورد توجه قرار گرفت، هنگامي كه خود او 

ـان  . اي عمومي به آن اشاره كرد در نامه اذع
ـتان مـرا از موضـوع     مي كنم كه وقتي دوس

ياد آورم  مطلع كردند كمي طول كشيد تا به
  ».كنند كه به كدام پرونده اشاره مي

چگونـه ممكـن اسـت كسـي     : انقالب اسالمي
باشد و نام بهرماني متخصص تاريخ معاصر ايران 

ـاوجود ايـن     مهـدي   ،را اصال نشـنيده باشـد؟ ب
هاشمي بعنوان انسان حقوقمنـد اسـت و حـق    
 ،نيست پيش از تعيين تكليف تحقيق در جريان

  .محكوم به تقلب شناخته شود
راديــو فــردا بــا كــاوه  ،فــروردين 9در  ◀

ـاعي    موسوي پ ژوهشگر مركـز حقـوق اجتم
ـيس برنامـه    حقـوق   دانشگاه آكسـفورد، و رئ

ـأت  مدني اين دانشگاه، كه تقاضاي تشكيل هي
تحقيق در باره پذيرفته شدن مهدي هاشمي 

مصاحبه اي به  ،كسفورد را كردهآبه دانشگاه 

موسوي از جملـه گفتـه   .  ورده استآعمل 
 :است

وقتي بنده متوجه شـدم كـه حتـي ايـن      •
ـار      شرط را دانشـگاه آكسـفورد بـراي او كن

كـه عالمـت    گذاشته است در آن زمان بود
خطر براي من به طور جدي روشـن شـد و   
اصرار و پافشاري كردم كه دانشگاه بايد روي 

ـاالخره بعـد از   . اين موضوع تحقيق كنـد  ب
پافشاري من يك كميته حقـوقي زيـر نظـر    

كه شايد اگـر بيـوگرافي او را   ) سرپيتر نورز(
تـرين   بدانيد يكي از ارشدترين و زبردسـت 

ت كه خـودش  وكالي دادگستري بريتانياس
هم قبال رئيس دانشگاه آكسفورد بوده است، 

دهنده اين است كـه   تشكيل شد و اين نشان
دانشگاه اين موضوع را خيلي جدي گرفتـه  

ـان خواسـت كـه در    . است و دانشگاه از ايش
راس يك كميته تحقيق موضوع را بررسـي  

  .كند
آنچه مسلم است اين است كه من به هيچ •

ـنم بـه جـز     كس خاصي اتهامي وارد نمي ك
ام و آن مداركي كـه   آنچه كه خودم ديده

. انـد  ايشان به دانشگاه آكسفورد ارائـه كـرده  
آنچه كه براي من مهم است اين اسـت كـه   
دانشگاه آكسفورد نبايد اجازه بدهد كه ايـن  

ايـران از   هاي اشتباهي كه در متدها و شيوه
شود، بـراي اينكـه دو پلـه را     آن استفاده مي

اينجا . در اينجا هم پياده شود كنند، يكجا طي
ــه از   ـتند كـ ــي هســ ــجويان متقاضـ دانشـ

هاي بسيار معتبر دنيا، مدارك درجـه   دانشگاه
ــد و نمــي ــگاه  يــك دارن ــد وارد دانش توانن

اعتراض من به كساني كـه  . آكسفورد بشوند
اند ايـن   اين آدم را به اين دانشگاه راه داده

ه ب. اند است كه اين مقررات را زير پا گذاشته
ـا چـه نيتـي؟ اميـدوارم ايـن       چه نفعي و يا ب
ـئله را بـه       كميسيون تحقيـق نتيجـه ايـن مس

  .زودي روشن كند
ـام وارده بـه خـود را     هدي هاشميم ◀ اته

تمامي مراحل آزمون،  :تكذيب كرده است
بر اساس استانداردهاي معمول طي شده، و 
اتهامات اخير را توهيني به دانشگاه آكسفورد 

آكسفورد بـراي پـذيرش    دانشگاه. مي دانم
دانشجوي دكترا تنها بـه بررسـي پروپـوزال    

ـا   ) طرح رساله دكترا(دكترا  اكتفا نكـرده و ب
ــاحبه مــي كنــد دانشــگاه  .متقاضــي نيــز مص

ـيلي اش   ،آكسفورد با بررسي مدارك تحص
ـانس از    ليسانس از دانشگاه تهران و فـوق ليس
ـيده   دانشگاه صنعتي شريف، به اين نتيجه رس

اجد شرايط براي ايـن مرحلـه   بود كه وي و
  .تحصيلي است

ـال    : انقالب اسـالمي  بمناسـبت بيسـتمين س
حمله اول امريكا و متحدانش بـه عـراق و نيـز    
بمناسبت بيست سالي كـه از گـزارش كميتـه    
تحقيق كنگره در باره اكتبر سورپرايز مي گذرد 
و با توجه به اين واقعيت كه امريكا و اروپا درگير 

روبرت  ،ق و افغانستان استجنگ در ليبي و عرا
پاري به اثر پرده كشيدن بر حقيقت بـر جهـت   
يابي سياست خارجي امريكا و نيز رابطه دولت با 

نكاتي از ايـن  . انتشار داده است ،ملت در امريكا
  :نوشته كه با ايران ربط مستقيم پيدا مي كنند

  
  

امپراطوري و جنـگ و  
 ،معامله هاي پنهاني اش

ــام   ــمني دارد بنـ دشـ
  :يقتحق

  
روبرت پاري كه بطور مسـتمر  : انقالب اسالمي

در باره اكتبر سورپرايز و ايران گيت تحقيق مي 
مقاله مفصلي  ،2011مارس  29در تاريخ  ،كند

در قسمت اول ايـن فصـل   . را انتشار داده است
 ،نكات عمده اي از اين نوشته و در قسـمت دوم 

اطالعات افشا شده در باره جنگ ليبـي را مـي   
  :وريمآ
  

  7در صفحه

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال



                                                                                                                                                                                       

 

 
7 
 

 
 

  1390  ارديبهشت  4فروردين تا  22از  773  شماره   2011  آوريل  24تا  11از

 

رابطـــه پنهـــان كـــردن 
حقيقت و گذار از بيزاري 

وري آاز جنگ به جنـگ  
  :سلطه جويانه

  
امريكا بر سـر   ،1991در بهار  ،سال پيش 20 •

ــت    ــه سرنوش ــت ك ــرار گرف ــي ق دو راه
دموكراسي بستگي پيدا مي كرد به راهي كه 

ـا ايـن حقيقـت   . در پيش مي گرفت بـر   ،ام
است اينست نچه روشن آ. بسياري دانسته نبود

  .وردآكه امپراطوري امريكا سر بر
پرزيدنت جورج بـوش در جنـگ اول         

و بـدين  . پيروزي بدست آورد ،خليج فارس
براي جنـگ افـروزي و هـدفهاي     ،پيروزي

. وردآحمايت مردم را بدسـت   ،امپراطوري
جنگ خليج فارس پايان يك دهه بازسازي 
ـارج    اجماع ملي بر حمايت با جنـگ در خ

بود كه ريگان و بوش بـدان مشـغول   امريكا 
ـيد   . بودند ـان بخش به بيزاري مردم امريكا پاي

ـام و واتـر گيـت      ـال جنـگ ويتن  ،كه به دنب
  . امريكائيان پيدا كرده بودند

 ،در مراسم جشن  پيروزي بر قشون صدام      
ما بيماري «: بوش گفت ،1991فوريه  28در 

 ،ورده بودآرواني را كه جنگ ويتنام بوجود 
  .»اي هميشه درمان كرديمبر

ور مي شود كه بنـي  آياد: انقالب اسالمي
ــه    ــي داد ك ــدار م ــب هش ــدر مرت ص

ـا   ،گروگانگيري سبب تغيير روحيه امريك
ـاوري مـي     از جنگ ستيزي به جنـگ ب

تغيير روانشناسي مردم  ،در حقيقت. شود
ـاني     ـانگيري و معاملـه پنه امريكا با گروگ

  .غاز گرفتآ ،برسر گروگانها
بوش اين موفقيت را از راه ايجاد  ريگان و •

ـاندن اسـرار      ديوارهاي سانسـور بـراي پوش
ـار   ،نها از ديد مردمآدولت و حفظ  از راه بك

به دستياري نخبه هاي  ،بردن اسلحه تبليغاتي
وردنـد  آبدست  ،سازمانهاي اطالعاتي امريكا

ـناخته   كه تحت نام محافظه كاران جديد ش
  .شدند

ــه امپرا • ـا ك ــر در وراي ديوارهـ طــوري ب
ن روز آامـروز كـه در    ،حقايق كشيده است

اين پرسش از ذهنمان خطور مي  ،مي نگريم
ـائي كـه بـه جمهـوري       : كند بـر سـر امريك

به نظام دولتي باور  ،دموكراتيك باور داشت
داشت كه بر انتخاب كننده اي تكيه داشـت  

گــاهي كامــل رأي مــي داد و بــا آكــه بــا 
ا سلطه ب ،امپراطوري و هدفهايش مخالف بود
مده آچه  ،نظامي امريكا بر جهان مخالف بود

  است؟
ـان   ،1990 -  1980در تمامي دهه  • امريكائي

ـاه   در موضع دفاعي بودند جز در دوره كوت
ـاح ايـران گيـت    در ايـن  . بر مال شدن افتض

برخي از دروغها و سـرهاي سياسـت    ،دوره
  . خارجي امريكا از پرده بيرون افتادند

ه اسرارخانه امپراطـوري  اما زمان هجوم ب     
كه از پرده بيرون افتادن ايران گيت ممكـن  

ـان و بـوش   . كوتاه شد ،ساخت حاميان ريگ
. زموده بودند و به حمله متقابل دست زدندآ

ـا سـخت كـم     و نيز بسياري از مقامات امريك
وردند و نخواستند افتضاح را براي شكستن آ

ـا    ديوارهاي سانسور و در اختيار مـردم امريك
ــرار ــه   ق ــمارند ك ـايقي مغتــنم ش دادن حقـ

ـتند  بـه گـرفتن   . امريكائيان مي بايد مي دانس
  .امتيازهاي ناچيز قانع شدند

وقتي پرده از راز ايران گيـت   ،بدين سان •
ـات     ،برگرفته شد ـاي امپراطـوري تلف نيروه

 ،كمي دادند و زمين هائي را از دست دادند
. مدندآقوي تر از معركه بيرون  ،اما سرانجام

در سـرخانه ماندنـد و    ،رين بخش اسرارمهمت
ـار يافتنـد  آ قسـمتهاي   ،ن بخشي هم كه انتش

  . مهمشان سانسور شده بودند
در  ،پرزيدنت جرج بوش ،1991در فوريه  •

 100پايان يك جنـگ زمينـي غيـر ضـرور     
تاج امپراطوري  ،با عراق بر سر كويت ،ساعته

عالئـم   ،را بر سرگذاشت و به قول خـودش 
اشي از جنگ ويتنام را يكسره  بيماري رواني ن

  .بزدايد
  :مأموریت نهائی ٭
  
واپســين  ،1991در بهــار  ،دو دهــه پــيش •

تحقيق در باره معامله پنهاني  يكچند  ،كوشش
ــوري  ــدمتگزاران امپراط ــد  آ ،از خ ـاز ش غـ

به  ،و هرگاه) تحقيق در باره اكتبر سورپرايز(

ـلي    ،هدف خود مـي انجاميـد   مـدافعان اص
ـاب   ،عتبار مي كـرد امپراطوري را بي ا كاميب

  .نشد
يكـي  : اين حمله نهائي دو هدف داشـت      

يافتن ارتباط ايران گيت با معامله اي كـه در  
ـات رياسـت جمهـوري     ،1980 بهنگام انتخاب
ـا       ،امريكا ـان و بـوش ب ـتياران ريگ ـان دس مي

رئــيس  ،پنهــان از جيمــي كــارتر ،ايرانيــان
انجام گرفت و هدف  ،جمهوري وقت امريكا

زادي گروگانها تا آبه تأخير انداختن  ،نآاز 
نوامبر  4بعد از انتخابات رياست جمهوري در 

روشن كردن چنـد و   ،و ديگري. بود ،1980
ـين در     ـا از صـدام حس چون حمايت امريك

  .ساله با ايران بود 8دوران جنگ 
ـاح اكتبـر     ،هر دو افتضاح       كه يكـي افتض

سورپرايز نام گرفت و ديگري افتضاح عراق 
در صورتي كه تحقيـق دو هـدف را    ،يتگ

نـوري مـي شـد كـه      ،متحقق مي گردانـد 
ـان و    دوران تاريك رياست جمهـوري ريگ

در معرض ديد مردم امريكا قرار مـي   ،بوش
داد و امريكائيان را از زيانها كه ايـن دو وارد  

  .گاه مي كردآ ،كرده بودند
شكار آبر اثر  ،بوش كه زماني رئيس سيا بود •

او . زخم برداشت ،ايران گيتشدن افتضاح 
از معامله پنهاني كه دادن : به دروغ مي گفت

ـلحه بــه ايــران در ازاي    زاد شــدن آاسـ
ـان   ) ايـران گيـت  (گروگانهاي امريكا در لبن

ن آاما چون حقيقـت بـه   . گاه نبوده استآ
ـان     آاندازه  شكار نشـد كـه او را بـر امريكائي
نامزد   ،او توانست مايكل دوكاكيس ،بشناساند

شكســت  ،1988موكراتهــا  را در انتخابــات د
  . بدهد

بــوش را  ،پيــروزي بــر عــراق ،1991در       
نظرها را  ،با وجود اين. قهرمان جنگ گرداند
ـاني   ـا ايـران و نيـز     1980متوجه معامله پنه ب

ساله  8يم صدام در دوران جنگ ژروابط با ر
ـا بـوش در   آ: سئوال اين بود. با ايران كرد ي

ـا   ،1980با ايران در  تماسهاي محرمانه نكـه  آب
يا او بـه  آيك شهروند امريكائي بوده است و 

 ،ساختن ارتش عراق كه به كويت حمله كرد
يا آ ،كمك كرده است يا خير؟ به سخن ديگر

بوش يك قهرمان است و يا يك  متصدي زد 
ـارجي      و بندهاي محرمانـه كـه سياسـت خ
ـار حكومـت بيـرون بردنـد و      امريكا را از مه

ـان    سبب شدند ـياري از جوان كه زندگي بس
  قرباني شود؟ ،امريكا

 ،اسناد در باره معامله پنهاني ريگان و بوش •
در طول چندين  ،بر سر گروگانهاي امريكائي

چنـدين  . از پرده بيرون افتاده بودنـد  ،سال
شاهد شهادت داده بودند كه ريگان و بوش 

اسلحه  1990 – 1980در طول دهه  ،به عراق
  .داده اند

ــذيب        ــران اتهامــات را تك ــوش و ديگ ب
اما برخي از تحقيق گران كنگره  كه . كردند

در خدمت قاضي مستقل ايران گيت بودنـد  
ـاران  بـه مـداركي دسـت     ،و نيز روزنامه نگ

ـلم كردنـد كـه     ،براي مثال. يافتند اينان مس
فروش اسلحه توسط حكومت ريگان و بوش 

ـال   1985نه از سال  ،به ايران  كه از اوائـل س
ـاز  آ ،)غاز رياست جمهوري ريگانآ( 1981 غ

اين فروش بواسطگي حكومت . گرفته است
. انجام گرفته اسـت  ،حزب ليكود بر اسرائيل

منابع اندك شماري از درون دستگاه ريگان 
و بوش جزئيات فروش اسلحه توسط سيا بـه  

  . باز گفتند ،عراق را
اين دو سر نه تنها تهديدي بـراي تجديـد    •

ـاحب     ،ودندانتخاب بوش ب ـات ص بلكـه مقام
قدرت در واشنگتن و پايتخت هاي ديگـر را  

  . نيز تهديد مي كردند
ـاحب نفـوذي           شخصيتهاي معـروف و ص

ـبق    ،چون هانري كيسينجر وزير خارجـه اس
 ،امريكا و داويد راكفلـر در اكتبـر سـورپرايز   

حكومت اسرائيل متزلزل مـي  . نقش داشتند
ـان در مـي ياف    ـاه امريكائي تنـد كـه   شد هرگ

براي اين كه ريگان به  ،رهبران حزب ليكود
در بـه نتيجـه    ،رياست جمهوري امريكا برسد

شركت  ،رساندن معامله پنهاني بر سرگروگانها
ـتر از ايـن  . داشته اند حـزب جمهـوري    ،بيش

اين بـود كـه   . خواه امريكا اعتبار مي باخت
از قانوني و مشـروع   ،اين حزب با تمام توان

ن به رياست جمهـوري و  بودن انتخاب ريگا
دو دوره رياست جمهـوري او و يـك دوره   

  .حمايت مي كرد ،رياست جمهوري بوش
ـا : انقالب اسالمي  نويسـنده در   ،در اين ج

افسر اطالعاتي اسـرائيل و   ،باره بن مناش

نقشي كه در اكتبر سورپرايز و ايران گيته 
براي اولين بار  ،داشته و مصاحبه اي كه او

رده و گفته هايش در باره با روبرت پاري ك
. به تفصيل پرداخته است ،اين دو افتضاح

در  ،نجا كه هم اين قسمت از نوشته اوآاز 
ـا آمده و ترجمـه  آ ،كارهاي پيشين او  ،نه

ـار   ،توسط نشريه انقالب اسالمي در اختي
ـا كـه   آايرانيان قرار گرفته اسـت و از   نج

» اكتبر سـورپرايز «نوشته ديگري در باره 
ن نيز بموقع آه است كه ترجمه انتشار داد

از  ،از نظر خوانندگان خواهد گذشت ،خود
وردن اين قسمت از نوشته چشـم مـي   آ

  :وريمآپوشيم و حاصل سخن اورا مي 
  
ـــه قصـــد  ٭ گـــزارش ســـاختگی ب

  :پوشاندن حقیقت
  
ـال    ،چندين ماه بعـد  •   ،1991در اواخـر س

ـار كـردن      تبليغات شديدي بـراي بـي اعتب
اره اكتبـر سـورپرايز و   هرگونه تحقيقي در ب

شيطان گرداندن هركس كه در اين تحقيق 
 ،استون امرسون ،شركت داشته است و دارد

ـا حـزب      نويسنده اي كه روابـط تنگاتنـگ ب
 ،ليكود و سازمان جاسوسي اسـرائيل داشـت  

شروع كرد به انتشار دادن داستان اقامت بن 
ن را دليل عدم رعايت آمناش در خانه من و 

ـاري و تحقيـق     موازين اخالقي روزنامـه نگ
  .جلوه داد

به مـن تلفـن    ABCفرستنده تلويزيوني       
كرد تا در باره رعايت نكردن اخالق توضيح 

كــدام دســتور العمــل : پاســخ دادم. بــدهم
ـاهد    ،اخالقي به خانه خود پي رفتن يـك ش

  در هراس را ممنوع مي كند؟
امرسون از كجا بايد : اما از خود پرسيدم      

باشد كه بن مناش را به خانه خود راه  دانسته
ـان تـرك    ،داده ام؟ دانستم كه هـردو  از زم

  . تحت نظر بوده ايم ،داالس
ــان زمــان كــه ســردبير نيوزويــك  • در هم

ـاش و       دستور مـي داد كـه اعتـراف بـن من
 ،تحقيق در باره اكتبر سورپرايز را درج نكنند
 ،امرسون امكان داشت كه در نيو ري پابليك

فظه كاران جديد و وال استريت ارگان محا
ـتي در تحقيـق    ،جورنال به هركسي كه دس

  .بتازد ،پيرامون اكتبرسورپرايز داشت
خر هفته ماه نـوامبر  آدر همان تعطيالت       

ــك  ،1991 ــك و نيوريپالي ـتان  ،نيوزوي داسـ
ـام كيسـي   ـيس   ،ساختند در باره اينكه ويلي رئ

روزهائي از ماه  ،ستاد انتخاباتي ريگان و بوش
هدف . را چگونه گذرانده است 1980وئيه ژ

ـتن او بـه مادريـد و        شان ايـن بـود كـه رف
ـا بـر شـهادت     ،ديدارش با مقامات ايرانـي  بن

  . را بي اعتبار بگردانند ،جمشيد هاشمي
اينترنـت مـدرن وجـود     ،1990در اوائل  •

اين بود كه دفاع اولـي مـن از   . نمي داشت
او نيز  .نامه به مدير فرونت الين بود ،كار خود

. ن را يا نخواند و يا خواند بدان اعتنا نكـرد آ
نتيجه اين شد كه امرسون و ديگران با خيال 
  .  راحت به دروغ سازيهاي خود ادامه دادند

ـناد      • امرسون اصرار ورزيـد كـه دايـره اس
ـاي او  ،سري ـانون     ،به تقاض ـا بـر ق زادي آبن

اسنادي را كه خواسته  ،دسترسي به اطالعات
نكـه  آار او گذاشته اسـت بـي   است در اختي
ـياه كنـد  آقسمتهائي از  وقتـي مـن   . نها را س
گاه كـردم كـه او دروغ مـي    آناشران او را 

گويد و دايره مربوطه سندي را در اختيار او 
امرسون مرا تهديد كـرد مـرا    ،نگذاشته است

تحت تعقيـب قـرار خواهـد داد اگـر او را     
  !تصديق نكنم

ـيد و  كار به محاكمـه اي پـر خـرج           كش
سرانجام معلوم شد اسنادي را كه مي گفـت  
ـته انـد    ،دايره اسناد سري در اختيار او گذاش

او ناگزير شد بپذيرد هرگز . خود ساخته است
  . سندي در اختيار او قرار نگرفته است

دانستني است كه تعقيب قضائي روزنامه         
نگاران حقيقت جو يكي از شغلهاي امرسون 

ـنفكران  ترور اخال«. بود » قي و روحـي روش
يكي از كارهائي بود كه بر عهـده امرسـون   

ـار   : فريدمن نوشت. نهاده شده بود او هـر ك
ـندگان و وكـالي      خود را با حملـه بـه نويس

. شروع مي كند... دادگستري و حقوقدانان و
او گزارش كرد كه او ميزبان افسران راسـت  
گراي دستگاه اطالعاتي اسرائيل است وقتي 

  .يندآن مي به واشنگت

در مسافرتهاي مكـرر  : فريدمن مي نويسد      
ـاور    ،خود به واشنگتن ايگال كارمن كـه مش

در امـر   ،نخست وزير اسـرائيل  ،اسحاق شمير
ـان   تروريسم بود و يورام اتينجر كه دستيار نت

پارتمان امرسون سـكني مـي   آدر  ،ياهو بود
  .كردند

ـائي كـه امرسـون    ،در طول سالها •  ،دروغه
 ،ر حمايت از حزب ليكود مي ساختبيشتر د

. توجه روزنامه نگاران را به خود جلب كـرد 
ـا از خــود پرســيدند آ هــدف او از دروغ : نه

ـاني و    ـامي ب سازيها چيست؟ و چه كس يا مق
  . پشتيبان او است

كه امرسون نگاشته » جهاد و امريكا«هزينه      
ـاره      ـناد و طـرح تحقيـق در ب و تدارك اس

ا پرداخته اند كه هزينـه  تروريسم او را همانه
وسائل ارتباط جمعي راست گراي امريكا را 

  . تأمين مي كنند
ـار شـهادت    ،امرسون ،به تازگي • بمثابه معم

ار  ،پتركينگ» اسالم  راديكال«ستاني بر ضد 
ــورك اســت – او نقــش خــود را در . نيوي

ـتاني      ـيدن بـه شـهادت س ساخت و ساز بخش
د مي ستايد اما از كينگ مـي خواهـ   ،كينگ

... نام او را در فهرسـت شـهود قـرار ندهـد    
تفتيش (امرسون خود را قرباني مك كارتيسم 

زيرا به او اجازه نداده انـد  . مي داند) عقيده
 ،در كميته امنيت داخلي مجلس نماينـدگان 

او اكثريت بزرگي از مسلمانان . شهادت دهد
ـا      امريكائي را متهم مي كنـد بـه ضـد امريك

  . بودن
بسياري امرسـون را نـه    ،وزامر ،بدين سان •

. يك روزنامه نگار كه يك كارگزار مي دانند
حمله سراسر تهديد و دروغ او به مورد اكتبر 

ـام    ،1991سورپرايز در  به جلـوگيري از انج
  .يك تحقيق جدي كمك رساند

ن شـدند  آجمهوريخواه ها مانع از  ،در سنا   
 ،كه بودجه تحقيق پيرامون اكتبر سـورپرايز 

كميتـه   ،در مجلس نمايندگان. تصويب شود
. تحقيقي به رياست لي هاميلتون تشكيل شـد 
 ،بنا را بر پوشاندن معامله پنهاني و بنا بـر ايـن  
  .نقش جمهوريخواه ها و اسرائيل گذاشت

اكتبر سورپرايز و عراق گيت  ،با وجود اين •
سبب شدند كـه بخشـي از رأي دهنـدگان    

شـك  . امريكائي به جرج بوش اعتماد نكننـد 
ـات     آ ـبب شـد كـه در انتخاب او  ،1992نها س

  . شكست بخورد و كلينتون پيروز شود
 ،اما وقتي كلينتون رياست جمهوري يافت     

حكومت او قولي را از ياد برد كه در جريان 
كمتر عالقـه اي بـه پـي    . انتخابات داده بود

گيري ماجراي ايران گيت و عراق گيـت و  
اكتبـــر ســـورپرايز و ديگـــر افتضـــاحهاي 
ـان      ـان و بـوش كـه اسنادش حكومتهاي ريگ

  . نماند ،بودند» سري«
ــن • ــه ،بــاوجود اي ـناد و  ،طــي دو ده اسـ

ـا و     اطالعات در باره  معاملـه جهوريخـواه ه
يافته شدند و تحقيـق   ،يم ايرانژاسرائيل با ر

. مجلــس نماينــدگان را بــي اعتبــار كردنــد
بخصوص كه معلوم شد كـه كميتـه تحقيـق    

ـته و   ايـن شـكها نيـز در     خود نيز شـكها داش
  . گزارش ذكر نشده اند

رئيس گروه تحقيق كـه   ،الورنس بارسال       
كميته تحقيق مجلس مأمور يافتن اطالعات و 

چون سندهاي : به من گفت ،اسناد كرده بود
 ،جديد حاكي از مجرميت جمهوريخواه ها

ـال  آدر روزهاي  واصـل مـي    ،1992خر س
ـ   ،شدند دت من به هاميلتون اصرار كـردم م

ـا     3تحقيق را براي مدت  ماه تمديـد كنـد ت
ـا  . اين اسناد مـورد بررسـي قـرار گيرنـد     ام

  . هاميلتون نپذيرفت
گـزارش  : و هاميلتون نيز به مـن گفـت          

ـاي      ـيه از ديـدار و معاملـه طرفه دولت روس
ــائي و ايرانـــي در پـــاريس  اكتبـــر (امريكـ

هرگز  ،خر رسيدآكه در روزهاي ) سورپرايز
بارسـال نيـز پـذيرفت كـه     .  نشدبه من ارائه 

  .گزارش را به هاميلتون ارائه نكرده است
بدين سان بود كه واپسين فرصـت بـراي       

بطور رسمي پرده برداشتن از اكتبر سورپرايز 
  . از دست رفت ،و عراق گيت

مهمتر از همه اين كه پاسداران اسـرار           
موختند چگونه مي توانند سـر  آامپراطوري، 

ـناد را   تحقيق  كنندگان را شيره بمالنـد و اس
  .انكار كنند

ـا     خ: انقالب اسـالمي  واننـده اي كـه مـتن را ب
بايـد از خـود    ،خوانده اسـت  ،تا اين جا ،حوصله
ـانگيري را   : بپرسد انقـالب  «اگر خمينـي گروگ
سانسور عمـومي   ،نمي خواند و با اين كار» دوم

ـان    ،برقرار نمي كرد ـانگيري در هم طرح گروگ
ول شكست نمي خورد؟ ايران محاصره روزهاي ا

ـاله مـي    8اقتصادي مي شد؟ گرفتار جنـگ   س
ـاد مـي    گشت؟ گرفتار استبداد خونريز و پرفس

مـد؟  آريگانيسم بر سر كار مـي   ،شد؟ در امريكا
استبدادها برجا مي ماندند؟  ،در دنياي مسلمان

پس بر او  ،اگر پاسخ اين پرسشها منفي هستند
هيچ مصلحتي را . وداست كه زير بار سانسور نر

بداند مثلـث زور  . مجوز موافقت با سانسور نكند
ـار    ،پرست اگر ترور اخالقي مي كند ـا انتش اگر ب

هرچه در انبان خود از ناسزا و دروغ  ،هر حقيقت
ـار مـي بـرد    ،دارد جـز   ،بر ضد انتشار دهنده بك

ـار  . براي سانسور نيست بايد با تمام توان بر انتش
ـاد از   ،رد كـه امـروز  بنگـ .  حقايق ادامه دهد انتق

ن رأس مثلــث زور آانتقــاد از ايــن و  ،اســرائيل
ـا و      ،پرست ـاكي از خيانـت آنه انتشار اسـناد ح

ـامي بـه ليبـي و     ـاوز نظ بـس  ...  مخالفت با تج
پيروزي بر اسـتبداد وابسـته   . مشكل شده است

در گرو مبارزه موفق با ترور اخالقـي و سانسـور   
بهتان مـي   زورپرستان ناسزا مي گويند و. است
يـخ   ،فتاب حقيقـت آچون مي دانند كه  ،سازند

ـا سانسـور    . ب مي كنـد آوجودشان را  ـارزه ب مب
    .است كه مي بايد با تمام جديت پي گرفت

شورشيان «وقتي سيا براي 
فرمانده معـين مـي   » ليبي

ــد؟  ــاطر   - كن ــگ بخ جن
محبوب شدن ساركوزي؟ 

  :يك بام و دو هوا - 
  

ـارس   28در  ،پاتريك مارتين مقالـه   ،2011م
اي در باره جنگ در ليبي انتشار داده اسـت  

  :داراي اين نكات و اطالعات
شوراي ملي ليبي كه در بن غازي تشـكيل  •

است و از شورشياني نمايندگي مي كند كـه  
موافقـت   ،يم قذافي مبارزه مـي كننـد  ژبا ر

ـيا     ـار قـديمي س  ،كرده است كه يـك همك
ـاب  . فرمانده نيروهاي مسلحش بگـردد  انتخ

سرهنگ پيشين ارتـش ليبـي را    ،ه هيفترخليف
McClatchy Newspapers گزارش كرده

ـتنده تلويزيـوني   . است  27در  ،ABCو فرس
با سرهنگ خليفه هيفتـر   ،شب هنگام ،مارس

  . مصاحبه كرده است
ورود هيفتر به بن غازي را نخست فرستنده  •

 19و در . تلويزيوني الجزيره گـزارش كـرد  
ميـزي در  آايش شرح ست ،ديلي مايل ،مارس

يكـي از  «ديلي مايـل او را  . باره او انتشار داد
كـه  . توصيف كـرد » دو ستاره نظامي انقالب

ـا  ،بتازگي از تبعيد گاه خود« بـه بـن    ،امريك
ـاي زمينـي    غازي بازگشته است تا كه نيروه

ـامان ببخشـد   روزنامـه  » .شورشيان را سر و س
  . اشاره اي به ارتباط او با سيا نكرد

• McClatchy Newspapers  شرح حال
ـار داده   27در  ،كوتاهي از هيفتر مارس انتش

ـترين     : است ـيان بيش فرمانـده جديـد شورش
ايالـت  سال اقامت خـود را در   20مدت از 

او يكـــي از . ويرجينيـــا گذرانـــده اســـت
ـا  . فرماندهان نخبه ارتش قذافي بوده است ت

در ارتش ليبـي خـدمت    ،1980اواخر دهه 
او به مخالفان قذافي  ،نآبعد از . كرده است

پيوست و به امريكا مهاجرت كرد و تا دو هفته 
دو . در اين كشور زنـدگي مـي كـرد    ،پيش

براي برعهده گرفتن فرمانـدهي   ،هفته پيش
ـازي  بازگشـت   او اوائـل  . شورشيان به بن غ

ــه امريكــا  ،1990ســال  ــت آب ــد و در ايال م
ـنگتن    ،ويرجينيا سـكني   ،بيـرون از شـهر واش
  . گزيد

: مي نويسد ،شريه از قول يك دوست اون      
سرهنگ هيفتر در  ،بمحض استقرار در امريكا

ـانواده بـزرگ     ـالي خ پي تأمين نيازمندي م
كساني كه مي توانند البالي سطور . خود شد
متوجه مي شوند كه نشريه رابطه  ،را بخوانند

ـيا  . سانسـور مـي كنـد    ،سرهنگ هيفر را با س
 ،گتن پستنشريه هاي ديگر خبر را مثل واشن

خبــر بازگشــت او  را بــه ليبــي نيــز سانســور 
نكه سيا با سـرهنگ هيفتـر و   آحال  •.كردند

ـاوندي    فعاليتهاي نظامي و سياسـي او خويش
  . دارد

ـامي   ) مارس 26(واشنگتن پست  ـيان نظ عص
ـا      در برضد قـذافي را تشـريح مـي كنـد و ن

  8صفحه    روزنامه. مي برد ،سرهنگ را با چند امالء

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال
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ـا    قولهاي چند شاه د را نقل مي كنـد كـه بن
نها با سرهنگ خليفه هيفتر آفرماندهي  ،نهاآبر

ـا مـي مانـد   . است . شيوه جنگي او به كنتراه
گروهي كه در امريكا مستقر است و خـود را  

  . ارتش ملي ليبي مي خواند
مقايسه اين گروه با گروههاي تروريسـت        

تحت حمايت حكومت ريگان كـه خـود را   
وقتي : بسيار گويا است ،ندمي خواند» كنترا«

ـان     –افتضاح  ايران  شـكار  آكنتـرا بـر جهاني
يـم  ژگشت و معلوم شد حكومت ريگان به ر

خميني اسلحه به سه برابر قيمت مي فروشد و 
ن را به كنتراها براي جنگ آيك سوم پول 

 ،با دولت ساندينيستها در نيكاراگوا مي دهـد 
اعضاي دموكرات كنگره افتضاح را پوشاندند 
ـاطر     ـيس جمهـوري را بخ و پيشنهاد عزل رئ
فروش غير قانوني و محرمانه اسلحه به ايـران  
ـا   ،و دادن پول و اسلحه غير قانوني به كنتراه

  . رد كردند
ــابي در  ،2001در  • لومونــد ديپلماتيــك كت

 ،در اين كتاب. باره فريفتاري افريقا انتشار داد
ـيا از   در . مطالعـه شـده اسـت    1987نقش س

افسـر   ،است كه سرهنگ هيفتـر  مدهآكتاب 
بهنگــام عمليــات در  ،در چــاد ،ارتــش ليبــي

حمايت از شورشياني كه برضد دولت حسين 
هابره مي جنگيدند كه تحت حمايت امريكا 

يك  ،و از جبهه ملي رفاه ليبي. اسير شد ،بود
ايـن گـروه   . وردآسـر در  ،گروه ضد قذافي

ـلح  . تحت حمايت سيا بود سرهنگ افراد مس
ـاني كـه    ،ازمان داد و افراد اوخود را س تا زم

ادريـس   ،توسط رقيـب خـود   ،حسين هبره
 –كه از حمايت فرانسه برخوردار بود  –دبي 

در چاد به عمليات  ،1990يعني تا  ،رانده شده
  . مشغول بودند

خرج سرهنگ و افـراد او را   ،بنا بر كتاب      
كتاب همچنين به گزارشي . سيا مي پرداخت

ـامبر   19كـه در  استناد مـي كنـد     ،1996دس
 ،نآبنا بر . دايره تحقيق كنگره تهيه كرده ود

پول  ،حكومت امريكا به گروه سرهنگ هيفتر
و شماري از اعضاي . و اسلحه مي داده است

  .ن گروه در امريكا اسكان داده شده اندآ
ـا    » چـپ «هيچيك از ليبرالها و  • ـا كـه ب ه

بي هيجان تمام از مداخله امريكا و اروپا در لي
كمتر اشاره اي به نقش سيا  ،حمايت مي كنند

سـخت  . و اين گـروه در ليبـي نمـي كننـد    
بخـالف  : مشغول توجيه سياست اوباما هستند

ـا و بـدون رأي     ـا اروپ بوش كه بدون شور ب
خود تصميم گرفت و امريكا  ،شوراي امنيت

ـتان كـرد     ،را وارد دو جنگ عـراق و افغانس
ي امنيت شور كرد و پس از رأي شورا ،اوباما

چنانكه . و باتفاق اروپا وارد جنگ در ليبي شد
پنداري تغييري در واقعيت كه گرفتار شدن 

ـار  . داده شده اسـت  ،ليبي به جنگ است ك
ـتايش امپرياليسـم و جنـگ     اينان هيچ جز س

  .وريش نيستآ
ـيش از ايـن    15كـه  - نقش هيفتر  • ـال پ  ،س

ـا      ـيوه كنتراه ـا ش  ،بمثابه فرمانـده گروهـي ب
چـون روز   ،در ليبـي  –سـت  معرفي شـده ا 

دي ليبي چه قدرتي ژروشن مي كند در ترا
جنبش بر ضد ديكتاتوري قذافي . نقش دارد

نها با آرا مردم ليبي كردند اما جانشين كردن 
  . كار امپرياليسم بود ،گروه هاي مسلح

ـا در ليبـي          ـا و اروپ بـراي   ،مداخله امريك
زادي آبرخورداري مردم از دموكراسـي و  

يم ليبي ژبلكه بخاطر جانشين كردن ر ،نيست
همانقدر سركوبگر  ،با دولت دست نشانده سيا

يمهاي ژيمي مثل رژچنين ر. يم قذافيژكه ر
ـا   ـان دادن   ،ديگر تحت الحمايـه امريك جري

نفت به غرب و ليبي را پايگاه عمليات بر ضـد  
جنبشهاي مردم در شمال افريقا و خاورميانـه  

  .كنند
الع بسـيار مهـم را   اين اط: انقالب اسالمي

ـائي كـه   : ويزه گوش كـرد آبايد  از گروهه
بـه خـدمت    محض رسيدن بـه قـدرت،  

 ،مده اند و بدون احساس ننگآامريكا در 
 ،با دواير اطالعاتي غرب همكاري مي كنند

بايد همـواره  . مي بايد سخت اجتناب كرد
 ،در فـرداي انقـالب   ،اگـر : به خود گفـت 

ـاه    ـا و تف م نگذاشته بوديم ناشـناخته ه
بـر كشـور    ،طلبان با قدرت مسلط امريكا

سرنوشـتي چنـين نمـي     ،مسلط شـوند 
هرجامعه اي كـه خـود را تحـت    . جستم

از  ،رهبري دست نشانده ها قرار مي دهـد 
 ،پيش پذيرفته است كه در وطن خـويش 
  .صاحب اختيار واقعي بيگانگان هستند

  

یا جنگ لیبی بخـاطر آ:  لوموند٭
نســت کــه ســارکوزی محبوبیــت آ

  :کند؟کسب 
  

ـان مـي     ،مارس 29در  ◀ ـاطر نش لوموند خ
  :كند

ـين      • ـامي ب ـتر از مداخلـه نظ يك هفته بيش
سـرمقاله نـويس   . المللي در ليبي مي گـذرد 

: مي پرسـد  ،در علن ،پل بومآن آ ،امريكائي
ـاطر از  آ« يا رئيس جمهوري فرانسه بدين خ

مداخله نظامي در ليبي دفاع كرده است كه 
ـا   ب بـه رياسـت   بهترين شانس تجديـد انتخ
  . »جمهوري فرانسه را پيدا كند؟

 ،در حقيقـت  ،غاز اين مداخله نظاميآاز      
پاريس . فرانسه نقش اول را بازي كرده است

نخستين پايتختي بود كه شوراي ملي ليبي را 
ور مي شود آسرمقاله ياد. به رسميت شناخت

ـاپ   –فيلسوف « ،كه اين برنارد هانري لوي پ
بـود كـه فكـر     ،»نـدارد كه معادل امريكائي 

مداخله نظامي در ليبي را به ساركوزي القاء 
ما فيلسوفهائي كه پيراهن يقه باز بپوشند . كرد

و با ستاره هاي بلوند سينما ازدواج كنند و در 
نگلوال آجنگهائي چون جنگ در بنگالدش و 

ـني ــدا و بوسـ ــرف را  ،و روان ــي از دو ط يك
  .نداريم ،انتخاب كند

ــ • ــه ديپلماســي فرانس ه نقــش مهمــي در ب
ـاندن قطعنامـه      تصويب شـوراي امنيـت رس

و حكومت فرانسه با برپا كردن . داشت 1973
بقصد سازمان دادن بمباران  ،اجالس پاريس

پل بوم آنا آ. نقش پيشگام را به خود داد ،ليبي
ـاركوزي     آ: مي نويسـد  شـكار اسـت كـه س

ـا ليبـي او را محبـوب     اميدوار است جنگ ب
نويسنده اين لطيفـه  . ندفرانسوي ها مي گردا

  :را باز مي گويد
بهنگام كنفرانسي مطبوعاتي در  ،هفته پيش    

من يـك فرانسـوي را ديـدم كـه      ،بروكسل
 ،بخاطر نقش فرانسه در بمباران هوائي ليبـي 

ـته   . به خود مي باليد هنوز يك دقيقـه نگذش
بود كه او كامال موافق شد كـه ايـن جنـگ    

ـا   آبراي  ركوزي ن براه انداخته شـد كـه س
ـاب    ،براي باردوم به رياست جمهـوري انتخ

  .شود
امريكا در بند جنگـي   ،پل بومآن آاز ديد  •

ـتند و    افتاده است كه هدفهايش روشـن نيس
ـا  . نهم تاريـك تـر اسـت   آن از آسرانجام  ام

در وضـعيت و   ،از اين جنـگ  ،اتحاديه اروپا
زيرا . موقعيت بسيار بدي بيرون خواهد رفت

ن بوده اسـت كـه   اگر هدف سراكوزي اي«
ن را آضعف اتحاديه و ناهمĤهنگي ديپلماسي 

ـاري كـه كـرد نمـي       ،شكار كندآ بهتـر از ك
  . توانست بكند

نكه تحليل خـود را  آبراي  ،سرمقاله نويس    
ـاران ليبـي و شكسـت      ،مستند كند ـان بمب مي

 ،حزب سركوزي در انتخابات محلي فرانسـه 
در ايـن  : توازي برقرار مي كند و مي نويسد

. سوسياليستهاي فرانسه پيروز شـدند  ،تخاباتان
شورشيان ليبيائي نيز در برقـه و رأس النـوف   

نگاهها از هم اكنـون   ،در فرانسه. پيروز شدند
 2012به جانب انتخابات رياست جمهـوري  

ـيان بـه     ،در ليبـي . چرخيده اند ـاه شورش نگ
شما فكر نمي . جانب تريپولي چرخيده است

ط دارند؟ البته كه كنيد كه اين چيز ها بهم رب
  .ربط دارند

ـيكال        او از نوشته خود نتيجه مي گيرد كه ن
ــي   –ســاركوزي  رئــيس جمهــوري كــه ب

قراريش براي خطر كردن بقصد پيدا كردن 
 –بي سابقه است  ،(...)هر نقشي كه شد  ،نقشي

وارد بازي قماري شده است كه يا مي بازد و 
  .يا مي برد

  
  :میز غرب؟آانزجار تبعیض  ٭
  

مقالـه پيـر    ،لومونـد  ،2011مارس  29در  ◀
استاد تمدن امريكا در دانشگاه پاريس  ،گرلن

ـيض  « زير عنوان  ،غرب نانتر ميـز  آانزجار تعب
  :را انتشار داده است» غرب

ـا در   ،وسائل ارتباط جمعـي فرانسـه   • تقريب
ـا  آ. اتفاق دارنـد  ،ستايش ديپلماسي فرانسه نه

ـتند  ا در نقـش اول ر  ،كه بي قرار جنگ هس
ـاص داده   صحنه هاي تبليغاتي به خود اختص

بـراي مـدتي نقـش     ،برنارد هانري لوي. اند
وزير خارجه فرانسه را بازي كـرد و صـداي   

ميختـه اي  آاين شبه فيلسوف كه . فرانسه شد
از يك دغلكار و فيلسوفي است كه مطبوعات 
ـائي  بـي پايـه و مايـه بـودن       روشنفكر امريك

نـدره  آاو و . نـد كتابهايش را بر مـال كـرده ا  
ـاطر   ،گلوكسمن كه بـراي جـرج بـوش    بخ

اينان كه كف  ،كف مي زدند ،تجاوز به عراق
مي زنند و سخنگوي عزت فرانسه شده انـد،  

ـان ــه ،بناگهـ ـاليتش در  ،فرانس ــذر فعـ از رهگ
ـاندن      شوراي امنيت بـراي بـه تصـويب رس

ـامي در ليبـي   سـرزمين   ،قطعنامه مداخله نظ
ر اين تابلو كه د ،با وجود اين. حقوق بشر شد

ــد   ،عــزت و نظــامي گــري جــور شــده ان
  :زار دهنده اي وجود دارندآپرسشهاي 

اما . ترديد نيست كه ليبي دولتي جبار دارد •
جبار  –غرب  زير پاي شاه  ،كمي پيش از اين

بخشي از مردم . فرش قرمز مي گسترد ،نفت
ماده آيم ژليبي بر ضد او برخاسته اند و اين ر

سازمان ملل تصميم . ا بودنهآسركوب خونبار 
فقط با قرق هـوائي   ،گرفت از اين سركوب

. جلوگيري كند كه بسا مؤثر نيز نيسـت  ،ليبي
ـان  مـردم كشـور توسـط     ،در يمـن  ،هم زم

قتل عام مـي   ،يمي كه متحد امريكا استژر
ـازمان ملـل نمـي    . شوند البته كسي هم از س

ـتار مـردم يمـن را بگيـرد     .  خواهد جلو كش
براي درهم شكستن جنبش عربستان سعودي 

قشون مـي   ،به اين شيخ نشين ،مردم بحرين
با فرانسه و انگلستان و  ،فرستد و در همان حال

ـاري   ،در عمليات نظامي در ليبي ،امريكا همك
ساحل عاج در جنگ داخلي فـرو  . مي كند

ـاني مـي   آمي رود و جامعه بين المللي به  س
  .نمي كند ،ن شود اماآتواند مانع از 

ـا گزينشـي و    روش     ن است كه مداخلـه ه
نها تنها نگراني آميز هستند و محرك آتبعيض 

ـين   «. بابت انسان و حقوق او نيست جامعـه ب
 ،كه مي خواهد مداخله نظامي كند» المللي

يعنـي   ،لمان و روسيهآشامل چين و برزيل و 
. نمي شود ،پرجمعيت ترين كشورهاي جهان

ـتانه «نها كه بخاطر آ ليبـي  در » نيات بشر دوس
ـتارها در   ،مداخله نظامي مي كنند براي كش

و از زيادت واقع . كف مي زدند ،عراق و غزه
ـيه   ،بيني ـين و روس  ،مداخله نظامي بر ضد چ

راي جلوگيري از دفاع از مـردم در خطـر   
ــد  . ســركوب خــونين را توصــيه نمــي كنن

گزينشي و  ،انزجاري كه اينان ابراز مي كنند
  .ميز استآتبعيض 

نطـور كـه در كـوزوو و    آق حقـو  ،امروز •
ـازه اي  . زير پا گذاشته نشده اند ،عراق اما اج

حد اكثر بلوكه  ،كه  سازمان ملل داده است
كردن وضعيت است، جنگ كردن با ليبـي  

بنام حقوق  ،تاريخ مداخله هاي نظامي. نيست
جنگ در . تاريخ زشت كرداري است ،انسان

و جنگ در كوزوو  1898فيلي پين در سال 
انگيزه ها و نتايج پيچيده اي داشته  ،1999در 
ـتاري جلـوگيري    ،در مورد ليبـي . اند از كش

بيالن مثبت خواهد شـد اگـر از    ،شده است
مـد جلـوگيري   آمدن بدترين پي آبوجود 

ـاريخ و مواضـع سياسـي     ،در حقيقت. شود ت
مـي   ،بازيگراني كه مداخله را برانگيخته انـد 

بـي  . ورنـد آمدها را ببار آتوانند بدترين پي 
اثر شدن مداخله نظامي بـر فـرض رعايـت    

مـد  آيا بوجود  ،كامل قطعنامه شوراي امنيت
در ايــن . حمــام خــون از رهگــذر جنــگ

  .عامل تنها جبار ليبي نخواهد بود ،صورت
ــراق  • ـتين در ع ــگ نخسـ  -  1990در  ،جن

نيـز در   ،معروف به جنگ خليج فارس ،1991
شــوراي امنيــت موضــوع بحــث و صــدور 

ـار   از. قطعنامه شد كشتارها و قتلهائي را كه بب
جنــگ در حــالي روي داد . گــاهيمآ ،وردآ

  .كه ديپلماسي داشت به نتيجه مي رسيد
بنــام  ،وريآحــرص جنــگ  ،امــروز نيــز     

. مشكوك و مظنون است ،حقوق بين المللي
اين جنگ حاصل تقال براي تجديد جنگـي  

ـاي    ،است كه در گذشته نزديـك  ـام ه حم
دنيــا از خطــر . ورده اســتآخــون پديــد 

ـار ناپـذيري   « ـتردگي مه » مأموريتي كه گس
حق داريم  ،بنا بر اين. در امان نيست ،بجويد

خشنود نباشيم چه رسـد بـه    ،از جنگ با ليبي
  .فخر فروختن بدان

از راه ديپلماسـي   ،بـدين قـرار  : انقالب اسالمي
امكان تخليه كويت از قواي صدام وجود داشـته  

يده است براي الزم د) پدر(است اما جرج بوش 
درمان بيماري رواني جنـگ گريـزي ناشـي از    

  .عراق به خاك و خون كشد ،شكست در ويتنام

  
ـــوری  ٭ ـــیس جمه : انتـــینژرآرئ

متمدن ها را ببین که مشـکل را بـا 
  !بمب حل می کنند

  
ـتينا كريچنـر   ،2011مارس  29در  ◀  ،كريس

ـين ژرآرئيس جمهوري  ـا    ،انت در مخالفـت ب
رانسه با ليبي گفتـه  جنگ امريكا و انگليس و ف

مسائل  ،كشورهاي به اصطالح متمدن: است
دمي آوقتي !  را به ضرب بمب حل مي كنند

به دنيا مي نگرد و مي بيند كـه بـه اصـطالح    
متمدنها كه مسائل ميان كشورها را به ضـرب  

ـاي    ،بمب حل مـي كننـد   از اينكـه از امريك
ـاي  . به خود مي بالم ،جنوبي هستم اقتصاد ه
. عقب مانده توصيف مـي كننـد  بزرگ ما را 

. ورندآكشورهاي رديف دوم به حساب مي 
. نها  خود را متمدن و ما را بربر مي خواننـد آ

ـا     موفـق شـديم    ،اما ما بـه اصـطالح بربـر ه
در  ،وضعيتهاي پر منازعه را بشيوه اي متمدنانه

  ».حل كنيم ،محدوده حقوق بين المللي
  
ـــا ســـرهنگ  ٭ بســـوی گفتگـــو ب

  :قذافی؟
  

ـان  گي سيت   3(بون در مجله فرانسوي ماري
ـار داده    ) وريلآ ـاري انتش مقاله كوتاه و پـر ب

  :است داراي اين نكات
او بـدون  . برنارد هانري لوي بود ،غازآدر  •

ـيقش  ،زحمــت ـاركوزي ،رفـ ـيس   ،سـ رئـ
ـانع كـرد كـه بايـد از      جمهوري فرانسه را ق

بـدون   ،او نيز. شورشيان حمايت نظامي كرد
فرانسه را وارد  ،مشورت با حكومت و مجلس

حتي لوئي چهاردهم كـه مـي   . جنگ كرد
بيشــتر از ايــن رئــيس  ،گفــت دولــت مــنم

ـاي دولـت را مـي     جمهوري رعايت بنياده
ـاركوزي اسـت   .  كرد ارتـش او   ،فرانسـه س

ــر يــك جزيــره خــالي الســكنه   ،اســت او ب
من در شمار كساني بودم . حكومت مي كند

كه خواهان رسيدن به داد شورشيان بودنـد  
نه بگونـه يـك فرمانـده     ،نه به اين ترتيباما 

  .مزدوران در رأس سربازان مزدور
يك دموكراسي راه و روش دموكراتيك  •

برابر قاعده و در خفا عمـل  . را دور نمي زند
ـتد    . مي كند كماندوهاي خـود را مـي فرس

ـان       ،براي اينكـه كـه بـه دموكراسـي خواه
ـيان  . كمكي بكند ـاي اول عص  ،هم در روزه
ـاز     ،غافلگيرانه ـار س ـنجيده و ك ضربه هاي س

شـب يـك   . وارد مي كند و غيبش مي زنـد 
تظاهركننـدگان   ،در تريپولي ،فوريه 20شنبه 

بـه   ،تش مـي زدنـد  آساختمانهاي دولتي را 
قــذافي  ،ســربازخانه العزيــزه حملــه كردنــد

بسا يك ضربه . وحشت زده و در فكر فرار بود
ـا بايـد    ،بنا بر ايـن . كارش را تمام مي كرد ي

ـا    عمل يات فوق سريع انجام مـي گرفتنـد و ي
  .هيچگونه عمل نظامي انجام نمي گرفت

به جاي كاري . ن فرصت از دست رفتآ •
ـام مـي گرفـت     راه طـوالني   ،كه بايـد انج
اين محرلـه دو  . ديپلماسي درپيش گرفته شد

از تمامي دنيا خواسته شد نظـر خـود را   . بود
چين و روسيه جلوگيري مي كننـد و  . بدهد

اتحاديه عرب . قيافه مخالف مي گيردلمان آ
ـا مـي   . نيز روي ترش مي كند بحث بي انته

قذافي روحيه و قواي مسلح خود را باز . شود
  . شكست مي خورند ،عمليات نجات. مي يابد

ـازمان ملـل   : مرحله سوم • شوراي امنيت س
ـان نـه   : دستور مي دهد حمايت از غير نظامي

ـامي بـراي     . نآبيش از  يك جنـگ غيـر نظ
يا كسي چنين جنگي را آ! فظ غير نظاميانح

ديده است؟ شورشيان را مسلح مي كنند بـه  
ـان خـود را       ـا قرباني اين شرط كـه گلولـه ه

موشكها را رها مي كننـد و بـه   ! انتخاب كنند
مبادا تار مـوي  ! دقت: نها هشدار مي دهندآ

ـابت كنيـد    ـا ! يك غير نظامي هـم اص  ،اوبام
وجـه  نكه كسـي مت آبي  ،پاورچين پاورچين

ـيان  . از صحنه خارج مـي شـود   ،شود شورش
ــوند   ــي ش ــش م ــدون ارت ــش ب ــك ارت . ي

هواپيماهاي ما بمباران مي كنند و متحـدان  
دولتهايي كه جنگ را به راه . ما را مي كشند

 ،روي به جانب گفتگو با قـذافي  ،انداخته اند
ورنـد كـه بـراي سـرنگونيش     آبا مردي مي 

ازه اين گفتگوها چه اند. جنگ راه انداختند
بطول مي انجامند؟ يك ماه؟ يك سال؟ بيشتر 

از يك سال؟ افكار عمومي عرب كه ما را مي 
شـروع كـرده    ،ستود و تا عرش باال مي بـرد 
يا مـي خـواهيم   آ. است به فحش دادن به ما

ـا  آ ،در اين منجالب فـرو بـرويم؟ اگـر نـه     ي
گلوهاي دوستان خود را به كارد قذافي مي 

 ،ر ممكـن اسـت  سپاريم؟ اگر اين كار هم غي
ناگزيريم بگوئيم در  ،براي اينكه مؤدب بمانيم

  . خال افتاده و فرو مانده ايم
  .يا شما راه حلي داريد؟ من ندارمآ     
  
ــذافی پیشــنهاد مــی  ٭ ــد ق دو فرزن

ــرار شــود و  ــد دموکراســی برق کنن
قذافی کنار برود و شورشیان نمـی 

  :پذیرند
  

روزنامـه نيويـورك    ،2011وريل آ 3در  ◀
ز گزارش كرده است كه دست كـم دو  تايم

سيف االسالم و سعدي پيشنهاد  ،فرزند قذافي
مي كنند كه در ليبي دموكراسي برقرار شود 

روزنامه از قول يـك  . و قذافي نيز كنار برود
ديپلمات كه نخواسته است نامش برده شود و 

اين  ،گاه استآيك مقام ليبيائي كه از طرح 
طرح را يكـي از  .  اطالع را انتشار داده است

به اجرا   ،يعني سيف االسالم ،فرزندان قذافي
ـا  آروشـن نيسـت كـه    .  خواهد گذاشـت  ي

ن موافق آاز طرح مطلع و با  ،ساله 68قذافي 
اما يكي از نزديكان بـه ايـن دو   . است يا خير

خاطر نشان مي كند كه از قـرار او از طـرح   
  . ن موافق استآمطلع و با 

يكي از نزديكان سيف و  به نقل از ،روزنامه      
ايــن دو فرزنــد مــي : مــي نويســد ،ســعدي

تغييـر    ،بدون پـدر خـود   ،خواهند كشور را
شـكار مـي   آاين پيشنهاد اختالفي را . بدهند

: كند كه ميان پسران قـذافي وجـود دارنـد   
. سعدي و سيف در غرب تحصيل كرده انـد 

اما خميص و معتصم طرفدار سخت سـري و  
ئيس مليشياي خميص ر. سخت گيري هستند

يم قذافي و معتصم مشاور امنيتـي  ژطرفدار ر
او را رقيب سيف االسالم بر سر . قذافي است

  . جانشيني قذافي مي دانند
شـوراي ملـي ليبـي     ،2011وريل آ 4در  ◀

  .طرح سيف االسالم و سعدي را رد كرد
ـاون   ،2011وريل آ 4در  ◀ بعد از ديدار مع

ـا    ،نوزارت خارجه ليبي با نخست وزيـر يون
ماده آيم قذافي ژر: وزير خارجه يونان گفت

گفتگـو و   ،تـش بـس در ليبـي   آاست بر سر 
  .توافق كند

يــم ژهيــأتي از ســوي ر ،در همــين روز ◀
قذافي و نيز نماينده اي از سوي شوراي ملي 

تا مگر حكومـت  . نكارا رفتندآموقت ليبي به 
تش آتركيه نقش ميانجي را در برقرار كردن 

  .بس بر عهده بگيرد
  
شبكه جاسوسـي ايـران    8

كه در كويت كشف شده 
بعث سـوريه كـه    - ؟!است

پيشاروي  ،معلم مالتاريا بود
  :جنبش مردم سوريه

  
ـــیش ۱۱ ٭ ـــاه پ ـــای  ،م ـــبکه ه ش

جاسوسی ایران در کویـت کشـف 
شــدند و حــاال صــدایش را در مــی 

تــن را نیــز بــه مــرگ  ۳ورنــد و آ
  :محکوم می کنند چرا؟

  
كويت شبكه  ،نپيش از اي ،ماه و بيشتر 11 ◀

علــي  ،نآبخــاطر . جاسوســي كشــف كــرد
پسر شيخ احمد جنتـي را كـه سـفير     ،جنتي

  .به تهران بازگرداند ،ايران در كويت بود
  . سر و صدا را خواباندند ،و در همان روزها 

  
   9در صفحه

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال
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ـاه   آدر  ،تا اين كه تلويزيـون العربيـه   خـر م
ـام   ،مارس ـيل تم ـبكه    8از كشـف   ،با تفص ش

ــرا ــي اي ــه جاسوس ــت  و محاكم ن در كوي
نها به آجاسوسان و محكوم شدن تني چند از 

   ،نآو به دنبال . اعدام خبر داد
ـتراتفور خبـر داد    ،2011وريل آ 1در  ◀ اس

ـا  ـتگيري   ،كه شبكه اي كه در اين روزه دس
 ،اعضايش شرح و بسط مطبوعاتي جسته است

شبكه جاسوسي ايـران در كويـت    8يكي از 
ـبس  . بوده است بـه نقـل از   ) ريـل وآ 1( الق

خبر از وجود  ،مقاماتي كه نامشان را نمي برد
ـبكه ديگـر    7دو شبكه از . شبكه مي دهد 8 ش

 ،مسلح بوده اند و تحت رهبري علي دهري
وابسته توريستي سـفارت ايـران در كويـت    

او عضو سپاه پاسداران و جاسـوس  . بوده اند
كار شبكه ها . سپاه در خليج فارس بوده است

ـا   آبه خدمت در ـامي و ي وردن كاركنان نظ
ـات امنيتـي    كساني بوده است كه در مؤسس

برخـي از  . كار مي كرده انـد  ،بسيار حساس
اعضاي شبكه ها در ايران  و كشورهاي ديگر 

بعضي ها نيز تعليم مي . منطقه تعليم مي ديدند
ـار     ديدند چگونه اسلحه و مـواد منفجـره بك

  .برند
قل به ن ،خبرگزاري فرانسه ،مارس 29در  ◀

 2خبر داده اسـت كـه    ،از يك منبع قضائي
كويتي به جرم جاسوسـي بـراي    1ايراني و 

يـك تبعـه   . محكوم به اعدام شده اند ،ايران
سوريه و يك عرب ديگر كه تابعيت او معلوم 

تن از  4. به حبس ابد محكوم شده اند ،نيست
محكومان در ارتـش كويـت خـدمت مـي     

ـاه مـه     . كرده اند ـا م  2010تاريخ توقيـف ه
يـك   ،عربي كه تابعيت او اظهار نشده. است

  . سرباز بوده است
اجـالس وزيـران خارجـه     ،وريلآ 4در  ◀

ـارس     ـيج ف ـاري خل  ،كشورهاي عضـو همك
نگراني و مخالفت شديد خود را از مداخلـه  

  .ايران در كويت و بحرين اظهار كردند
  
  :یم سوریه پیشاروی جنبشژر ٭
  

ريه بشار اسد در مجلس سو ،مارس 30در  ◀
رفتار نمايندگان . حاضر شد و سخنراني كرد

همانند  رفتار  ،بي كم و كاست ،دست نشانده
سخنان . مالي بود –مجلس مافياهاي نظامي 

اي  » فتنـه «از : سخنان خامنه اي بود ˝او عينا
سخن گفت كه در خارج از ليبـي طراحـي   

ـا  . شده و يك سر ديگرش در سوريه است بن
از لغو قانون حالت  كلمه اي ،بر رويه جبارها

فوق العاده كه يك حكومت نظامي دائمـي  
. شـد » نماد انعطاف ناپـذيري «. نگفت ،است

ن قانون را آالبته اين وعده را داد كه هيأتي 
بررسي خواهد كرد و اصالحيه اي را پيشنهاد 

  .خواهد كرد
 ،تظاهراتي در دمشق ،نآروزي پيش از       

خبرگـزاري  كه  - يم بشار اسد ژبه پشتيباني ر
ن را دهها هزار نفر آها شركت كنندگان در 

ـا لومونـد   . برپا شد - ورد كردندآبر ن را آام
تظاهراتي سازمان يافته و بي روحي  توصيف 

  . كرد كه زود نيز پايان پذيرفت
ـيش از    ◀ جنبش در شهرهاي سوريه كـه پ

مارس بسود بشار اسد  29تظاهرات تظاهرات 
عد از سخنراني ب ،غاز شده بودندآ ،يم اوژو ر

  . همچنان ادامه يافتند ،بشار اسد
ـامي   ژصدا و سيماي ر ◀ ـاي نظ  –يم مافياه

مالي از جنبشها در ليبي و يمن و بحرين مـي  
گويد اما از جنبش سـوريها كلمـه اي نمـي    

ـبش سانسـور مـي     . گويد خبرهاي ايـن جن
  .شوند
طـراح بـرانگختن    ،بعثي ها مـي گوينـد   ◀

ـاتو  جنبش بقصد زمينه سازي براي  مداخله ن
همان سفير سعوديها در امريكا كه (پرنس بندر 

نقشي تعيين كننده در برانگيختن صـدام بـه   
سفير  ،و جفري فلتمن) حمله به ايران داشت

  :سابق امريكا در تونس است
  
یا پرنس بندر و جفـری فلـتمن آ ٭ 

یـم سـوریه را ژطرح برانـداختن ر
  :تهیه کرده و به اجرا گذاشته اند؟

  

بعثي ها توضيحي را در باره  وريل، آ 4در ◀
تحركات در سوريه انتشار دادند و دو تـن را  

  :معرفي كردند» طرح فتنه«طراح 
برانگيختن گروه هائي از مردم طبق نقشـه   •

توسـط   ،2008يد كه در سال آاي بعمل مي 
سفير سابق سعوديها  ،شاهزاده بندر بن سلطان

يكا سفير سابق امر ،و جفري فلتمن ،در امريكا
. تهيه شده اسـت ) 2008تا  2004از (در لبنان 

يم بشار اسـد و  ژسرنگون كردن ر ،نآهدف 
ميليارد  2 ،هزينه عمليات. تجزيه سوريه است

  .دالر است
در  ،بوش است –كه معروف به بندر  ،بندر •

ـا در    ،رياست جمهـوري بـوش   قصـد كودت
در دوران  ،قرار بود كودتا. عربستان را داشت

ـا   انتقال رياست  ،جمهوري از بوش بـه اوبام
ـيه از    . انجام بگيـرد  ـازمان جاسوسـي روس س

ـيه  آماجرا   ،در دم ،گاه شد و حكومـت روس
بندر و چهار افسر . گاه كردآملك عبداهللا را 

بـود   2010در سال . دستگير و زنداني شدند
  .كه بندر عفو شد

ـاون وزارت     • جفري فلتمن كـه اينـك مع
  ،رميانه استامور خارجه امريكا در امور خاو
يم ژلترناتيو رآهمان كسي است كه در ايجاد 

 ،در اجتماع اربيل. نقش مهمي داشت ،صدام
لترناتيو بود آشركت داشت و به دنبال ايجاد 

ـتان   ـا و انگلس ـارس   19در  ،كه قواي امريك م
  .به عراق تجاوز نظامي كردند  ،2003

را مو  2008طرح  ،مخالفان دولت بشار اسد •
جاي تعجب نيز نـدارد  . ي كنندبه مو اجرا م

زيرا جفري فيلتمن هم اكنون معاون وزارت 
ـا در امـور خاورميانـه اسـت و      خارجه امريك
ــد   ــي كن ـتي م ــرح را سرپرسـ ــراي ط .  اج

اجتماعــات كوچــك تشــكيل مــي شــوند و 
توسط ولگردهائي كه خود را لباس شخصي 

مورد حمله قرار مي  ،يم جا مي زنندژهاي ر
فيلم  ،وسط تلفنهاي دستيت ،از اينهمه. گيرند 

ـتنده     ـا توسـط فرس برداري مي شود و فيمه
  ...هاي تلويزيوني غرب پخش مي شوند

اين امر كه بنـدر قصـد    – 1: انقالب اسالمی
ـات   ،كودتا در عربستان را داشته است گوياي ثب

 – 2. يم سعوديها استژيمي از نوع رژناپذيري ر
بـي كـم و    ،شيوه دليل تراشي و تبليغ بعثي ها

ـامي   ژهمان شيوه ر ،كاست ـاي نظ  –يم مافياه
زيرا دومي از اولي . عجيب نيز نيست. مالي است

ـا و ر   . موخته استآ ـاي بعثـي ه يـم  ژبنا بر ادع
 ،بيشـتر از راضـي   ،مردم  سوريه و ايران ،مافياها

دشمني كه امريكا . يم هستندژدلباخته اين دو ر
طراحي  2008اي در » فتنه«و اسرائيل هستند 

. بـه اجـرا مـي گذارنـد     2011اينك در كرده و 
غافل از اينكه اسرائيل از وضعيت سوريه راضـي  

يمي كه ژيم سوريه و رژنيست و نگران سقوط ر
در . ن شود نيـز هسـت  آممكن است جانشين 

ـالي نيـز    –يم مافياهاي نظامي ژر ،اين نگراني م
  . شريك است

و اينك به سراغ اسناد محرمانـه انگلسـتان        
ناد اين واقعيت را گوشزد مـي كننـد   اس. برويم 

كه تا خائناني نباشند و به سراغ قدرت خارجي 
ن قدرت توانائي مداخله در امور داخلـي  آ ،نروند

  :   كشور را پيدا نمي كند
 

    

روابــــط ايــــران و  
كشورهاي همسـايه در  
 اسناد آرشيو ملي بريتانيا

   
  
  :اثر انقالب اسالمی در منطقه•
  
ـال ا      ـترش حركـت   با گذشت دو س ز گس

ـال از پيـروزي      اسالمي در ايـران و يـك س
ــران، گــروه هــاي مطالعــاتي  انقــالب در اي

مختلفي در وزارت خارجه بريتانيا به بررسـي  

مسايل ايران، جمهوري اسالمي و تاثير فكري 
و سياسي رهبري آيت اهللا خميني بر منطقـه  

  .و جهان اسالم مشغول بودند
ه توسط گروه نتيجه يكي از اين تحقيقات ك   

 "اسالم و غـرب "مطالعاتي اسالم و با عنوان 
ــورت گرفـــت در اول اوت   10/ 1980صـ

ـاز    ( 1359مرداد  ـاه قبـل از آغ كمتر از دو م
ــراق  ــران و ع ــگ اي ــرگ و  19و در ) جن ب

هــاي معــدودي در اختيــار نخســت  نســخه
ـاع و   ــه، وزارت دفـ ــري، وزارت خارج وزي

  .وزارت بازرگاني بريتانيا قرار گرفت
ـتي دو نماينـده          اين گـزارش بـه سرپرس

 Denis) مجلس عوام بريتانيا، دنيس والتـرز  
Walters)    و پيتـر تمپـل مـوريس )Peter 

Temple-Morris    (  داماد خواهر اسـداهللا
علم، و سه متخصص مشهور مسايل خاورميانه 

 Patrick) هارولــد بيلــي، پاتريــك ســيل
Seale) و عباس كليدار (Abbas Kelidar) 

  .شده بودتهيه 
در ابتداي اين گزارش ضـمن توجـه بـه        

ــالمي و    ــوري اس ــالب و جمه ــت انق اهمي
تاثيرات حادثه گروگانگيري در ايران عنوان 
شده بود كه شرايط پس از پيروزي انقـالب  

موجب افـزايش خطـر شـوروي در    «ايران 
ـتان   خاورميانه شده و نمونه آن اشغال افغانس

  )1(» .توسط شوروي است
» اسالم و غرب«اين امر كه در جا،   -  1توضيح 

موضوع مطالعه كارشناسان و جسـتن راه حـل   
گشته است، روشن مي كند كه اسـالم بمثابـه   
بيان آزادي كه گـل را بـر گلولـه پيـروز كـرد،      

ـافع  «همانطو كه در اين گزارش مي خوانيم،  من
پس مي بايـد،  .  را به خطر انداخته است» غرب

از خود بيگانه كـرد  آن را در چنان بيان قدرتي 
ـا    . كه موجب بيزاري گـردد  ـار را مالتاري ايـن ك

برعهده گرفت و كاري كرده اسـت كـه امـروز،    
اسالم دست آويز گرايشهاي راست افراطي و نيز 

  . راست گراهاي غير افراطي گشته است
اما در آنچه به قشون كشي رژيم شوروي سابق 
به افغانستان مربوط مي شود، گروگانگيري يك 

مل بود و نيازخميني به روسيه، عاملي ديگـر،  عا
اينست كه سفير روسيه، دو روز پيش از حمله، 

ـامبر   27در تاريخ  ،  نـزد  58دي  6، 1979دس
ــه    ــوروي ب ــه ش ــت و او را از حمل ــي رف خمين

در واقع، از خمينـي چـراغ   . افغانستان آگاه كرد
تحــوالت «در ايــن بــاره، كتــاب . ســبز گرفــت

. ن. ، نوشته دكتـر ش »سياسي جهاد افغانستان
ـا   132جلد اول  صفحات  (حق شناس   134ت

، بعــد از نقــل موضــع گيــري اول خمينــي و )
موضعگيري دوم او را مي آورد، اينطـور نتيجـه   

حقيقت اينسـت كـه روسـها    «: گيري مي كند
اهللا ت پيش از حمله خود بـه افغانسـتان، از آيـ   

ـان هـم     خميني استمزاج كرده بودنـد و هدفش
بوده است عكس العمل ايران را بـه   اين ˝مسلما

حيث رژيمي كه مدعي انقالب اسـالمي بـود و   
در همــĤهنگي افغانســتان قرارداشــت، برخــود  

اهللا ت اگــر آن روز آيــ  ˝واقعــا . معلــوم نماينــد
خميني در آن روز بر وظيفه شرعي خود عمل 
مي كرد و مسكو را از ايـن اقـدام برحـذر مـي     

مله بـه پـرچم   داشت و حمله به افغانستان را ح
اسالم وانمود مي ساخت، روسها هرگز اينگونـه  
بي باك و گستاخ، بـر افغانسـتان حملـه نمـي     

ـام،   . كردند زيرا آن شور و هيجاني كـه در آن اي
تحت نام اسالم در ايران وجود داشت، روسها را 

  .به مĤل انديشي وامي داشت̋ الزاما 
مخالفت قاطع بازرگان و بني صدر و  ،كتاب     
ب زاده از رجال سياسـي و نيـز منتظـري و    قط

بهشتي و شريعتمداري و طالقاني و مطهـري و  
سيد عبداهللا شيرازي را با حمله نظامي روسـيه  

  . به افغانستان، باز گفته است
  
سرنگوني شاه ايـران و  «: بنا بر اين گزارش   

ــالب    ــي انق ــت اهللا خمين ــه آي ــه ك آن چ
ــي ــه احيــاي   مستضــعفان م ــد، منجــر ب نامي

رمنتظره اعتماد به نفس و اراده در جوامع غي
ـنتي سـركوب شـده     شيعه شد كه به طور س

ـا     . بودند اين مساله بـه خصـوص در عـراق ب
ـيعه و حكومـت    جمعيت شصت درصدي ش

ـالقوه    .كامال سني مصـداق داشـت   خطـر ب
ـان و بخـش    ـاي   همچنين در بحـرين، لبن ه

اكنـون  ... خاصي از سـعودي وجـود دارد   
ـان    اسـالمي اسـت و    ايران سـر چشـمه توف

انقالب ايران، حتي شايد بدون هيچ رهبري 
توسط گردانندگان آن، تاثير زيادي در بـي  

چه ايـران سياسـت   . ثباتي همسايگانش دارد
صدور بي ثباتي داشته باشد يا نه، تركيبـي از  
ــب    ــالمي، تركي ـادگرايي اس ــالب و بنيـ انق

  )2(» .نيرومندي در اين راه است
هـدفهاي خـود را    هرگاه انقـالب   -  2توضيح 

زادي و واليـت  آتعقيب مي كرد كه استقالل و 
 ،جمهور مردم و رشد بر ميـزان عـدالت بودنـد   

انقالب بمعناي جنبش همگاني را روش كردن 
همه جا را فرا مي  ،و گل را بر گلوله پيروز كردن

هرگاه خميني كينه پـروري را مشـروع   . گرفت
نمي گرداند و خشونت را تقديس نمـي كـرد و   

ور انقالب را در صدور خشونت ناچيز نمـي  صد
ــرد ــد از   ،ك ــه اينــك بع ــي ك  ،ســال 32انقالب

ـان   ،كشورهاي منطقه را فراگرفته اسـت  در هم
. سالهاي اول بعد از پيروزي انقالب روي مي داد

ـا در   ،هرچند صدام به خانم كاسپي سفير امريك
طوفان انقالب  ،گفته بود با تجاوز به ايران ،عراق

ـار   ،ي منطقه برگردانده استرا از كشورها اما ك
اصلي را خميني و دسـتياران او كردنـد وقتـي    
خشونت را تقديس كردند و سـرزمين ايـران را   
به خون ايرانيان گلگون كردند و بساط تـرور را  

  . در جهان گستردند
  

درادامه اين گزارش به تجربه شصت ساله     
شــوروي در كنتــرل، ايجــاد محــدوديت و 

ــران ســركوب مســلمانا ن و اســتفاده از رهب
ــات  ــلمان بــه عنــوان ابــزار تبليغ جوامــع مس

ـابي شـده      بين المللي پرداختـه شـده و ارزي
ـلما   است  ن خطـر جـدي   ناكـه از بابـت مس

  ) 3( .متوجه حكومت شوروي نيست
ارزيــابي يــا از روي نــاداني و بــي  – 3توضــيح 

چـرا كـه اگـر    . اطالعي است و يا از روي غرض
دي خطري براي شـوروي  زاآاسالم بمثابه بيان 

چرا به افغانستان حمله مـي كـرد؟    ،سابق نبود
جانـب خمينـي را بـر ضـد      ،چرا حـزب تـوده  

منتخب اول تاريخ ايران و مدافع اسـالم بمثابـه   
زادي ايـران و  آمـدافع اسـتقالل و    ،زاديآبيان 

ـاد  از  ،هركشوري كه استقاللش به خطر مي افت
كـه   –مي گرفت؟ چرا روسيه  ،جمله افغانستان

مي دانيم از  ،يم شورويژپس از سقوط ر ،اينك
سازش پنهاني خميني و دستياران او با ريگان و 

گاه بـوده چـرا كـه بـه     آ) اكتبر سورپرايز(بوش 
ـازش     تقاضاي كميسيون رسيدگي بـه ايـن س

  - ن كميســيون گذاشــت آدر اختيــار  ،پنهــاني
جانــب خمينــي و دســتياران او را در كودتــاي 

در  ،سياسـت روسـيه  مـي گرفـت؟    60خرداد 
ضـعيف و   ،سـياي ميانـه  آحفظ سلطه خود بر 

يم استبدادي وابسته نگاه داشتن ايران ژتحت ر
ـاي  . بود مـرداد   28بدين خاطر بود كه در كودت
ـازي كـرد و    ،32 روسيه شوروي نقش ناظر را ب

زمينه ساز حضور  ،حزب توده دست نشانده نيز
 ،بـراي تفصـيل  (ارتش در صحنه و كودتا شـد  

ه كنيد به نهضت ملي ايران و دشمنانش مراجع
  )به روايت اسناد

  
در بخش ديگري از اين گـزارش ضـمن        

نام بردن از سعودي، عراق و مصر به عنـوان  
سه كشور مهم و كليدي در معرض تحريكات 
اسالم گرايانه و تشريح وضعيت هر يك از سه 

عـراق بـه   «: كشور، درباره عراق آمده است
در برابر هـر دو گونـه    عنوان يك وزنه مهم

ـاهر شـده    توسعه طلبي اسالمي و شوروي ظ
ـارات سياسـي هنـوز     . است اگرچـه در اظه

عراق خـود را متكـي بـه شـعارهاي ترقـي      
داند، ولي  مي 1958خواهانه مانده از انقالب 

رسد كه رژيم جاه طلـب صـدام    به نظر مي
حسين در واقع به سوي موضع طرفداري از 

ـايي اسـ    ـال جابج مشـخص    .تغرب در ح
است كه عراق آرزو دارد تا به قدرت اصلي 

ـبش   ] فارس[در خليج  و نيروي محـرك جن
  )4(» .عدم تعهد تبديل شود

 ،امروز كه اسناد منتشر شـده انـد    -  4توضيح 
از  ،مي دانيم كه عـراق بـراي حملـه بـه ايـران     

موافقت امريكا و انگلستان و روسـيه شـوروي و   
محـرك  . ستكشورهاي منطقه برخوردار بوده ا

همان هـدفي كـه   (يم او كه از هدف ژصدام و ر
) ي بعث مي بايد تعقيب مي كـرد ژبنا بر ايدئولو

يم تك پايه كـه  ژخالي شده بود و بمثابه يك ر
ـا  ) شيعه ها و كردها (درصد جامعه عراق  80 ب
ـاه   ،ن مخالف بودندآ نمي توانست درپي تكيه گ

اين تكيه گاه به صدام امكان مـي  . خارجي نرود
 5داد به ايران حمله كند و با تجزيـه ايـران بـه    

ـاني  . منطقه بگردد» ابر قدرت« ،جمهوري او قرب
حملـه بـه كويـت و شكسـت و     : اين هدف شد

زيـرا او  . و اعدام 2003تحريم و سرانجام جنگ 
 ،منطقـه شـدن  » ابرقـدرت «ندانست كه بـراي  

قدرت الزم را ندارد و با منافع امريكا و انگلستان 
ـاوز بـه ايـران    و كشورهاي  عربي كه او را به تج
ـازگار نيسـت   ،برانگيختند ـاه قـرار بـود    . س هرگ

مردم انگلسـتان   ،تمامي اسناد منتشر مي شدند
انگلسـتان و   ،مـي دانسـتند  ... و ايران و عـراق و 

يم ژامريكا چه نقشه اي براي از ميان برداشتن ر
بعد از انجام مأموريـت حملـه بـه ايـران      ،صدام

ـاع    ،لن كالركآاز زبان  .گرفته بوده اند وزيـر دف
وقت انگلستان مي دانـيم كـه طـوالني كـردن     
ـاتوان كـردن دو كشـور ايـران و      جنگ بقصد ن

ـا بـوده اسـت و ايـن     آبرنامه مشترك  ،عراق نه
برنامه را با استفاده از ضعف خميني و نيازش به 
استقرار استبداد و دستياران او به اجرا گذاشـته  

  .اند
    

  :افغانستان•
  
موضــوع افغانســتان، مقابلــه بــا حكومــت     

كمونيستي و اشغال نظامي آن كشور توسـط  
هاي معارض  ارتش شوروي و كمك به گروه

ـترك در      ـاط مش افغاني، يكـي از معـدود نق
ـا   . مواضع ايران و غرب بود ـامي ت اين همگ

جايي پيش رفت كه ايران در اقدامي مشابه 
ـتاني   مسـكو را بـه    1980آمريكا، المپيك تابس

ـتان     د ـامي افغانس ليل اعتراض بـه اشـغال نظ
  .تحريم كرد

ــب       ــوع قط ـين موض ــر  در همـ زاده وزي
ـتم آوريـل     18/ خارجه ايران در ديـدار هف

ـا خـود    فروردين خود با گراهام سفير بريتاني
ضمن تاييد كمك ايران با همكاري پاكستان 
به گروههاي تبعيدي افغاني، رفتار شـوروي  

 .اعالم كرد »تحمل غيرقابل«در افغانستان را 
ـامي       قطب زاده معتقـد بـود كـه اشـغال نظ

اي از يك برنامه دراز مـدت   افغانستان مرحله
ـتان    شوروي براي دستيابي به ايـران و پاكس

نخستين تجربـه شـوروي در   : او افزود. است
ـا   امـر يك كشور غيرمتعهد است و اگر اين  ب

، بــاب جديــدي در انجــام بگيــردموفقيــت 
خواهـد شـد و    ودهگشتجاوزگري و جنگ 

  .تواند به جنگ جهاني سوم منجر شود مي
وزير خارجه ايران همچنين پيشنهاد كـرد       

هاي مختلف خـود بـه    كه اگر آمريكا كمك
ـتان را از طريـق كشـورهاي     مبارزان افغانس
ـته و     ـتري داش ـاثير بيش اسالمي عرضه كند، ت

باره استفاده از اين امكانات رفع  ترديدها در
  )5( .خواهد شد

ـام     – 5توضيح   ،پيشـنهاد قطـب زاده بـه گراه
بـدون اطـالع رئـيس     ،سفير انگلستان در ايران

. جمهوري و مخالف نظر صـريح او بـوده اسـت   
ـاني كـه در    توضيح اين كه وقتي گروه هاي افغ
برابر ارتش متجاوز روسيه به استقامت ايسـتاده  

ـا گفـت    ،مدنـد آنزد بني صدر  ،بودند : او بـه آنه
افغانســتان تــاريخ و فرهنــگ  هرچنــد ايــران و

 ،اما شما مي بايـد در اسـتقامت   ،مشترك دارند
ـا    . متكي به خود باشيد نخست متحـد شـويد ت

ـامي روسـيه    –ايران  كه خود را مورد تجاوز نظ
و . به شما كمك نظامي و مالي كند –مي داند 

سپس بدانيد هرگاه به رقباي روسيه براي اخـذ  
قواي آنها مي بازيچه روابط  ،كمك روي بياوريد

. شويد و گرفتار جنگي پايان ناپذير مي گرديـد 
زيرا به هردسته جدا پول و اسلحه مي دهنـد و  
هر دسته قلمرو پيدا مي كند و خـود را رقيـب   

ـاي ديگـر مـي بينـد      ،ايـن وضـعيت  . دسته ه
  . وضعيت جنگ دائمي مي شود

  10در صفحه

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال
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 ،هرگاه افغانها متحد مي ماندند و بعد از كودتا    
يم خميني عامـل انشـعاب و انشـقاق نمـي     ژر

ـاخت و دسـتيار    گشت و دسته وابسته نمي س
افغانسـتان سرنوشـتي را كـه     ،روسيه نمي شد

  .  نمي يافت ،يافته است
  
نكته جالب در اين ديـدار ايـن بـود كـه         

گراهام از تصميم بريتانيا براي تحريم المپيك 
مسكو خبر داد، حال آن كه نهايتا كميته ملي 

مپيك بريتانيا با وجود مخالفت دولت تاچر ال
تصميم به شركت در المپيك گرفت و ايران 

  .و آمريكا را در راه تحريم تنها گذاشت
    

  :انقالب ایران  نظرپرسی درباره •
  
ـا همچنـــين از       ــه بريتانيــ وزارت خارجـ

نمايندگان ديپلماتيك خـود در كشـورهاي   
هايي از مواضع  اسالمي خواسته بود گزارش

دولت و مردم آن كشورها در قبال انقـالب  
ايران و رهبري آيت اهللا خميني بـه لنـدن   

هاي  اگرچه انتشار اين گزارش. ارسال كنند
يــك تــا ســه صــفحه اي در ايــن مختصــر  

ـا   گنجد، ولي مجموع اين يادداشـت  نمي ه
خالصه . ارزش بررسي و انتشار جداگانه دارد

آن كه اغلب رهبران كشورهاي اسالمي نظر 
وشي به ايران انقالبي نداشتند و اكثريـت  خ

ـبت بـه تحـوالت      مردم سني نيز چنـدان نس
  .ايران خوش بين نبودند

ـيفتگي شـديد        در گزارشي از مالزي از ش
ـبت بـه     ـلمان نس انور ابراهيم رهبر جوان مس
آيت اهللا خميني و انقالب ايران و تاسـف او  
ـاد شـده       ـاحي در ايـران ي ـات جن از اختالف

  .است
يك گزارش ديگر از مصر عنوان شده  در    

كه اغلب مخالفان عادي دولت محمد انـور  
سادات، چه شيعه و چه سني، از انقالب ايران 

ــد ــع ض ــي آن، و مواض ــب داري  غرب جان
البته ايـن هـواداري از ايـران در    . كنند مي

ها و احزاب مصري كمتر به چشم  ميان گروه
  .خورد مي
ـيوخ ا      ـارات  گزارشي ديگر از دشمني ش م

ـاثير كـم    نسبت به انقالب ايران و همچنين ت
تحوالت ايران بر جمعيت سي هـزار نفـري   
ـان    ايرانيان آن هنگام در امارات كـه اكثرش
سني و از اهالي منطقه بندر لنگه بودند، سخن 

  )6( .گفته شده است
روشن بود كه ديوار مـذهبي جـدا    – 6توضيح 

ان را خطر تا بتوانند انقالب اير. كننده را مي برند
ـاي سـنت جلـوه مـي دهنـد      ـاه   . براي دني هرگ

خميني و ديگر روحانيان خود نيز اين ديـوار را  
شيعه و سني را  ،باال نمي بردند و در خود ايران

از يكديگر جدا نمي كردنـد و دسـت كـم مـي     
به عهد  ،پذيرفتند دين رسمي اسالم باشد و اگر

 ،بنا بـر ايـن   ،وفا مي شد و واليت جمهور مردم
ديوار فرو  ،موكراسي در ايران استقرار مي يافتد

مــي ريخــت و جنــبش همگــاني روش مــردم 
كشــورهاي مســلمان و بســا غيــر مســلمان در 

زادي و بناي آانقالب بخاطر بازيافت استقالل و 
ـار بـه   . دموكراسي بر اين دو اصل مي گشـت  ك

بـراي سـركوب    ،جائي نمي رسـيد كـه امـروز   
مجـوز  » نفـوذ ايـران  « ،جنبش مـردم بحـرين  

شـيعه  » رهبـر «قشون كشي به بحرين شود و 
ـامي  ژهاي بحرين از ر ـالي   –يم مافياهاي نظ م

  . بخواهد در امور بحرين دخالت نكند
    

  :ایران و شوروی•
  

ـاهي از موضـع           سواي جهان اسالم، آگ
هاي  شوروي در قبال ايران نيز براي قدرت

ـيو   .غربي مهم بود ن يك گـزارش از كميس
ــي راهكارهــاي   ـايي بررس مشــترك بريتانيـ
ـادي بـر     ـارهاي اقتص غيرنظامي و اعمال فش

ـاريخ    ـامبر   31ايران بـه ت دي  10( 1979دس
ـاهير   ) 1358 ـاد جم در ارزيابي از موضع اتح

شــوروي در قبــال گروگــانگيري اعضــاي  
   سفارت آمريكا در تهـران و موضـع انقالبـي    

  :گويد حكومت جديد ايران چنين مي
اد شوروي ديدگاه درستي را درباره اتح«    

اشغال سفارت اياالت متحده اتخاذ كرده و با 
مــداوم ضــد شــوروي ] مواضــع[توجــه بــه 

خميني، دستيابي به يك رابطه كاري با ايران 

را دشوار يافته و بايد نگران احياي اسالمي و 
ـاي   توانـد در جمهـوري   تاثيري كـه مـي   ه

ـا  . مسلمان بگذارد باشد ـاد گرفت ري ولي ايج
تواند موجب قطع  بيشتر غرب براي ايران مي

و اجبار ايران به ] ايران و غرب[كامل روابط 
روي آوردن به سوي اتحاد شـوروي بـراي   

هاي سياسي، اقتصادي و حتي نظامي  كمك
بي ترديد اگر ديدگاه چنين باشد كـه  . شود

روسيه تنها دوست انقالب ايران است، غلبـه  
عتماد ايران به ضد كمونيسم و عدم ا] سياست[

ـار       روسها مي ـتور خمينـي كن توانـد بـه دس
ـاي    ها مي روس. گذاشته شود تواننـد بنياده

ـين خمينـي     روابط نزديكي را با رژيـم جانش
ـيه و ايـران    . ايجاد كنند رابطه نزديـك روس

تواند موازنه نظامي منطقه را به كلـي بـر    مي
ـا را   هم زده و مخاطرات تامين نفت براي م

  )7(. » افزايش دهد
ـيح  ــزارش  – 7توضـ ــن گ ــر – 1 ،در اي ورد آب

پيشين كه روسيه نگراني بابت اثر انقالب ايـران  
ـلطه خـود      بر مناطق مسلمان نشـين تحـت س

روشن مي شود كه ايـن  . نقض مي شود ،ندارد
مي پذيرد كه غرب  – 2. نگراني را داشته است

ـاد كـرده اسـت      ـاري ايج ـا   براي ايـران گرفت ام
سبب  ،نگراني بيشتر احتمال مي دهد كه ايجاد

در  – 3. وردن ايــران بــه شــوروي شــودآروي 
يــم خمينــي بــه روســها روي آورد و ژر ،عمــل

ـا در   آدستيار  سـياي ميانـه كـه در    آنها نـه تنه
با غرب نيز وارد  ،با وجود اين. افغانستان نيز شد

اكتبـر سـورپرايز و   (معامله هاي علني و پنهاني 
ـائي و انگلي    ـاي امريك سـي و  سپس ايـران گيته

ــوي و  ـائي و  آفرانس ــي و ايتاليـ ـاني و اتريش لمـ
وقتي . گشت...) پرتقالي و اسپانيولي و سوئدي و

ـا حاكميـت   ژر يمي تك پايه مي شود و رابطه ب
ـارجي    ،ملت را قطع مي كند نيازمند قـدرت خ

مي گردد و اين نياز اقتصادي و نظامي و فني و 
وابسته اش مي سازد و حال و روزي را  ،سياسي
ـال حاضـر  مي ياب ـاي   ژر ،د كه در ح يـم مافياه

  .مالي يافته است –نظامي 
    

ـا     در گزارش      هاي مشابه از ايـن دسـت، ب
هاي  استناد به تجربياتي از قبيل اعمال تحريم

عليه اتيـوپي   1976المللي سال  اقتصادي بين
عنوان شده بـود كـه ايـن گونـه اقـدامات      

تواند به پناه آوردن كشورهاي هدف بـه   مي
  .ي منجر شودشورو

/ سپتامبر 24در گزارشي محرمانه به تاريخ      
 Stephen) دوم مهر نوشته استفن وردزورث

Wordsworth)  ساله سـفارت   25دبير سوم
، )و سفير كنوني در صربستان(بريتانيا در مسكو 

 نقطه نظرات روستيسالو پاولوويچ ژاورونكوف
(Rostislav Pavolovic Zhavoronkov) 

ـ    ـاد    يكي از مس ئوالن بخـش خاورميانـه اتح
شوروي درباره روابط مسكو و تهران منعكس 

ديدار اين دو تنها سه روز پس از . شده است
آغاز حمله نظامي عراق بـه ايـران صـورت    

  .گرفت
ـبال در          به گفتـه ژاورونكـوف كـه خـود ق

كنســولگري كشــورش در رشــت خــدمت 
ـادر ديپلماتيـك شـوروي در      كرده بـود، ك

كاهش يافته بود، ولي مسكو درصد  25ايران 
ـان    در مقابل خواهان كاهش تعـداد كاركن

ـين از  . سفارت ايران نشـده بـود   وي همچن
تعطيلي كنسولگري شوروي در رشـت از دو  

 29/ 1980سپتامبر  20(روز قبل از آغاز جنگ 
  .خبر داد) 1359شهريور 

ژاورونكوف ضمن تاكيد بر اين كه صادق      
ه تعيين كننـده  قطب زاده وزير سابق خارج

اصلي سياست خارجي ايران نبوده و آيـت  
ـار را   اهللا خميني و هم اكنون مجلس اين ك
برعهده دارند از موضع كامال مخالف ايـران  
درباره حضور نيروهاي شوروي در افغانستان 
به عنوان عاملي ياد كرد كه روابط تهـران و  

  )8( .مسكو را پيچيده كرده است
ـام روسـي سـ     -  8توضيح  خن از روي بـي  مق

ـاه فـرض كنـيم ايـران     . اطالعي زده است هرگ
بعـد   ،اين سياست ،سياست خارجي مي داشت

محــوركردن قــدرت خــارجي  ،از گروگــانگيري
در سياست داخلي و در رابطه با ) خاصه امريكا(

. بخصوص كشورهاي منطقه بـود  ،دنياي خارج
 ،يمي كه با واليت جمهور مردم قطع مي كردژر

ـا  نياز پيدا مي ك رد به سياست ستيز و سازش ب
ـازي   ،بنا بـر ايـن   ،قدرتهاي خارجي . بحـران س

ـا امـروز  آنيازي كـه از   ـان دارد  ،ن روز ت . همچن
هرگروه سياست خارجي خود  ،چون چنين بود

ـارجي   . را مي داشت قطب زاده نيز سياسـت خ

گاه نمي آ ،نآخود را داشت و هيچكس را نيز از 
ـا   . كرد  ،جـردن  چنانكه ديـدار مخفـي اش را ب

ـا  ،مشاور كارتر در  ،رئيس جمهوري وقت امريك
ـا   . به كسي اطالع نـداد  ،پاريس ـايش ب گفتگوه

ـارجي نيـز   بـدون اطـالع    ،سفيران و مقامات خ
 ،نها مطلـع مـي شـدند   آمقاماتي كه مي بايد از 

  .انجام مي گرفت
ـا   ،باري     اكتبـر  (معامله پنهاني بر سر گروگانه

ـاي پنهـ   ) سورپرايز اني كـه بـه   و نيز معاملـه ه
 ،سـرباز كردنـد  ) ايران گيتها(افتضاحهاي بزرگ 

ـاهي  آيم بـدون  ژسياست خارجي بخشي از ر گ
مر آخميني اغلب تابع بود و نه . بخشي ديگر بود

در جنگي كه . و تعيين كننده سياست خارجي
جام زهر را بـه او   ،سال ادامه يافت و سرانجام 8

ـا  ،نوشاندند ن هم در ادامه و هم در چگونگي پاي
لت فعل كساني را بازي آخميني نقش  ،يافتنش

كرده است كه مجري سياست انگلستان و غرب 
  . در ادامه دادن به جنگ شدند

درسي كه ايرانيان بايد بياموزنـد و همـواره        
ايران نيازمند دولتـي اسـت   : اينست ،بكار بندند

كه يك سياست خارجي داشته باشد و موازنـه  
هـدف   ،ياست باشدعدمي اصل راهنماي اين س

يعني سياست خارجي بايد برخورداري ايرانيان 
ـان   در پـي   ،از حقوق ملي خود باشـد و در جه

سياستي جهاني باشد كه رابطه هاي ملتها را بر 
برقرار كنـد و بـدانها    ،وفق حقوق ملي هر ملت

  . صفت دوام ببخشد
  

چه در دوره قبل از پيروزي انقالب و چه      
ـا و    غدغـه پس از آن، يكي از د ـاي آمريك ه

بريتانيا مساله حضور و نفوذ شوروي در ايران 
، سـه موضـوع حمايـت    1980در سال . بود

حزب توده از مواضع جمهـوري اسـالمي،   
اشغال افغانستان توسط ارتش شوروي و نهايتا 
آغاز جنگ ايران و عراق، بر دامنـه و عمـق   

براي نمونـه،  . اين نگراني قديمي افزوده بود
هايي  اي تازه آزاد شده تحليله در گزارش
ـال حملـه     درباره گمانه زني و بررسـي احتم

  .نظامي شوروي به ايران وجود دارد
  
  :نگرانی از نفوذ شوروی•
  
از سوي ديگر بريتانيا نگران نفوذ هواداران    

ـاالي جمهـوري    پنهان شوروي در سطوح ب
ـاريخ    . اسالمي نيز بود  13بـراي نمونـه در ت

داهللا غـوثي يكـي از   خرداد، سـع  23/ ژوئن
ديپلماتهاي ارشد سابق و مدير كل تشريفات 
وزارت خارجه افغانستان در زمان حكومـت  
ـا مايكـل     محمد ظاهر شاه، طي گفتگـويي ب

ـا   (Michael Wilford) ويلفورد سفير بريتاني
ـان  . در ژاپن به اين نگراني افـزود  در آن زم

غوثي در دانشگاه صوفيا در توكيـو تـدريس   
  .كرد مي

ـتر     گفت     ـا بيش وگوي غوثي با سـفير بريتاني
درباره مسايل افغانستان بـود، ولـي موضـوع    

او «. ايران نيـز در ايـن گفتگـو مطـرح شـد     
ها در جمع  نخست از نفوذ كمونيست] غوثي[

او گفت . هاي بنيادگرا سخن گفت اهللا آيت
شناسد كـه در دانشـگاه    كه پنج ايراني را مي

ـا   ـاتريس لومومب  Patrice Lumumba] پ
University ـتي   دانشگاه بين المللي كمونيس

ـان     شوروي براي آمـوزش دانشـجويان جه
ـا دختـر    يكـي از آن . اند سوم، دوره ديده ه

خواهر يا برادر خميني است كه براي حزب 
هـــا  اهللا تـــوده و در درون حلقـــه آيـــت

ــد و در همــاهنگي نزديــك بــا   كــارمي كن
ـا    دانشجويان گروگان گير در سـفارت آمريك

آشكارا نفوذ مخفي شوروي ] غوثي[او . است
. ديد هاي ناسيوناليست مي اهللا از طريق آيت

ـا بـه    اهللا گفت كه آيـت  با اين همه او مي ه
ـان     قبايل افغانستان كمك مي كننـد و بـه آن

دهند تا در برابر ارتـش شـوروي    اسلحه مي
البتـــه ممكـــن اســـت . مقاومـــت كننـــد

  »...به نظر برسد ] متناقض[پارادوكسيكال 
انگلســتان بابــت نفــوذ نگرانــي  – 9وضــيح ت

ـاالي جمهـوري     هواداران شوروي در سـطوح ب
اسالمي يك سخن است و وجود كساني كه در 
 ،دانشگاه پاتريس لومومبا درس خوانده بوده اند

پهلوي طلبها مدعي بودند موسـوي خـوئيني    - 
كسي كه در اجراي طرح گروگانگيري نقش  ،ها

ر ايـن دانشـگاه   د ،نيز ،كليدي بازي كرده است
  :سخن ديگري است –درس خوانده است 

ن نگراني مانع از  اين نشد كه عراق را به آ  -  1
تجاوز به ايران برانگيزند و عامـل ادامـه جنـگ    

ن نگراني مانع از همكاري آ. سال شوند 8بمدت 
ـا در        ـا مالتاري ـال روسـيه ب ـا عم عمال غـرب ب

ن آ. برضد دموكراسي نشـد  60كودتاي خرداد 
از راه معامله  ،ني مانع خورد و بردهاي بزرگنگرا

ـاد نيـز نشـد     يـم  ژر. هاي پنهاني و بس پـر فس
خميني عامل بازدارنده انقـالب در كشـورهاي   

ـارت بـردن     . نفت خيز نيز شد نگرانـي بابـت بغ
ثروت نفت كشورهاي نفت خيز نيز مورد پيـدا  

ويزي بـوده  آتنها دست  ،ابراز نگراني ،پس. نكرد
سياســتي كــه از عوامــل اســت بــراي توجيــه 

بازسازي استبداد در ايران و ادامه غارت ثـروت  
  .ملي ايرانيان و ملتهاي ديگر

 ،اما با وجود اين كه والديميـر كـوزچكين   – 2
ــي  ــوس روس ــرگرد ك(جاس ـأمور .گ.س ب مـ

به انگلستان پناهنـده شـد و    ،1982در  ،)ايران
فهرست كامل سران و كادرهاي حـزب تـوده و   

ـار انگلسـتان   عمال روسيه در ايـ  ران را در اختي
به عسـگر   ،در پاكستان ،گذاشت و اين فهرست

هيچيك از درس خوانده هاي  ،اوالدي داده شد
ـا  ـائي نشـدند   ،دانشگاه لومومب موسـوي  ! شناس

ـانگيري   ،خوئيني ها با وجود نقشي كه در گروگ
 ،هرگــاه مــأمور روســها بــود ،بــازي كــرده بــود

ده و پرده كوزچكين او را به انگليسها معرفي كر
ـاق . از راز او برداشته شده بود دو منبعـي   ،از اتف

كه موسوي خوئيني ها را عامل امريكا و كسـي  
به  ،طرح گروگانگيري ،مي دانند كه از طريق او
يـك طـرح انقالبـي     ،دانشجويان پيرو خط امام

اورا عامـل روسـها خوانـدن را     ،القاء شده اسـت 
 قعيپوششي دانسته اند براي پوشاندن هويت وا

   .او
  
براي بررسي ) مجيد تفرشي(تالش نگارنده    

ـا   صحت و سقم گفته هاي سعداهللا غوثي و ي
ـان   كشف افراد ايراني كه او مدعي تحصيلش
در دانشگاه پاتريس لومومبا شده بود، از جمله 

اهللا خمينـي بـه نتيجـه     يكي از منسوبان آيت
  .نرسيده است

 گـران  در همين ارتباط، برخي از تحليـل     
ـايي  آمريكايي با تاييد دغدغه ـا،   هاي بريتاني ه

نگران نفوذ و فعاليت هواداران شـوروي در  
ـارك، . ايران بودند ـاون   ديويد م دفتـر  «مع

ـا   »اطالعات و پژوهش وزارت خارجه آمريك
 Bureau of Intelligence آر.ان.آي(

and Research "INR" (    در ديدار روز
ـ    23/ ژوئن 13 ـا دو ديپلم ات خرداد خـود ب

ــل    ــوذ عوام ـنگتن از نف ـايي در واشـ بريتانيـ
  .شوروي در كردستان و آذربايجان خبر داد

در گزارش سري كه از اين ديـدار تهيـه        
ـارك آمـده اسـت    : شده درباره اظهارات م

آذربايجــان و   هــا در هــر دو اســتان روس«
ـا   . كردستان رابط و مامور دارند مارك بـه م

تن يــادآوري كــرد كــه بعــد از از بــين رفــ
ـان   ــوري آذربايجـ ــه  (جمه ــت فرق حكوم

ها بيست تا بيست و پنج هزار  ، روس)دمكرات
ـاد شـوروي بردنـد    . آذري را با خود به اتح

ـاي   بديهي است كـه نسـل بعـدي آذري    ه
ــده   تربيــت شــده در شــوروي تــامين كنن

ـالقوه اسـت   ـين ترتيـب،    . ماموران ب بـه هم
ـا حـزب دمكـرات      روس ها ارتباطاتي هـم ب

ـالقوه آن منطقـه،  كردستان، دردسر آ   فرين ب
  .دارند

در جمع  (David Mark) ديويد مارك    
بندي سخنان خود به سـه خطـر جـدي در    
: موضوع نفوذ شوروي در ايران تاكيد كـرد 

نفوذ شوروي در بين گروگانگيران سفارت . 1
آمريكا و راديكال كردن روند گروگانگيري 
ـتن   از طريق ترغيب ايران به محاكمه يا كش

ـاي ـا يآمريكـ ـين   . 2. هـ ــها در بـ ــوذ روس نف
تالش طرفـداران  . 3. هاي ديني ايران چهره

ـادي   برايشوروي  استفاده از مشكالت اقتص
هاي  براي سازمان دهي اعتصابات و ناآرامي

هدايت شده توسط وابستگان بـه شـوروي،   
اقدامي كه در صنايع نفت در خوزستان هم 

  )10( .رخ داده است
دت خود را داده اكنون زمان شها  -  10توضيح 

  مي دانيم كه  ،است
از محاكمه گروگانها را خميني و قطب زاده  -  1

. بديهي است واكنش شده بودنـد . سخن گفتند
ـا كشـتن   . محاكمـه اي روي نـداد   ،بهر حال ام

ـاني وقـت بسـياري از رئـيس       امريكائي كـه زم
 ،جمهوري و اعضاي شـوراي انقـالب را گرفـت   

ـا بـر    ب. تهديدي از ناحيـه روسـها نبـود    لكـه بن
اطالعي كه رئيس جمهوري و شـوراي انقـالب   

ـاي سـيا      ،يافته بود ـارتر و اخراجـي ه رقباي ك
 ،بودند كه بنا داشتند با كشتن برخي از گروگانها

تحريـك   ،افكار عمومي امريكا را تا ممكن است
ـارتر   آ. كنند نها احتمال نمي دادند حكومـت ك

محاسـبه   ،وارد جنگي تمام عيار با ايـران شـود  
كرده بودند كه اگر كارتر دستور بمباران نقاطي 

ديگــر نمــي توانــد مســئله  ،از ايــران را بدهــد
ـات   ،در نتيجـه . گروگانها را حل كنـد  در انتخاب

اگر هم دست . رياست جمهوري بازنده مي شود
چون مراقبت از . باز بازنده مي شود ،بكاري نزند

 ،نها شدآگروگانها مانع از ترور شدن تني چند از 
ـا را  ا ـاده  آگر هم براستي طرح كشتن گروگانه م

جمهوريخواه ها تـوان اجـراي    ،اجرا كرده بودند
اكتبر (ن را نيافتند و چاره را در معامله پنهاني آ

  . ديدند) سورپرايز
روسها روحانياني را به روسـيه دعـوت مـي     - 2

كسي كه تا  ،گفته مي شد كه مشكيني. كردند
در اوائـل   ،زنده بود رئيس مجلس خبرگان بـود 

 ،اما تا امـروز . جواني عضو حزب توده بوده است
شـناخته نشـده    ،روحاني دست نشانده روسـيه 

جاسوســان و  ،اگــر روحانيــاني هســتند. اســت
  .عمالي هستند كه هنوز لو نرفته اند

برنامه اقتصادي به اجرا گذاشته شـد و بـه    – 3
ـاال بـردن   . راه پيمائي روزمره بيكاران پايان داد ب

ـا حداقل د وضـعيت   ،ستمزدها و تعميم بيمه ه
بـه ايـن   . مالي كارگران را بهبـود نيـز بخشـيد   

بهنگــام بررســي گزارشــها پيرامــون   ،قســمت
ـاي بايسـته داده     ،وضعيت اقتصادي توضـيح ه

  .خواهند شد
       

    
های عرب منطقه  موضع دولت •

  :در قبال ایران
  

ـامبر   31در بخشي از گـزارش         1979دس
ـاي عـرب منطقـه در     تدرباره موضع دول ه

: قبال ايران انقالبي چنين ذكر شـده اسـت  
ــران  « هــيچ كــدام از همســايگان عــرب اي

حوصــله خمينــي را نداشــته و يقينــا نگــران 
ـتگي شـگفت      .انقالب ايرانند ـا همبس ـان ب آن

بحـرين و   برضدانگيزي به تهديدهاي ايران 
ـان داده و بـه نظـر      ـنش نش حتي عراق واك

عيـت كنـوني   رسد كـه حاضـرند از موق   مي
بـه ويـژه اشـغال    . دفاع كننـد ] فارس[خليج 

مسجدالحرام در مكه اعراب را از جا پراند و 
اعتماد آنان به ثبات داخلي سـعودي را نيـز   

  ».تضعيف كرد
پيروزي انقالب و بروز حـوادثي از قبيـل       

گروگانگيري و جنگ موجب شد تا دولـت  
امارات عربي متحده پس از گذشت حدود 

ـاز تـالش    نه سال بار ـاي   ديگر در فكـر آغ ه
حقوقي و بين المللي براي طرح ادعاي كهنه 
خود در مورد مالكيت جزاير سه گانـه تنـب   

  )11( .بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي بيفتد
نكه مالتاريا ضد آپس از  ،در واقع – 11توضيح 

انقالب را جانشـين انقـالب كردنـد و اسـتبداد     
ـا   ،كردنـد خون ريز و ويرانگر خويش را برقرار  ب

حاكميت ملي قطع رابطه و با قدرتهاي خارجي 
ـا را     رابطه ستيز و سازي برقـرار كردنـد و امريك
 ،محور سياست داخلي و خارجي خود گرداندند

بدون احتساب (باجگذار شدند  ،هم در بازرگاني
طـراز   ،مد نفت كه صدور ثروت ملـي اسـت  آدر

و ) بازرگاني ايران با همه كشورها منفـي اسـت  
ه شيخك ها فرصت دادند كه سه جزيـره  هم ب

ـاه فروختـه    ژاي را مطالبه كنند كه بـه ر  يـم ش
يم ژبر ميزان وابستگي ر ،ن زمان ببعدآاز . بودند

ـا   ،به قدرتهاي خارجي بطـور   ،حتي شـيخك ه
  .افزوده شده است ،مستمر

  
ــهريور در  23/ 1980ســـپتامبر  14روز      شـ

ديدار شيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
ـات       41 ـا يـك هي ـارجه، ديـداري ب ساله ش

ـامل ديويـد كيـت      ـايي ش ديپلماتيك بريتاني
ـا در دبـي،      ـاردار سـفارت بريتاني هاسكيل ك

ـات   (Percy Norris) پرسي نوريس از مقام
ـاور    وزارت خارجه در لندن و رالـف پابليك

(Ralph Publicover)    دبيـر دوم سـفارت
ـلطان در ايـن   . بريتانيا در امارات داشـت  س

ـاع ابوموسـي و   به ا اشاره ديدار ب مالكيت مش
ـابع نفتـي آن    شراكت ايران و شارجه در من
جزيره، مسايل جالبي را درباره مواضع ايران 

پس از انقـالب ايـران،   «: انقالبي مطرح كرد
شارجه اميدوار بود كه مالكيت كل جزيره را 

ــت آورد  ــه دس ــداي   . ب ــر و ص ـا س مالهـ
 اي به پا كردند، ولي شـركت  اميدواركننده

ملي نفت ايران در موضوع مداخله و عنوان 
ـاه   كرد كه ايران همچنان خواستار سهم پنج
  11در صفحه  درصدي خود از حوزه نفتي مبارك بوده و 

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال
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در . حاضر به چشم پوشي از ابوموسي نيسـت 
داند كه در اين باره با  اين بحران شارجه نمي

  ».چه كسي بايد باب مذاكره را باز كند
ـاحبه ابوالحسـن بنـي    به دنبال ان      تشار مص

ـا هفتـه نامـه     يصدر، رئيس جمهور ايران، ب
 21/ 1980اكتبر  13نول آبسرواتوار در تاريخ 

، امارات تحرك جديد تبليغاتي را 1359مهر 
ـاز كـرد    در آن . در مساله جزاير سه گانـه آغ

صدر به درستي عنـوان كـرده    مصاحبه، بني
ـال    «بود كه  ـارات، در قب ـام ام برخي از حك

ـاه  م وافقت با اشغال جزاير توسط ايران، از ش
  .»فقيد پول گرفته بودند

در واكنش به اين اظهارات، راشد عبداهللا      
نماينده دايم امارات در سازمان ملل متحـد ،  
براي دومين بار و با استفاده از جو ايجاد شده 

گيري در سفارت آمريكا در  ناشي از گروگان
ـان طـي    23 /نـوامبر  14تهران، در تاريخ  آب

ــه ــدهايم  نام ــورت وال ــه ك  Kurt) اي ب
Waldheim) ،  ،دبيــر كــل ســازمان ملــل

ـاي    اظهارات بني صدر را تكذيب و بـر ادع
ر مالكيت جزاير سه گانه تاكيد نمود بابوظبي 

و از ايران خواست تا اين جزاير را به امارات 
  .پس بدهد

نكته مهم در اظهارات حاكم شارجه ايـن       
ــود كــه وي صــ ريحا فــاش ســاخت كــه ب

ـارات در    هاي ضد فعاليت ايراني نماينـده ام
سازمان ملل سودمند نبوده و اين تحركات نه 
با نظر شيخ زايد رئيس دولت امارات صورت 

گيرد و نه با شارجه در اين مورد مشورت  مي
بــه عقيــده شــيخ ســلطان، در . شــده اســت

تحركــات ضــد ايرانــي راشــد عبــداهللا در 
برعهده مشاوران عراقي  تقصير«سازمان ملل 

  .است »وزارت خارجه امارات
ـالي          ـات م در آن هنگام، البته ريـز ارتباط

ـام راس الخيمـه و       ـا حك ـاه ب ـا ش محمد رض
هاي پرداختي از سوي ايـران   شارجه و پول

به دو امير نشين مقروض خليج فارس آشكار 
نشده بود، ولي با افشا و انتشار اسناد محرمانـه  

ه حاكميت ايران بر جزاير سه مربوط به اعاد
ـالهاي اخيـر    گانه، كه بخش اعظم آن، در س
توسط نگارنده صورت گرفته، اظهارات بنـي  

  .صدر به طور كامل تاييد شده است
ــر اســاس گــزارش     آذر  23/ دســامبر 14ب

كــاردار  (J.W. Watt) دبليــو وات.جــي
ـاراتي    ـات ام سفارت بريتانيا در ابوظبي، مقام

ر واكنش به اظهارات بني درصدد بودند تا د
ــده   ــي، پرون صــدر و ديگــر مســئوالن ايران
جديدي عليه حاكميت ايران بر جزايـر سـه   

وات در . گانه در سازمان ملل متحد باز كنند
ـات      ديدار با يعقـوب الكنـدي، يكـي از مقام
ــه از   ــد هميش وزارت خارجــه امــارات، مانن
جانبداري لندن درباره ادعاي امارات سخن 

گيـري و   دي بريتانيا از پـي خوشنو«گفت و 
را  »سياست عاقالنه امارات در اين موضـوع 

  )12( .به مقامات ابوظبي ابالغ كرد
ـامي «انگليسها  ،بنا برگزارش – 12توضيح  » ح

اما همين . امارات در مطالبه سه جزيره بوده اند
بهنگــامي كــه شــاه جزايــر ايرانــي را از  ،دولــت

. بـود مخالف اين معامله ن ،شيخك ها مي خريد
اندارم ژنقش  ،زيرا قرار بود ايران در خليج فارس

ـا و انگلسـتان  «را در حفظ  ـازي  » منافع امريك ب
دعاوي » همواره جانبدار« ،اما بعد از انقالب. كند

نابجاي شيخ هائي شده اند كه در وجودشان به 
 ،هـم اكنـون نيـز   . انگلستان و امريكا وابسته اند

ـاد تقابـل    ،سياست غرب در منطقه . اسـت ايج
ـا بسـتن  ليبـي بـه بمـب و       چنانكه همزمان ب

قــواي ســعوديها و شــيخك هــا وارد  ،موشــك
نخست وزير انگلستان از ايـن  . بحرين مي شوند

ويـز نيـز   آدسـت  . تجاوز حمايت نيز مـي كنـد  
كيست . است» جلوگيري از توسعه نفوذ ايران«

مالي  –يم مافياهاي نظامي ژكه نداند وحشت ر
ــتقرار دموكراســي د بيشــتر از  ،ر بحــريناز اس

است؟ ... سعوديها و شيخ هاي كويت و امارات و
بيهوده نيست كه دست بكارهائي مي زنـد كـه   

  .دخالت نظامي سعوديها را موجه مي كنند
مطابق اسناد تازه آزاد شـده، كشـورهاي       

ـات   عرب منطقه خليج فارس با وجود اختالف
ـاله      ـين خـود، مس فراوان سياسي و مـرزي ب

ـات    مالكيت جزا ير را به موضـوعي بـراي اثب
ايران تبديل كرده بودند،  برضداتحاد خود 

ـاي ارتـش    تا جايي كه پس از يورش نيروه
عراق به اراضي ايران، نخستين شرط صـدام  

عراق، براي قبـول   يحسين، رئيس جمهور
آتش بس و ترك مخاصمه، خروج نيروهاي 
ايراني از جزاير سـه گانـه و قبـول مالكيـت     

  .ودب عربي آنها 
ـاد  : انقالب اسالمي اينك بنگريم وضعيت اقتص

  :كشور چگونه است

  
  

اقتصاد رشد نمي كنـد   
امــا بيكــاري و تــورم و 
رانت خواري افـزايش  

  :پيدا مي كند
  
  
نـرخ رشـد اقتصـاد  ،اگر با نفـت ٭

ن آرشـد واقعـی  ،در صد باشد ۲٬۷
چرا کسـی مسـئوليت منفی است؟ 

  کند؟ رشد اقتصادی را قبول نمي
 
ــروردين  10در  ◀ ــر  ،90ف ــن آخب ن الي

آخرين آمارهاي منتشر : گزارش كرده است
شده از سوي بانك مركزي مربوط به رشـد  

است كـه   87ماهه اول سال  6اقتصادي در 
ـا،    در ايـن دوره رشـد   بر اساس ايـن آماره

 3٫2اقتصــادي كشــور بــدون نفــت حــدود 
اعالم شد  درصد 7٫2درصد و با نفت حدود 
ركزي در اين مـورد  ولي بعد از آن بانك م

 .سكوت كرده است
نكته قابل توجه آنكه در برنامه چهارم كـه       

پنجم براي سال  نامهبه دليل عدم تصويب بر
ـيش   89 بينـي نـرخ رشـد      نيز تمديد شـد، پ

درصـد در دوره   8اقتصادي متوسط بالغ بـر  
بيني شده بود كه متاسفانه  اجراي قانون پيش

ين سطح از در اين دوره هيچگاه دولت به ا
در مـورد نـرخ رشـد     .رشد دست پيدا نكرد

ـا توجـه بـه آنكـه در      90اقتصادي سال  نيز ب
برنامه پنجم هيچ رقمي ذكر نشده اسـت در  
واقع هيچ هدف كمي در اين زمينه وجـود  

 .ندارد
تنها منابع خارجي از جمله  در حال حاضر،    

ـين  ـندوق بـ ــه    صـ ــت ك ــول اس ــي پ الملل
ـادي   برآوردهايي در مورد نرخ ر شـد اقتص

ـاس گـزارش    . ايران منتشر كرده انـد  بـر اس
ـال  صندوق بين المللي پول  نـرخ   88در س

 درصـد  1رشد اقتصادي ايـران بـه حـدود    
ـال  رسيده   5٫1در حـدود   89است و در س

اين نـرخ بـه    90در سال  .درصد بوده است
ـيش   .درصد خواهد رسيد 3حدود  اما اين پ

ـازي     ـانون هدفمندس بيني قبل از اجـراي ق
ـين المللـي    منتشر شده و هنوز هم صندوق ب
ـام    پول برآورد جديدي در اين زمينـه انج

البته آخرين برآوردهاي بانـك  . نداده است
جهاني در مورد نرخ رشد اقتصادي در سال 

نيز در دي ماه گزارشـي در مـورد نـرخ     89
ميالدي منتشر كرد  2010رشد اقتصادي سال 

ـادي ايـران را   در  و در آن ميزان رشد اقتص
 .كرد وردآبردرصد  5٫1حدود 

ـان        ـام برخـي از كارشناس در كنار اين ارق
ــد    ــود را از رش ـاي خ ـادي برآوردهـ اقتصـ
اقتصادي بر اساس شواهد، پايين تـر از ايـن   

صفر و را رقم دانسته و حتي برخي نرخ رشد 
البتـه خـود ايـن     .مـي داننـد  يا حتي منفي 

ـابع       كارشناسان نيـز تاكيـد دارنـد چـون من
تهيه آمارهاي اقتصادي در اين زمينه رسمي 

ـا در حـد      سكوت كرده انـد ايـن برآورده
 .حدس باقي مي ماند

رسمي در اين زمينـه از   تنها اظهارنظر نيمه     
ســـوي احمـــد تـــوكلي رئـــيس مركـــز 

 88هاي مجلس در دوم اسفند سال  پژوهش
بعمـل   وگويي با سايت فرهيختگان، در گفت

آغاز  87 رشد ركودي ما از سال: استمده آ
ـادي منفـي     شده و سال بعد اگر رشـد اقتص

رشـد  . نشود نزديك بـه صـفر خواهـد بـود    
عنـوان   بـه  88اقتصادي ايران در پايان سال 

ـاالنه      ـارم بايـد بـه س  8سال پاياني برنامه چه
 .رسيد درصد مي

هرگاه رشد اقتصاد ايران : انقالب اسالمي
درصد  2.7 ،با احتساب نفت ،87در سال 

ـاد  بطور ي ،باشد ـاي   ،قين رشـد اقتص منه
چرا كه اگر سـهم  . منفي مي شود ،نفت

درصد  60نفت در بودجه دولت را تنها 
ـتر از     –وريـم  آبه حساب  ـيار بيش كـه بس

با توجه به ايـن واقعيـت كـه     ، –اينست 
ـاد    80اقتصاد بخش دولتي  درصـد اقتص

رشد اقتصاد كشـور منفـي    ،كشور است
مد آافزون بر اين كه بدون در. مي شود

. بخش دولتي اقتصاد مـي خوابـد   ،نفت
  ...دولت بدون بودجه مي شود و

  
وابستگي به نفـت در بودجـه نـود     ٭

  :افزايش يافته است
  

نالين گـزارش  آخبر  ،90فروردين  9در  ◀
ـان نماينـده   : كرده است حميد رضا كاتوزي

سيون انرژي در گفـت و  يتهران و رئيس كم
 :گفتـه اسـت   گو با خبرنگار پارلماني شفاف،

وابستگي بودجه هاي سنواتي به نفت طبـق  
سياست هاي كلـي و   برنامه هاي توسعه اي،

ساله بايد كاهش پيدا كند  20سند چشم انداز 
اما همچنان وابستگي بودجه ها بـه نفـت در   
حال افزايش است كه اين افزايش مي تواند 
ـاي آينـده بـه     نگراني هايي را براي نسل ه

ـ   .دنبال داشته باشد رغم درآمـد  چرا كـه علي
ـاهد    ـام ش هاي باالي نفتي و فروش نفت خ
ـايي    توسعه چنداني در صنعت نفـت و راهه
ـاي آينـده از       براي بهـره بـرداري نسـل ه

 .ماحصل فروش نفت نيستيم
وابستگي به نفت از دو طريق افزايش پيدا     

يكي اينكه كه قيمت هر بشكه نفت  :مي كند
ـ  تگي را در بودجه باال بگيريم و راه ديگر وابس

به نفت اين است به جاي اينكـه نفـت را بـه    
ـاي    ثروت بين نسلي تبديل كنيم كه نسـل ه

 آن  متوالي بتوانند از آن بهره برداري كنند،
را به ثروت نسل خودمان تبديل و پـولش را  

 .خرج كنيم
دولت قيمت هر بشـكه   در اليحه بودجه،     

ـين كـرده اسـت و پـول آن      نفت را باال تعي
نون هدفمند كردن يارانه ها صرف اجراي قا

و به شكل پرداخت يارانه نقدي مي شـود و  
يكي باال  .اختالف ما نيز در همين مورد است

بودن قيمت نفت كه ممكـن اسـت راهـي    
براي آن نتوانيم پيدا كنيم ولي اگر پـولي را  
ـاي خـوردن    كه از نفت بدست مي آيد بج
ـا   صرف توسعه كشور و تقويت زير ساخت ه

ـاز و بـرق     در بخش هايي همچـون نفت،گ
ـاد     كنيم، اينگونه مي توان يـك ثروتـي ايج
كرد كه نسل هاي آينده هـم بتواننـد از آن   

 .بهره برداري كنند
به شكل كيفي مي تـوان گفـت افـزايش        

وابستگي به نفـت در بودجـه افـزايش قابـل     
ـا مـي تـوانيم      .اسـت  توجهي داشته البتـه م

ـي    ـار گيـريم و در كميس ون تمهيداتي را به ك
انرژي انجام داديم و اميدواريم در كميسيون 
ـا    ـتگي را ي تلفيق نيز انجام شود كه اين وابس
كاهش دهيم و يا اگر وابستگي به نفت وجود 
دارد به آن به عنوان يك منبع بين نسلي نگاه 
ـاي آينـده هـم بتواننـد از      كنيم كه نسل ه
ـيم بهـره بـرداري      ثروتي كه توليد مـي كن

 .كنند
  
رم نقــدینگی گــردش یــک چهــا٭

  :ای خاص کشور در دست عده
 
 مهـر خبرگزاري  ،1390فروردين  11در ◀

 عزت اهللا يوسفيان مـال،  گزارش كرده است
ـادي كشـور    عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتص

هزار ميليارد تومان  220از حدود : ه استگفت
كل نقدينگي كشور متاسفانه همچنان حدود 

ـ   50 ارم هزار ميليارد تومان معادل يـك چه
نقدينگي كشور در دست عده اي خاص در 

 .گردش است
ــزار و 3 • ــن    400ه ـان از اي ـارد تومـ ميليـ

نقدينگي از سوي يك بانك دولتي در اختيار 
نفر از افراد خاص است كـه متاسـفانه بـه     43

عنوان معوقه چندين ساله اين بانك تبـديل  
   .شده است

هزار ميليارد تومان نقدينگي ديگر توسط 2 •
گر دولتي در قالب تسهيالت بانكي به بانك دي

رداخـت شـده   پ    نفرافراد صاحب نفوذ  41
ـالي ازآن مبلـغ را بازگشـت      ـاكنون ري كه ت

  .ندادند

  
کشورهای عرب عالوه بـر نفـت  ٭

نفت و گاز ایـران را نیـز مـی  ،خود
  :برند و می فروشند

 
ــروردين  14در  ◀ ـا   ،90فـ ــد رضــ حميـ

گفتـه   وگو با خانه ملـت،  كاتوزيان، در گفت
ــت ـاري   : اس ـا همكـ ــي بـ ــورهاي عرب كش
ـترك    هاي خارجي ميدان شركت ـاي مش ه

ـئوالن    خود را باشتاب توسعه مي دهنـد و مس
صنعت نفت ايران بر اين باورند كه آنها وطن 

ـا حقيقـت     و منابع خـود را مـي   ـند، ام فروش
بر فروش وطن و منابع  اينست كه آنها افزون

  .فروشند خود، منابع نفتي ايران را هم مي
با توجه به اعمال تحريم كشورهاي غربي     

هاي آفريقايي،  عليه ايران، مشاركت شركت
ـيا در     اروپاي شرقي و كشـورهاي شـرق آس
صنعت نفت ايران به ويژه چين رو به افزايش 

پـل       نـو                             متأسفانه صنعت نفت ايـران م   .است
ـيون   .هاي چيني شـده اسـت   شركت كميس

ـاري و منوپـل شـد    ن انرژي مجلس با انحص
ـالف   صنعت نفت ايران از سوي چيني ها مخ
تفاوت نيست  است و در باره اين موضوع بي

 .كند و اين مورد را با جديت پيگيري مي
ـاي   ها بـه همـه شـركت    بايد اين پروژه     ه

ـارجي واگـذار شـود      .توانمند داخلـي و خ
البته بايد در نظر داشت كه به علـت وجـود   

كه هاي نفتي غربي  شرايط تحريمي، شركت
صــاحب دانــش، تكنولــوژي و ســرمايه روز 
هستند، امكان فعاليت در صنعت نفت ايـران  

ـار    ،را ندارند ـاد انحص با اين حال بايد از ايج
زيرا به طـور   ،در اين حوزه جلوگيري كرد

ــرايطي انتظــار شــركت   ــي چنــين ش طبيع
خــارجي در قراردادهــا را بــاال مــي بــرد و 
ــراهم   ــوء اســتفاده ف ــراي س ــرايطي را ب ش

   .كند مي
  
آيا بيکاری در اقتصاد ايران بيش ٭

  درصد است؟ ۳۰از 
 
: پرسيده است ، آفتاب90فروردين  13در ◀

درصد  30آيا بيكاري در اقتصاد ايران بيش از 
ـاني      ـاري از سـوي كس است؟ اين نـرخ بيك

شود كـه معتقدنـد تغييـر تعريـف      عنوان مي
كمتـر از واقعيـت   باعث  ،85اشتغال در سال 

. اي بيكاري در كشـور اسـت  آماره نماياندن
آمارهايي كه در گزارش مركز آمار ايران از 

ـاري   ـال ج  آخـرين   كـه   – سه ماهه اول س
ـ ميزان بي بايد دانست، اش  رسميمار آ اري ك

درصد افزايش نسبت به سه ماهـه   2با بيش از 
درصـد   14٫6به رقمـي حـدد    88آخر سال 

آنكه  بارئيس مركز آمار ايران،  .رسيده است
ـتان و    ودگفته ب نرخ بيكاري شش ماهـه تابس

كنـد، هنـور در ايـن     پاييز را باهم منتشر مي
زمينه اقدامي صورت نـداده اسـت و نـرخ    
ـاي منتشـر نشـده     بيكاري نيز به جمع آماره

  .اضافه شده است حكومت
ـان   در     ـال كـه   هم ــار  حكومـت ح از انتش

ـاري خـود داري     آمارهاي رسمي نـرخ بيك
اول  كنـــد، وزيـــر كـــار و معـــاون مـــي
ـاد      رئيس جمهوري تاكيـد بـر افـزايش ايج

رقمي شده نرخ بيكاري تا پايان  اشتغال و تك
ـان گـروه    . كنند سال جاري مي در ايـن مي

ـاد ايـران نـرخ فعلـي       پژوهشي مجلـه اقتص
درصد بـرآورد و   16٫5بيكاري را در حدود 

ــراي ســال  درصــد  17٫3در حــدود   ،90ب
 .كنند بيني مي پيش

ــ      ــي از نكــات جال ــه يك ــت ك ب اينجاس
ـار و  االسـالمي وزيـر   عبدالرضا شيخ امـور   ك

وگو با سايت خبرآنالين،  اجتماعي در گفت
حاضر نيست در مورد نرخ بيكاري آمار داده 

ـاري را    به نقل از رئيسو  جمهوري نـرخ بيك
طبق آخرين آماري : گويد اعالم كرده، مي

انـد، تعـداد    جمهوري اعالم كرده يسئكه ر
هـزار نفـر    400ميليـون و  بيكاران كشور دو 

درصد، نرخ بيكاري  10است و تقريبا در حد 
چون اگر جمعيت . دهد كشور ما را نشان مي

ميليون نفر در نظر بگيريم، حدود  25فعال را 
درصـد نـرخ    10ميليون بيكار بـه منزلـه    2٫5

 .بيكاري است
ـاه،   در بهمن نژاد، از سوي ديگر احمدي     م

ـت  بـه  طي سفر استاني خود ـان  اس ان هرمزگ
ـالغ بـر    90دولت براي سال  :گويد مي  30ب

ـارد دالر   30هزار ميليارد تومان يا معادل  ميلي
ـال  براي اشتغال ـاي   زايي در س ـا   90ه  92ت
ولي سئوال اينجاست در . دهد اختصاص مي

صورت اختصاص اين مبلغ كـه طـي سـي    
ـا دولـت    سال گذشته بي سابقه است آيا واقع

  .؟بر طرف كند تواند مشكل بيكاري را مي
  
درصدي نـرخ  ۲۰تا  ۱۵افزايش  ٭

  :تمامی کاالها
 
 خبرگـزاري مـوج   ،90فروردين  12در  ◀

ـاني، ر  قول  ـ قاسم نـوده فراه يس شـوراي  ئ
ـاس  : را انتشار داده اسـت  اصناف كشور براس

ـال     بيني پيش ـا در س ـامي كااله ها قيمت تم
 .يابد درصد افزايش مي 20تا  15جاري بين 

االها در سال جاري يك افزايش قيمت ك    
امر طبيعي است و نبايد گـران شـدن نـرخ    
ـانون هدفمنـد    كاالها را به حساب اجراي ق

 .ها نوشت كردن يارانه
البته بايد هر نوع افزايش قيمتي بـه تاييـد      

كنندگان براساس  سازمان حمايت از مصرف
  .آناليز قيمتي صورت بگيرد

ـا   15اگـر   : انقالب اسـالمي  درصـد   20ت
يش قيمتها را نبايد به حساب اجـراي  افزا

قانون يارانه ها و افزايش بودجه دولـت  
پس به حساب چه عاملي بايـد   ،گذاشت
 ؟گذاشت

  
درصـــــــــد از  ۷۵نگرانـــــــــی  ٭
مجلــس از  اجــرای » نماینــدگان«

قانون هدفمندی یارانـه هـا و پـی 
  :مدهایشآ

  
ـا   ،)90فـروردين   13(فتاب آبه گزارش  ◀ ب

ـيون  نمايندگان نفر از 20حضور  ـاي   كميس ه
اقتصـــادي مجلـــس شـــوراي اســـالمي،  

ـاد  چالش ايـران طـي    هاي پيش روي اقتص
ـيم شـده      90سال  به چند محـور كلـي تقس
ـاري و   :است ـتغال،   مشكالت ناشـي از بيك اش

تــورم و نقــدينگي، تــراز تجــاري و واردات 
ـانون   ريزي و اجراي رويه، برنامه بي صحيح ق

ـا، سـرمايه   هدفمندسازي يارانه گـذاري و   ه
وضـعيت مصـرف    رشد توليـد و در نهايـت  

 .ها هاي انرژي و سطوح جديد قيمت حامل
ـابر   ـنجي از  بنـ ــر سـ ـايج نظ ــده  20نتـ نماين

هـــاي اقتصـــادي مجلـــس از  كميســـيون
ــران در ســال  چــالش  :90هــاي اقتصــاد اي

تـرين   درصد از نمايندگان مجلس اصلي 75
را  90روي اقتصاد ايران در سال  چالش پيش

ها  هدفمندسازي يارانه اجراي درست قانون
   .اند مهار تبعات اين قانون دانسته و
ـتغال و   بعدي چالش مربوط بـه   در رتبه    اش

درصد از نماينـدگان   50تورم قرار دارد كه 
اين دو مسأله را   نظرسنجي شركت كننده در

 90هاي اقتصادي سال  ترين چالش از اصلي
 دانديشي شو بايد براي آن چاره دانند كه مي

نگرانـي   درصد از نماينـدگان  40همچنين    
ـاي   خود را از تبعات افزايش قيمت حامل ه

كـرده و تـالش    انرژي بر فرايند توليد ابـراز 
براي جلوگيري از آسيب ديدن بخش توليد 

  .اند قرارداده از اين محل را مورد تاكيد
درصد از نمايندگان بـه بحـث    25در نهايت 
توسـعه  رويه و ضرورت توجه بـه   بي واردات

ـالش     ـاي   صادرات بـه عنـوان يكـي از چ ه
ـال    اقتصادي پيش روي اقتصاد ايـران در س

  .اند تاكيد داشته 90
نظرســنجي بــه خــوبي نشــان  نتــايج ايــن   

ـال   دهد حساس مي ترين گردنه اقتصادي س
ـازي اسـت كـه     90 همان قانون هدفمندس

موظف است تمام قد آنرا به اجـرا  حكومت 
ـادي   عبارت ديگر جر به. بگذارد احـي اقتص

الدين حسيني وزير اقتصاد  كه به تعبير شمس
ـاي   حكومتسخنگوي اقتصادي  و در روزه

آغاز كرده است را بـه طـور    89پاياني سال 
  .اجراي كند كامل

رات نمايندگان انكته قابل توجه آنكه در اظه  
ـتقيما   ـاره اي بـه   مجلـس مس ـاي  اش  محوره

  يعني  90اجرايي طرح تحول در سال 
  12در صفحه  

  

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال
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است و بيشتر اظهارات  و گمرك نشدهماليات 
حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازي 

 .است ها بوده يارانه
 
فعالیت اقتصـادی  :معاون سپاه ٭

ســپاه بدســتور خامنــه ای صــورت 
  :میگیرد

 
ــروردين  6در  ◀ ــدار   ،90ف ــرتيپ پاس س

معــاون حقــوقي ســپاه  ،محمدرضــا يــزدي
نالين گفتـه  وگو با خبر آ در گفت پاسداران،

هاي اقتصادي اين نهاد نظامي،  فعاليت :است
اي  اهللا خامنـه  شفاف است و به دستور آيـت 

تاكنون از سوي هيچ يك  .گيرد صورت مي
ـان     ـارتي و حتــي مخالفـ ـاي نظـ از نهادهـ
ــص از    ــق و تفح ــراي تحقي ـتي ب درخواسـ

  .هاي اقتصادي سپاه نشده است فعاليت
  
خواران دولتی، تسـبیح در  رانت ٭

  :جای مهر بر پیشانی دست و
 
گزارش   چكيده ،1390, فروردين 9 در  ◀

بخــش خصوصــي متقاضــي : كــرده اســت
ـا   مخابرات در آخرين ثانيه هاي واگذاري ب

از صـحنه رقابـت    شـده يك نامه مهر و موم 
ـاس اسـت    «. حذف مي شود ـابرات حس مخ

ايـن  » .نمي توان به هر كسي واگـذار كـرد  
ادي مرد اقتص .جمله كشتي گير دولت است

ـادي بـه او    دولت كه اجراي ليبراليسم اقتص
سپرده شده است با همين جمله زير يك خم 

در ديكتاتوري شبه دولتي . منتقدان مي رود
البــي گــري شــكل  وخــواري رانــت  هــا،

ـاي   «. جديدي به خود مـي گيـرد   البـي ه
با نام هاي مختلـف   »ارزشي و ايدئولوژيك

دفاع از مستضعفان و ايجاد امنيت و حمايـت  
نكتـه مهـم   . از بازنشستگان افزايش مـي يابـد  

در . است خواري مشروعيت يافتن اين رانت
ـايي از    ـا ردپ البي نيمه دولتي ها با دولتي ه

و تسـي و تلكـه و رشـوه و     يتليباج قمار و ش
امتياز و غيره نيست چرا كه هـدف خـدمت   

 ...است
ـته بـه احمـد تـوكلي، در       سايت الـف، وابس

ــن مهــ    ــم محس ــه قل ـتي ب ديان، از يادداشـ
ديكتاتوري شبه دولتي ها كـه در آن البـي   
ـاي       ـام ه ـا ن هاي ارزشـي و ايـدئولوژيك ب
مختلف دفاع از مستضعفان و ايجاد امنيـت و  
حمايت از بازنشستگان افزايش مي يابد، و نيز 
جاي مهر بر پيشاني و تسبيح رانت ها خبر داد 

 :و نوشت
. انحصارات دولتي در حال شكستن اسـت     

فروش شركت هاي دولتي محتاج دولت به 
. اما شركت هاي دولتي خريدار ندارد .است

 .بخش خصوصـي مولـد در ايـران نـداريم    
بخش خصوصي ايران تمايلي به فعاليت هاي 

رويكرد بخـش   .دير بازده و كم بازده ندارد
ـا رداي دالر فـروش     خصوصي ايران چـه ب

راه استانبول و چه در قامت تكنوكرات  چهار
از سويي  .داللي است ي نوين،هاي بانكدار

ـتند   ـا هس  .مديران دولتي نگران واگذاري ه
ـال جمـع كـردن     - سفره رانتي نفتـي در ح

ــت ــن آش در    .اس ـا از اي ــي هـ ـبه دولت شـ
شركت هاي دولتي  .همجوش بهره مي برند

دولت براي فروش شركت  .فروش مي رود
براي او بين  .هاي دولتي جيب دوخته است
خصوصـي و  شبه دولتي و شبه خصوصـي و  

بخــش  .فرقــي نيســت…خصوصــي نمــا و 
ـته مـي    خصوصي ناتوانتر و مفلوكتر از گذش

 .انحصار شبه دولتي ها ايجاد مي شـود  .شود
انحصار شبه دولتي را با هيچ قرائتي از اصـل  

 .نمي توان شكست 44
به فهم نگارنده فصل جديدي از تقسيمات     

اقتصادي از حيـث مالكيـت و مـديريت در    
ـاهر    حال شكل گير ي است كـه عليـرغم ظ

بـدون  . شيشه اي آن كامال غير شفاف اسـت 
شك اقتصاد ايـران در ايـن فصـل جديـد     

ــت ــه در  .خاكســتري اس ــرين عارض بزرگت
مواجهه با اين نوع از اقتصاد بي شـكل و بـه   
ـا آن     تبع تشويش و سـردرگمي در تعامـل ب

 .است

كــه نتيجــه “ اقتصــاد خاكســتري”تحليــل    
ه اقتصاد است را بايد ب“ هجمه شبه دولتي ها”

با  .تحليل كرد“ ساخت قدرت”در چارچوب 
افزايش نقش نيمه دولتي و شبه دولتي ها كه 
ظاهر خصوصي دارنـد و عليـرغم قـدرت و    
مكنت، رفتار مدني از خود بروز مي دهنـد،  
وزن و تناسب قدرت در كشور به هـم مـي   

ــزد ـتري    .ري ـاد خاكسـ ــك اقتصـ ــدون ش ب
شـكلي مـي    را دچار بـي  »آناتومي قدرت«

ـتوانه  وبور .كند كرات هاي نيمه دولتي با پش
ـازي     ـاي نئــوليبرال در آزاد سـ نســخه هـ

ـين كننـده در قـدرت و     اقتصادي، نقش تعي
  .يافتسياست خواهند 

 
دیکتاتورهــا و گروگــان گیــری •

  :دولت
  
ـا       مهمترين ويژگي اقتصاد خاكستري كه ب

ـال شـكل      ـا در ح فربه شدن شبه دولتـي ه
 .فافيت و كدري اسـت گيري است، عدم ش

حتي دولتي كه امروز سرخوش از واگذاري 
در آينده نا توان از تعامل  و درآمد آن است،

ـا   .با شبه دولتي ها خواهد بود رابطه دولت ب
ـا   .شركت هاي نيمه دولتي روشـن نيسـت   ت

ـبتا   كنون رابطه دولت با بخش خصوصي نس
تعامـل غيـر    .روشن و قاعده مند بوده است

خواران  رانت با چانه زني ها شفاف، منجر به
 .مي شود

بزودي زلف دولت به شبه دولتي ها گـره      
ـات او در    . مي خورد ـات ومم ـاد و حي اقتص

ـا خواهـد بـود     ماننـد   .دست شبه دولتـي ه
ـ مالي بورژوازي آمريكا   سيطره جناح نظامي 

ـايي      ـا بـراي برپ ـان ه كه با ايدئولوژي نئوك
ـان فرآينـد رشـد     و  امپراتوري سـرمايه، چن

توسعه در جهان را بـه هـم ريخـت كـه بـه      
ـادي سـده    بزرگ اخيـر    ترين بحـران اقتص
 .انجاميد

ـار از   امروز اوباما براي كنترل بحران،     ناچ
ـاي      ـبه دولتـي ه توجه بي اندازه به ايـن ش

كه روزي خود باردار بحـران   سياسي است،
ـان     .بودند در اين مدل با پديـده بـه گروگ

 .آن مواجه ايم گرفتن دولت و دربند كردن
ـا   در رقابت هاي سياسي نقش اين شركت ه

ـاع از    .بسيار مـوثر خواهـد بـود    ـاي دف ادع
انقالب با قرائت هاي كامال سليقه اي منجر به 
هزينه كردن از كيسه اي مي شـود كـه نـه    
براي مردم است و نه سهامدار جزء و نه بيت 

ـا  ، المال و نه حق الناس قطعا اين حمايت ه
ـادي   بدون مالحظات  ماندگار در نفـع اقتص

و مي تواند بـه ابـزار تهديـدي     نخواهد بود
 . دولت تبديل شود عليه 

ـا كـه در    بزرگي،     عمق و گستره كارتل ه
ـلي    ـاي اص اقتصاد خاكستري حكم شريان ه
اقتصاد را بازي مي كند، مي تواند دولـت را  

دولت هاي جديد  .اجير و به كرنش وادارد
 .دو زيستي را نداردياراي مقابله با مديران 

ـاي         ـاي در شـركت ه مديراني كه يك پ
نفتي داشتند و يك پاي در قـدرت سياسـي   
ـا    توانستند سه وزير را در وزارت نفـت جابج

نامه احمدي نژاد در خصوص اخراج  .كنند
ن دوزيست روي ميز سـه وزيـر نفتـي    امدير

ـيس  . خاك مي خورد ميركاظمي هم از رئ
 .جمهور رخصت خواست

تر، رئيس يك نهاد شبه دولتي براي اين پيش    
كه نشان دهد نقش سازمان حامي مستضعفان 
: در اقتصاد ايران تا چه حد است گفتـه بـود  

ـازمان   ـال دارد و در    400اين س شـركت فع
بسياري از توليدات نقشش چنان موثر اسـت  
كه هر گونه نقصان يا پيشـرفت آن در كـل   

  .كشور اثر گذار است
نمي تواند  ،يمژوري با اين ركش: انقالب اسالمي

ـان    سر زمين تجاوزهاي گسترده به حقـوق انس
  :نباشد

  
  

ميليـون بـار،    6بيش از 
نقــض حقــوق بشــر در 

و محكوميــت  89ســال 
  :ايران

  
  
قطعنامه حقوق بشر علیه ایـران  ٭

  :تصویب شد
  

 حقــوق بشــرعضــو شــوراي كشــور  22 ◀
، موافق با قطعنامه پيشنهادي عليه سازمان ملل

ـا  مخالف كشـور  7 وايران  كشـور   14و ن آب
يك  ،بموجب اين قطعنامه. ممتنع راي دادند

 معين مي شود و او گزارشگر ويژه حقوق بشر
، در يـم ژنماينـده ر . شودمي به ايران اعزام 

دفاع خود از اينكه نبايـد قطعنامـه تصـويب    
شود وقت عمده خود را به حمله بـه نقـض   

ينكـه  حقوق بشر در آمريكا و متهم كردن به ا
شورا مورد سوء استفاده قـرار گرفتـه اسـت    

ـبي بـه    يم مافياهاژرنماينده  .گذراند كه عص
نظر مي رسيد حتي حمايت برزيل را نيـز از  

در اين جلسه برزيل با راي مثبت . دست داد
يـم نـزد   ژگري ربه قطعنامه عمال ماهها البي 

در ايـن جلسـه   . را بي اثـر كـرد  ن دولت آ
فياها از نظر تجاوز به يم ماژيمهاي همانند رژر

ـين    و پاكستانيعني  ،حقوق انسان ـا و چ كوب
وچند كشور ديگر با قطعنامه مخالفت كردند 

ن آاما برزيل كه دولت ايـران خيلـي روي   
ـيار   صـدور  حساب كرده بود، با  بيانيـه اي بس

حساب شـده از قطعنامـه و گزارشـگر ويـژه     
  .حمايت كرد

  
بـــیش از شـــش میلیـــون نقـــض ٭ 

  :سال گذشتهحقوق بشر در 
  

ـا    ◀ ـا جمع                                    ً     به گزارش هرانا، اين گزارشات ب
صفحه آمار، نمودار و تفصيل در دسته  1061
هاي مختلف استخراج شده از مجموع  بندي

كمتر از پنج هزار مورد گـزارش و حاصـل   
ها تالش شبانه روزي بخشـهاي مختلـف    ماه

ـا       ـاالن حقـوق بشـر در ايـران ب مجموعه فع
از . خطا اسـت  درصد 3تا  1برآورد حداكثر 
تــوان عنــوان كــرد كــه ايــن  ايــن رو مــي

گزارشات به لحاظ جامعيت، مستند بـودن و  
 .معتبر بودن در نوع خود كم سابقه است

 6316360بصــورت كلــي ايــن گــزارش     
ـال     مورد نقض حقوق بشـر را در طـي يكس

ـاالي   . كند ه ميئگذشته ارا به دليل حجـم ب
ـان ارا  ـ گزارشات و عدم امك ه آن در يـك  ئ

هــاي              ً                       گــزارش ناچــارا  گــزارش بــه بخــش
مشخصي جهت سهولت دسترسي هموطنان 
ـيحات      تقسيم شده اسـت كـه در ذيـل توض

 :آيد مربوطه به گزارشات مي
 :1389اسامي بازداشت شدگان سال  •
ـاي امنيتـي        ـته نيروه ـال گذش در طي يكس

انـد كـه از    شهروند را بازداشت نموده 5485
موردي مورد آن به صورت  856اين تعداد 

اي  مورد آن به صورت بازداشت فله 4629و 
يا بدون مشخص شدن هويت بازداشت شده 

 .ندبوده ا
ـاي انقـالب در     • ـام دادگاهه مجموعه احك

 :1389سال 
ـايي حكومــت ايـران اعــم از        مراجـع قض

ـته    ـال گذش بدوي و تجديد نظر، در طي س
تعليقـي و  (ماه حبس  25975اقدام به صدور 

ـام بـراي    اند نموده) تعزيري  526، ايـن احك
  .شهروند در سال گذشته صادر شده است

بـه گـزارش ايــران    ،90فـروردين   5در  ◀
بريفينگ، اولين جلسه دادرسي شهرام اميري 
در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهـران برگـزار   

اين دادرسي كه بصورت غير علني و در  .شد
خارج از وقت اداري برگزار شده بـود، بـه   

ـاس و برقـراري   « يـري،  اتهام شـهرام ام  تم
ارتباط مجرمانه با كشورهاي متخاصم و اقدام 
ــذاردن   ــي و دراختيــار گ ــت مل ــه امني علي

، » اطالعات طبقـه بنـدي شـده بـه دشـمن     
  . دكررسيدگي 

بــه گــزارش هرانــا،  ،90فــروردين  6در ◀
 –اسفند ماه يـك زوج كليمـي    23سحرگاه 

ارمني به همراه يك زن و دو مرد در زندان 
 .ه صورت مخفيانه اعدام شدنداوين ب

ـيك شـعبه         ـاه انقـالب    28دفتر كش دادگ
نفـر در   5ضمن تائيد اجـراي حكـم اعـدام    

ـيحي    سحرگاه دوشنبه از ارائه هرگونـه توض
ـاد و تـدفين    در خصوص نحوه تحويل اجس

 .پيكر اين زوج خودداري كرد
 50به گزارش هرانا،  ،90 فروردين  6در  ◀

ـار  نفر از زندانيان محبوس  در زندان قزلحص
  .كرج، به زندان اوين منتقل شدند

، ايـن زنـدانيان را كـه    مأمورانبنظر ميرسد 
ـتند، جهـت اجـراي     داراي حكم اعدام هس

 .اند حكم به زندان اوين منتقل كرده
به گـزارش جـرس،    ،90 فروردين 7در  ◀

محمدرضــا خــاتمي، علــي شــكوري راد و  
حميدرضــا جالئــي پــور از اعضــاي جبهــه 

ـين و   مشاركت و محمد سالمتي، محسن آرم
صادق نوروزي، از سازمان مجاهدين انقالب 
ـتند   اسالمي، فعاالن سياسي اصالح طلبي هس
ـار كـرده      ـا را احض كه دادسراي اويـن آنه

 .است
ـازمان    ،90فروردين  8در  ◀ به گـزارش س

ـا   : عفو بين الملل ايران از نظر آمار اعـدام ه
بـه  (همچنان در مقام دوم جهان قـرار دارد  

نسبت جمعيت با فاصله بسيار مقام اول را دارا 
تن  252ايران در اين سال دست كم . )است

 .را اعدام كرده است
الملل در بررسي  سازمان عفو بين :راديو فردا

ـال    ـته   2010آمار اعـدام در س ـال گذش ، س
ـاالي      ـار ب ميالدي، اعالم كرد كـه بـرغم آم
ـين، ايـران،     اعدام در كشورهايي چـون چ

ـا، درصـد    يمن و  عربستان سـعودي و آمريك
ـاهش   اجراي مجازات اعدام در اين سال ك

  .داشته است
بــه گــزارش هرانــا،  ،90فــروردين  8در  ◀

احمد نورمحمدي آبادچي، وبالگ نويس و 
  .از شهروندان معترض بازداشت شده است

ـا، بـر    ،90فروردين  8در  ◀ به گزارش هران
اساس راي دادگاه تجديدنظر، حشـمت اهللا  

رزدي، فعال سياسي شناخته شـده و دبيـر   طب
 8كل جبهه دموكراتيك ايـران، بـه تحمـل    

 .سال حبس تعزيري محكوم شده است
ـام       ــرزدي از اتهـ ــم  "طب ـتالل در نظ اخـ

ـال   9تبرئه شده تا حكـم وي از   "عمومي س
ـال   8ضربه شالق بـه   74حبس تعزيري و  س

ـيش از ايـن نيـز     .حبس تعزيري تقليل يابد پ
رزدي بر اساس حكمي ديگر حشمت اهللا طب

ـبس    11از سوي دادگاه انقالب بـه   ـال ح س
ـال   ـادي را در    محكوم شـده و س ـاي متم ه
 .زندان به سر برده بود

فروردين به گزارش كانون حمايت  9در  ◀
ـان،  زنـداني سياسـي    از خانواده جان باختگ

ـيدگي   محسن دگمه چي، به دليل عدم رس
پزشكي و وخامت حالش در بيمارستان جان 

ـات     .اختب عالوه بر عدم دسترسـي بـه امكان
توسط عوامل و مزدوران زنـدان  او پزشكي، 

  .قرار گرفته بودنيز مورد شكنجه روحي 
بـه گـزارش  كميتـه     ،90فروردين  9در ◀

ـاي   هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل ه
كارگري، كارگران سد ژاوه در اعتراض بـه  

ماه حقوق معوقه و نيز عدم  6عدم پرداخت 
اخت عيدي و سنوات، دست به اعتصاب پرد
تا به  89اسفند ماه  23اين كارگران از . زدند

 .برند حال در اعتصاب به سر مي
ـاران، بـه       كارگران اعتصابي سد ژاوه كامي

مقامــات دولتــي هشــدار داده انــد كــه در 
صورت پرداخت نشدن مطالباتشان همچنان 

 .به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
به گزارش جرس، در  ،90دين فرور 9در  ◀

ـاي   ادامه احضار فعاالن سياسي توسط نهاده
ــي و اطالعــاتي، مــاموران   در  ،واواكامنيت

ــا     ـانواده رض ـا منــزل و خ تماسـهاي مكــرر ب
ــي   ــن فعــال مل ـاني اي ــذهبي را  –عليجـ م

 .احضاركرده اند
ـا،    ،90فروردين  10در ◀  بـه گـزارش هران

برگزاري گسترده مراسم خاكسپاري محسن «

ـاي      دك ـيانة نيروه ـا يـورش وحش مه چـي ب
ـانواده و حاضـرين    سركوبگر ولي فقيه به خ
مواجه شد و آنها قصد دستگيري كسـي كـه   

ـپاري را برگـزار    مـي  مراسم مذهبي خاكس
 .نده ارا داشت كرد
، بـه گـزارش نـداي    90 فروردين 10در ◀

آزادي، حميــد محســني رئــيس دفتــر  ســبز
ـاه   مهندس ميرحسين موسوي از سوي دادگ

  .سال حبس تعليقي محكوم شد5الب به انق
بــه گــزارش خبــر  ،90فــروردين  11در ◀

نيا قائم مقام دبيركـل  آنالين، رسول منتجب
ـات      حزب اعتمادملي اعـالم كـرد كـه مقام
ـات شـوراي      ذيربط اخطار دادنـد كـه جلس

 مركزي حزب را تشكيل ندهيم
بــه گــزارش كلمــه،  ،90فــرودين  11در ◀

روحانيون فعال  حجت االسالم نوراللهيان، از
در ســتاد انتخابــاتي ميرحســين موســوي در 
ـيه   انتخابات دهم رياست جمهوري، در حاش
مراسم تشييع مير اسماعيل موسوي بازداشت 

  .شد
: فروردين به گزارش دويچـه ولـه   11در ◀

ـاي     به دنبال دخالـت خشـونت   آميـز نيروه
اسـماعيل   امنيتي در مراسم تشييع جنازه ميـر 

موسـوي و ضـرب و   موسوي پدر ميرحسين 
شتم و دستگيري گروهي از اعضاي خانواده 

ـتغيب و    وي، يوسف صانعي، علي محمـد دس
ـاني   اهللا منتقـد حكومـت    آيـت  3بيات زنج
ـين     ايران، در پيام هائي جداگانـه بـه ميرحس

هرســه روحــاني . موســوي تســليت گفتنــد
هاي خود ضمنا از حكومـت   برجسته، در پيام

ي موسوي، ايران خواستند كه به حصر خانگ
ـاه   ها كه بيش از يك كروبي و همسران آن م

 .ادامه يافته است، پايان دهند
به گزارش وبـالگ   ،90فروردين  11در  ◀

در سال : محمد مصطفايي، وكيل دادگستري
نفر از محكومين به اعدام  191گذشته تعداد 

كه جرم آنها حمل و نگهداري مواد مخـدر،  
 تجــاوز و سنگســار بــود درخواســت عفــو و
بخشــودگي خــود را بــه كميســيون عفــو و 
ــت    ــه در نهاي ــد ك ــه دادن ــودگي ارائ بخش
كميســيون عفــو و بخشــودگي بــه رياســت 

مورد موافقـت   59غالمحسين انصاري با عفو 
نموده و قرار است به زودي و در هفته هاي 

نفر از محكومان به اعـدام،   132آينده تعداد 
ايـن تعـداد جـداي    . به دار آويختـه شـوند  

بــه قصــاص اســت كــه عفــو و  محكــومين
بخشودگي آنها طبق قانون به عهده ولي دم 

 . است
، به گزارش جــرس، 90 فروردين 12در ◀

محمد نوري زاد، زنداني سياسي محبوس در 
زنـدان اويـن، طـي نامـه اي     » بند دو الف«

ـتان تهـران، ضـمن اعـالم       خطاب بـه دادس
اعتصاب غذاي خود، خاطرنشان كرده است 

ـ «كه  ـايم، نـه غـذا     تا رسيدن ب ـته ه ه خواس
ـاس     ـاي تم دريافت خواهم كرد و نـه تقاض

  ». تلفني يا مالقات يا مرخصي خواهم داشت
ـالين    ،90 فروردين  13در ◀ به گـزارش فع

ـاي    حقوق بشر و دمكراسي در ايـران، نيروه
سركوبگر ولي فقيه به جوانان شركت كننده 

ـارك قيطريـه تهـران    13در مراسم  بدر در پ
ــد  كــه ــورش بردن ــه ســر دادن  ي منجــر ب

 .شتشعارهايي عليه رژيم در اين پارك گ
بـه گـزارش سـحام     ،90فروردين  13در ◀
در پي تجمع فعالين مدني آذربايجان،  نيوز،

 .نفـر در تبريـز بازداشـت شـدند     70بيش از 
جمعــي از فعــالين مــدني و محــيط زيســت 

هاي غلـط   آذربايجان در اعتراض به سياست
ه اورميه مقرر دولت و افزايش خشكي درياچ

ـا روز   كرده بودند كه عصر امروز، همزمان ب
طبيعت، در اروميه و تبريز دست بـه تجمـع   

 .نها دستگير شدندآتن از  70 .بزنند
ــروردين  14در ◀ ــزارش   ،90فـ ــه گـ بـ

 147خبرگزاري زنان، در حال حاضر فقـط  
ـانوار تحـت      ـان سرپرسـت خ هزار نفر از زن

ـ  رين پوشش سازمان بهزيستي هستند و در بهت
 30نفره حدود  5تا  2حالت يعني خانوارهاي 

وي . هزار تومان مستمري دريافت مي كنند
ـا     10با اشاره به اينكـه   ـانواده ه درصـد از خ

ـا  : توسط زنان سرپرستي مي شوند، گفـت  ب
هـزار   60توجه به افزايش آمار طالق ساليانه 

ـني   نفر به اين آمار اضافه مي شود و طيف س
 .سال است 65تا  25اين زنان بين 

ـا    ،90فروردين  14در ◀  - به گـزارش هران
ـام    »ر.ابوالحسـن «يك شهروند به نام  بـه اته

ـان  بـه دار    محاربه  در زندان شهرستان بهبه
 .آويخته شد

  
  

 غاز می شود؟آچگونه ۹۰سال
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

در اين جلسه، دكتر ميزان تحصيالت پدرم را 
دكتر حقوق و علـوم   :پدرم گفت. جويا شد

: گفت. سپس شغل او را پرسيد. سياسي است
فالحت، دكتر كه ازسوابق پـدرم و شـرايط    
زندگي او پس ازكناره گيري  از سياسـت و  
ـاه اطـالع       ـا ش ـان رض اوضاع ايـران در زم

اين هم نوعي بيماري اسـت  : نداشت، گفت
ـاورزي    كه انسان حقوق خوانده باشـد و كش

ـان، بـه   پس از سـي و هشـت رو  ! كند ز درم
    )  3(» .ايران مراجعه كرديم 

  دستگيري  و  زنداني در بيرجند  ◀
  

   1319تير ماه  
  
دكتر مصدق همانند ديگر مبارزان تاريخ از «

روزي . تيررس ديكتاتور در امان نمـي مانـد  
گنـه  «              كه مشغول تهيه داروي  طبي

جهت كار هاي كشاورزي مـي باشـد،   » گنه
. رضا خان دستگير مـي شـود    توسط ايادي

اين دستگيري دو پيامد ناگوار  بهمراه داشت 
كه در زندگي دكتر مصدق  تا آخرين لحظه 

يكـي فلـج شـدن    . حيات  اثر  مـي گـذارد  
ـاعد     ـيط نامس پاهاي دكتر مصدق بعلـت مح
زندان و ديگري ناراحتي روحي پيدا كردن 
ـاهدة   فرزند دخترش  بنام خديجه، بعلت مش

. دستگيري پدرش  مي باشدصحئة دلخراش 
 « )4  (  

ـين  مصـدق،  واقعـه     زنده ياد دكتر غالمحس
دستگيري دكتر مصـدق را بدينگونـه شـرح     

  : مي نمايد
در آن موقع، پدر در نزديكي تجريش، باغي 
معــروف بــه بــاغ كاشــف الســلطنه را بــراي 

پدر، روز . سكونت خانواده اجاره كرده بود
ركشـي بـه   سوم تيرماه، از ساوجبالغ براي س

ـاه     ـتم تيرم آن منزل آمده بود، كـه روز هف
ـا دو   مقارن غروب، رئيس كالنتري تجريش ب
ـاه او آمدنـد     ـاني بـه اقامتگ . تن مأمور شهر ب

ـات نمـي كـرد،       ـا كسـي مالق چون پدرم ب
مستخدم به مأمورين مـي گويـد دكترخانـه    
ـا متقاعـد نمـي شـوند و در      نيست، ولي آنه

پـدرم  . اطراف خانه به مراقبت مي پردازنـد 
ـامور شـهرباني      ـا م كه متوجه  شده بـود آنه
هستند، دستور مي دهد وارد خانه شوند و در 

چند . چادري كه در باغ بود منتظر او بمانند
ـادر مـي     دقيقه بعد، به محض اينكـه وارد چ
شوند مأمورين به او مي گويند حسب االمـر  
بايد شما را با نوشتجات و اتومبيلتان بـه خانـه   

نوشتجاتي ر اهم كه در آنجا   شهري ببريم و
ـا  . داريد برداريم و به شهرباني برويم در آنج

تحقيقــات مخصــتري از شــما مــي كننــد و 
  .مرخص مي شويد

ـتجاتي كـه از     پدرم در آن باغ، غيـر از نوش
احمد آباد با خـود آورده بـود و در كيـف    
ــود، نوشــته ديگــري  نداشــت  . دســتي او ب

و به خانه مأمورين همراه پدرم و با اتومبيل ا
ـابي را كـه     شهري مي روند و چند جلـد كت
درآنجا بود،  با ديگر اوراق و نوشتجاتش، در 
قفسة كتابهاي او مي گذارنـد و الك و مهـر   
مي كنند و او را با كيف و جعبه  داروئي كـه  
ـتفادة هميشـگي اش     در آن ادويه مـورد اس
ـاز پـرس     قرارداشت، به شهرباني مي برند و ب

ـادر   بدون بازجوئي، ق رار بازداشـت او را ص
از آنجا به زندان مركزي مي روند . مي كند

ـال     ـاه ري ـبط پنج و پس از بازديد بدني و ض
موجودي و كيف وجعبه دوا، او را به زندان  

  .انفرادي تحويل مي دهند
پدرم كه تا آنوقت زنداني نشده بود، شب را 

روز بعـد او را بـراي   . به سختي مي گذراند
مأمورين در بين راه به او  .بازجوئي مي برند

ـان   مي گويند تنها كسي است كه  قبل از پاي
ـازجوئي   يافتن بيست و چهار ساعت، مورد ب
ـاني      واقع شده اسـت، زيـرا در زنـدان كس
هستند كه سالها از بازداشت آنها مي گـذرد،  
بي آنكه مورد بازجوئي و تحقيق قرارگرفتـه  

  .باشند و علت زنداني شدن خود را بدانند
ـاز ـتنطق(پرس بـ ـازجوئي،  ) مسـ ـاز بـ در آغـ

نوشتجات محتوي كيف پدر را مطالعـه مـي   
ـا   كند و چون مطلب مظنوني  نمي بيند، آنه

طي بازجوئي، . را با مهر پدرم الك مي كند
از او سئوال مـي شـود سـوابق و خـدمات     

  .سياسي و دولتي  خود را بيان نمايد

پدر به همه سئواالت پاسخ مـي دهـد و در    
دليل حبس مرا بفرمائيد كه : ويدپايان مي گ

اگر آزاد شدم كاري نكنم دوباره به زنـدان  
بازپرس اين سئوال را هم در ورقه . برگردم

پس از پايان تحقيق، در . بازجوئي مي نويسد
پاسخ سئوال پدرم كه علت بازداشت خـود  
را پرسيده بـود، از  ادارة سياسـي  شـهرباني    

ـ   : جواب  مي آورند ـيري  نداري د، شـما تقص
  !          ً                     ولي عجالتا  بايد در زندان بمانيد

توقيف پدرم در زنـدان مركـزي سـه روز     
ـيد  طـي ايـن مـدت ، كتـب و     . طول  كش

ــورق   ــه، ورق  بـ ـتجات او را در خانـ نوشــ
ـاس آن      خواندند، ولي مـدركي كـه بـر اس
ــداني كننــد، پيــدا   بتواننــد او را مــتهم و زن

خاطرم هسـت در آن روز، يكـي از   . نكردند
تفتيش خانه و مطالعه اوراق، مأمورين،  ضمن 

يك نسخه بروشور مربوط به اساسنامه يكي از 
ـپس  دور از  . احزاب  گذشته را پيدا كـرد  س

ـارانش آن را بـه مـن داد و     چشم ديگر همك
ـباب   : گفت اين جزوه را پنهان كنيد، زيرا اس

متأسفانه نام آن جـوان  . درد سرتان مي شود
را كه دانشجوي دانشكده حقوق هـم بـود،   

بهرحال، چون پدرم چند . فراموش كرده ام
سال پيش از واقعه، كتابخانه شخصي اش را با 
چند صد كتاب به كتابخانه دانشكده حقـوق  
ـين چنـد جلـد     تهران هديه كرده بود، از ب
كتاب و نوشتجات موجود، مدرك مورد نظر 

  .شهر باني بدست  نيامد
يــازده روز پــس از بازداشــت، پــدرم را بــه 

ادگستر، رئيس زنـدان موقـت   دفترسروان د
ـيائي  . شهرباني مي برند او در وسط اطاق، اش

ـتور شـهرباني از منـزل بـراي       را كه بـه دس
ـيس  . مسافرتش آورده بودنـد، مـي بينـد    رئ
از ايـن  : زندان پس از تعارفات مـي گويـد  

ـاب      ـان اسـت انتخ اشياء هر چه مـورد نيازت
ـا اتومبيـل      كنيد، حسب االمر بايـد شـما را  ب

مشهد ببرند و از آنجا  به يكـي از   خودتان به
  شهرهاي اطراف منتقل كنند

ـازده روز اسـت مـرا    : پدرم مي گويد شما ي
بازداشت كرده ايد و به من نمي گوئيد براي 

من امر چنين دولتـي   . چه تقصيري گرفتارم
را به ميل و رضا اجرا نمي كنم و با پاي خود 

ـأثر، بـه    . به اين مسافرت نمي روم ـا ت سپس ب
رضا شاه كه بديوار  نصب شده بـود،   عكس 

  :اشاره  مي كند  و اين بيت را مي خواند
    اي زبردست زير دست آزار 
  )  5(گرم تا كي بماند اين بازار   

حضار با شنيدن سـخنان پـدر و ايـن شـعر،     
ـيس اداره سياسـي     سكوت مي كننـد و از رئ

مشاراليه بـه زنـدان   . كسب تكليف مي نمايند
ـاالتي و     مي رود و پدرم را  بـه علـت بـي مب

انتقاد از دولت توبيخ مي نمايد، اما او متقاعد 
نمي شود و همچنان بـه روش شـهرباني در   
دستگيري و بازداشت بدون دليل و خـالف  

چون در روز . قانون خود، اعتراض مي كند
روشن صالح نبود او را مجبور بـه حركـت   

  .كنند، دو باره زنداني  مي كنند
بر مسافرت اجباري پدرم خانواده ما كه از خ

ـاره جـوئي      آگاه شده بودنـد، در صـدد چ
من و بـرادرم احمـد، بـه سـرپاس     . برآمدند

مختاري متوسل شديم و درخواست كرديم 
ـا او   چون پدرمان ناخوش است، يك آشپز ب

ـا ايـن    . روانه كنند مختاري موافقت كـرد ب
شرط كه آشپز هم زنداني شود و در زنـدان  

جواد حاجي تهراني، ( .براي او غذا تهيه كند
آشپز با وفاي  ما، داوطلب شد كه همراه پدر 

ــد  ــب او باش ــد و مراق ــدان بمان وي  . در زن
ماجراي بردن پدرم را به بيرجند بدين شرح 

روز حركتمان سرهنگ آرتا رئيس : نقل كرد
ـا  : سياسي شهرباني،  مرا احضار كرد و گفت ب

مصدق مـي روي، ولـي اگـر كـوچكترين     
ر بزنــد، اعــدام خــواهي خطــائي از تــو ســ

ـا را    ... حاضرم: گفتم.شد چند دقيقـه بعـد آق
اتومبيـل  . طناب پيچ كرده بودنـد آوردنـد  

آقا گفت نمي . حاضر بود، گفت سوار شويد
افسـر  . روم، هركاري مـي خواهيـد بكنيـد   

كشــيك و چنــد نفــر پاســبان و يــاور جعفــر 
شريفي، آقا را انداختند توي ماشين خودمان 

ـبال  آورده   كه حاضر بود، وسا                ً           ئلمان را هـم ق
بودند، حدود عصر، از جاده فيروزكوه، عازم 

دو روز پيش از حركت، پدرم .) مشهد شديم
توسط رئيس زندان از سرپاس ركن الـدين  
ـات كـرده بـود و     مختاري درخواست مالق

روز بعد  قرار مالقات تعيين شـده   10ساعت 
ـيس اداره   بود ولي بجاي رئيس شهرباني، رئ

ـام تهديـد   سياسي با پ در روبرو مي شود و پي
  .آميز مختاري را به پدر ابالغ مي كند

، پــدرم را از 1319عصــرروزهفدهم تيرمــاه 
زندان به شهرباني مي برند تا پس ازتاريـك  

همراهان او چهار . شدن هوا، حركت دهند
ـيس شـهرباني     - 1: تن بودند ياور شـريفي رئ

ـأمور بـود پـدر را بـه زنـدان       زاهدان كه م
ـا بـه محـل      بيرجند  تحويـل دهـد و ازآنج

سرپاســـبان  –2. مأموريـــت خـــود بـــرود
جواد حاجي تهراني،  – 3غالمحسين قهرمان 

  .راننده شهرباني  -  4آشپز 
   

  خواهرم خديجه 
  

ـانخراش     ـين مصــدق واقعــه جـ غالمحسـ
ـانم را كـه    ـان   «خواهرش خديجه خ ـا پاي ت

، در سويس، تحـت  1382ارديبهشت  29عمر
پيش از مرگ، بـه   درمان بود و در روزهاي

مصدق . فارسي، دو نام را مرتب تكرار ميكرد
ـا    )6. (و رضا خان پهلوي به سخن ديگـر، او ب

ـا     ـأموران رض تصوير پدرش در حالي كـه م
دست و پا بسته، « خان هنگامي كه پدرش را 

ـان بـه داخـل       ـان كش ـاري كش مانند كوله ب
ـا و       اتومبيل مـي اندازنـد ومـي برنـد روزه

  : مي نويسد» گذراندلحظات آخر عمر مي 
ـيچ كـرده و      ـاب پ هنگامي كه پـدرم را طن
دست و پايش را گرفته بودند تا بـه اتومبيـل   
برسانند، خديجه خواهر سيزده ساله ام كه از 
ـافرت      ـتگيري پـدر و خبـر مس چگونگي دس
ـاختمان     ـار س اجباري او خبر داشـت، در كن

ـادرم  . زندان، انتظار ديدار او را مي كشـد  م
وأم با عجز و البه خواهرمان، درمقال اصرار ت

ـتاده بـود   . او را همراه مستخدم ما، آنجا فرس
ـان    خديجه دختري زرنگ، با هـوش و مهرب

آقا نيـز بـه   . بود، با پدرم انس و الفت داشت
كوچكترين فرزندش بسيار عالقمند بـود، بـه   
درس و مشقش مي رسيد، براي او قصه مـي  

با چنين . گفت، شيريني و شكالت مي خريد
ـان پـدر بـه     رو ابطي بين دختر و پـدر، ناگه

ـين و  . زندان مي افتد و دختر، كه بسيار غمگ
افسرده شده، در آن روز، ناگهان مشاهده مي 
ـته، ماننـد     ـا بس كند كه پدرش را، دست و پ
كوله باري كشان كشان به داخـل اتومبيـل   

خديجه كه با ديـدن  . مي اندازند ومي برند
ازگشت به منظره، تكان خورده بود، پس از ب

منزل با حال نزار و رنگ پريـده، هـوش  و   
دختـرك،  . حواسش را از دست داده بـود 

از آن روز به بعد، به . كارش ساخته شده بود
بيماري اعصاب و روان دچار شد و ديگر بـه  

مدتي درتهران تحـت  . حال عادي برنگشت
ـپس پـدرم او را در يكـي از      درمان بـود، س

ـتري كـر     ـاي سـوئيس بس او . دبيمارستان ه
سالهاست كه در بيمارستان بسر مي برد و شفا 

ـاال  . نيافته است چند سالي است كه به علت ب
رفتن قيمت ها و گران شدن ارز نتوانسته ايم 
. هزينه نگاهداري او را به طور منظم بپردازيم

ــه   ــه اي ب ــوزان، نام ــرا  انجمــن شــهر ل      ً                                          اخي
بيمارستان نوشته و از جانب ما متعهد شده كه 

 . ته را پرداخت كنيمبدهي گذش
  در زندان  بيرجند  

  
پدرم وهمراهان حدود ساعت ده شـب بـه   

ياور شريفي دستور مي . فيروزكوه مي رسند
سـر  . دهد زنداني و راننده در اتومبيل بمانند

ـند،    پاسبان و آشپز هم در خارج مراقـب باش
خودش هم در قهوه خانه به استراحت مـي  

ار شهرباني پدر كه از روش خشونت ب. پردازد
در فرستادن اجباري او به يك محل نامعلوم 
و نيز به گمان اينكه قصد دارند ماننـد ديگـر   
مخالفين رضا شاه همچون مدرس و سـردار   
اسعد، او را نيز  بي سر و صدا سـر بـه نيسـت    
ـا     كنند، تصميم به خود كشي مـي گيـرد و ب
استفاده از غيبت مأمورين تعدادي از  قرص 

. همراه داشت مي خـورد  هاي مسكن را كه

حدود يك ساعت بعد، ياور شريفي بـر مـي   
رفته رفته . گردد و اتومبيل حركت مي كند

ـار        ـا بـروز ميكنـد و پـدرم دچ اثر قـرص ه
استفراغ شديد، تشنج و ضعف  مي شود و در 

سـرگرد شـريفي   . شاهرود بيهوش مي گردد
كه نگران شده بود، به سرعت پزشـكي  را از  

از  شتشـوي معـده و   محل مي آورد و پـس  
ديگر اقدامات درماني، كه دو سه ساعت بـه  
  .طول مي انجامد، خطر بر طرف مي گردد

در مشهد، سرهنگ وقار رئيس شهرباني، كـه  
مي ترسد زنداني در حوزة مأموريت او تلف 
شود، پدرم را سه روز تحت درمان قرار مي 

شهرباني : دهد و ضمن مالقات با او مي گويد
ه مأموريت مـن اسـت و از   بيرجند در حوز

هرگونه مساعدتي  نسبت به شما دريغ نميكنم 
ـايم يـك نفـر       و از مركز درخواست مـي نم

ـتد  پـدرم از  . پرستار براي مراقبت شما بفرس
مددهاي رئيس شهرباني مشـهد، تشـكر مـي    

  .نمايد و با او خداحافظي مي كند
ساعت  30مسافرت از مشهد تا بيرجند حدود 

ـاعت سـه بعـد از     .به طـول مـي انجامـد    س
تير، پـدرم را تحويـل شـهرباني     23ظهرروز 

در آن موقــع، رئــيس . بيرجنــد مــي دهنــد
شهرباني بيرجند به تهران احضار شده بـود و  

محمد حسين ) 1ستوان (چون رسد بان يكم 
دولت مرادي كفيل شهرباني نيـز بـه علـت    
ـاور شـريفي    تعطيل اداره در شهرباني نبود، ي

ـين   اطاق افسر نگهبان را براي اقامت پدر تعي
دولت مرادي نيز پس از حضور در . مي كند

اداره شهرباني، با تصميم  شريفي موافقت مي 
ـتن  . جواد آشپز هم زنداني مي شود. كند م

ـاره       ـاني مشـهد، در ب ـيس شـهر ب گزارش رئ
  :بيماري پدر، بدين شرح است

  
  ادارة كل شهر باني 
  

 – 19/  4/  24 – ۵٩٩١پيــرو رمــز شــمارة 
هرباني بيرجند هزينة دكتر مصدق  و يكنفر ش

ـيش بينـي    خدمتگزار او را روزانه ده ريال پ
نموده و عالوه مي كند نامبرده از روز ورود 
به بيرجند بواسطه داشتن بيماري غش نيازمند 
به داروهائي مي باشد كه چـون در بيرجنـد   
ـين    وجود ندارد، بهاي آن را نمي تـوان تعي

روض تا هـر نـوع   مراتب مع. وگزارش نمود
    .فرمان فرستاده شود اقدام شود

  پاسيار وقار –رئيس شهرباني مشهد 
  

گزارش ديگر شهر باني مشهد به شهرباني كل، 
در بارة هزينه پدرم در زندان بـدين شـرح   

  :است
  

  ادارة كل شهرباني
  

ــمارة  ــرو رمزشـ  – 1319/  6/  4 – 8327پيـ
شهرباني بيرجند هزينه ماهيانه دكتر مصدق و 

ـا در نظـر     پ ـاراليه را ب رستار و خـدمتگزار مش
 1گرفتن ارزش خواربار درماه از قرار روزي 

ـيش بينـي    )  7471(ريال، ساالنه 24/  ـال پ ري
           ً                           نموده وضمنا  گزارش  ميدهد خانواده مشار 

ـال وجـه    4000اليه بوسليه پرستار مبلـغ    ري
ـيله   جهت او فرستاده اند كه وجه مزبور بوس

يم و در صندوق طبـق  پرستار به شهرباني تسل
    .مقررات بايگاني  گرديده است

  پاسيار وقار –رئيس شهرباني مشهد  
  

چند روز بعد، محل زندان پدرم عوض مـي  
شود و او را به اطاق كوچك صندوق خانـه  
مانندي كه متصل به اطاق قبلي اسـت مـي   

ـپز،  . برند در اينجا، چون كسي، جز جواد آش
. ي شـود هم صحبت او  نبوده، حالش بدتر م

ـادا وي را بـي    بالتكليفي و نگراني از اينكه مب
سروصدا بكشند، او را به ستوه مي آورد و پدر 

ـين  . ادامه زندگي را دشوار مي بينـد  در هم
اوان، پرستاري كه با مقداري دارو كه بـراي  
. او فرستاده بوديم، وارد بيرجنـد مـي شـود   

ـاري       ـا اعـالم  بيم كفيل شـهرباني بيرجنـد ب
شـهرباني مشـهد كسـب  تكليـف     زنداني، از 

ميكند گزارش رئيس شهرباني مشهد به تهران 
  :در اين مورد بدين شرح  است

  ادارة كل شهر باني 
  

  1319/  4/  30 – 6231پيرو گزارش شـماره  
ـاري غـش،     ـتن بيم محمد مصدق بعلت داش
. نيازمند به معاينه و دستور پزشك مـي باشـد  

ـ  27023/ 18809چون در امر به شـماره   د قي
ـات محـروم اسـت     گرديده مشاراليه از مالق
ــزوم پزشــك   اجــازه بفرمائيــد در مواقــع ل

تا هـر  . بهداري او را در زندان معالجه نمايد
  .نوع امر فرمائيد اقدام شود

  پاسيار وقار
  

خانواده ما، بخصوص مادرم، نگران حال پدر 
ـا   . بوديم ـات ب كوشش وتالش من براي مالق

ي، به علت سرپاس مختاري رئيس كل شهربان
خود داري وي از پذيرفتن مـن، بـه نتيجـه    

ـيد ــردادد  14روز. نرسـ ــه روال   1319م ،  ب
ـالگرد   معمول همه ساله، دولت و مجلس ، س
مشروطيت را جشن مي گرفتند؛ ميرزا حسن 

مرا هـم بـراي   ) محتشم السلطنه (اسفندياري 
ـبت در   شركت در جشني كه به همين مناس

، دعـوت  مجلس شوراي ملي برگزار مي شد
دعوت از من، بـراي شـركت در   . كرده بود

جشن مشروطيت و آزادي، درست در زماني 
بود كه پدرم را بدون دليل و بي آنكه حتي 
تشريفات ظاهري نيز، در مورد سلب آزادي 
ـتگير و زنـداني      او صورت گرفتـه باشـد، دس

  .كرده بودند
در مراسم جشن، بسياري از رجال وقـت، از  

. حضــور داشــتندجملــه ســرپاس مختــاري 
ـانه و رياكارانـه اي     ـاي چاپلوس سخنراني ه
پيرامــون آزاديهــائي كــه تحــت توجهــات 
اعليحضرت قدر قدرت، نصيب ملـت ايـران   

ـتفاده از    . شده بود، ايراد گرديد ـا اس مـن، ب
ــزد او رفــتم و    ــهرباني، ن ــور رئــيس ش حض
درخواست كردم اجازه دهـد بـه بيرجنـد    

، نه تنها با مختاري. رفته، پدرم را مالقات نمايم
در خواستم موافقت نكرد، بلكه مـن و ديگـر   
ـافرت بـه شـهر     اعضاي خانواده مان را از مس

چندي بعد، معلوم شد . بيرجند برحذر داشت
ـادر    به رئيس شهرباني محل دستور اكيـد ص
ـيچ كـس را    كرده كه پدر حق مالقات با ه
ندارد، رئيس شـهرباني بيرجنـد هـم بـراي     

ـان،   خوش خدمتي او را  از اطا ق افسـر نگهب
به اطاق بسيار كوچك ديگري منتقل كـرده  

  .بود
كوچكي اطاق، تغذية بد، نبودن بهداشـت و  
سابقه بيماري، موجب افسردگي شديد پدرم 

تنها كتاب مربوط به مسائل طبي كه . مي شود
پزشك شهرباني بيرجند به او داده بود، پـس  
از انتقال به زندان جديد، پس گرفته ميشود، 

ن احساس مي كند قصد كشتن او را پدر چو
دارند، از خوردن غذاي زندان امتناع مـي  

  چهل وهشت ساعت هيچ چيزي  كند، مدت
ـيش     ـيش از پ حتي آب هم نمي خـورد و ب

  .ضعيف مي شود
ـادا     رئيس شهرباني بيرجند، نگـران اينكـه مب

  زنداني سفارش شده او، بر اثر ضعف و
گرسنگي از پاي در آيد، خود با يك ليـوان  
شير و مقداري بيسكويت و يك جلد قرآن به 
زندان مي آيد و قسم مي خورد كـه قصـد   
بدي در بارة او ندارد و پس از گفت و شنود 

  .طوالني، آقا راضي به خورد ن غذا ميشود
پدرم  با زندانيان دوست شده بود، هم بندها 
رعايت او را مي كردند، آنها سعي مي كردند 

از جمله يك . شداو راحتي و آسايش داشته با
ـا    ـيس رض پزشك افغاني، كه او هم گرفتار پل
شاه شده بود و به زندان افتاده بود، با پـدرم  

آنها به هم قول داده بودند . دوست شده بود
كه هر كس  زودتر آزاد شد براي خالصـي  

  .ديگري كمك كند
پدرم از لحاظ جسماني ضعيف شده بود؛ وي 

نظر من قرار                            ً     در تهران و احمد آباد، دائما  زير 
داشت، بايد به طور منظم داروهائي مصـرف  

به استثناي مواقعي كه بيمار ميشـد،  . مي كرد
ـار   هر دو سه يكبار او را معاينه مي كردم، فش
خونش را مي ديدم و از همه جهت مراقب 

پــس از رفــتن بــه بيرجنــد، . حــالش بــودم
ـتم در    ـتم داش ارتباطمان قطع شده بود و ح

ـا  . مت مـي گـذارد  آنجا وضعش رو به وخا ب
تالش زياد، شهرباني تهران موافقت كرد يك 
پرستار به هزينه خودمان به بيرجند بفرستم تا 

سرانجام خانم پرستاري كـه  . مراقب او باشد
ارمني بود و دربيمارستان نجميه كار ميكـرد  

در آنجا رئيس . داوطلب رفتن به بيرجند شد
ـتاري از   « شهرباني به او گفته بود، براي پرس

بايد در زندان باشد، نـه اينكـه در شـهر    » آقا
اين . زندگي كند و روزها از او ديدن نمايد

خانم پس از چند روز اقامت در بيرجنـد بـه   
ـاي بـدي از    تهران بازگشت و با خود خبره

  ...وضع پدر آورد
  14در صفحه  
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
بیســـــــــت و هشـــــــــتمین 

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
  

تاران بيمارستان نجميه كه پـس  پزشكان و پرس
ـال و روز پـدرم، در آن نقطـه     از اطالع از ح
دوردست، سـخت نارحـت ناراحـت شـده     

ـانمي  . بودند، به تكاپوي افتادند از ميان آنها، خ
داوطلب عزيمـت   "امين زمان روزبه"به نام 

وي نزد من آمد و گفت حاضر . به بيرجند شد
ـار پـدرم در       است بـه بيرجنـد بـرود و در كن

اقـدام  . زندان زندگي كند و پرستار او باشـد 
اين زن نوع دوست و وطـن پرسـت، در آن   
شرايط  و اوضاع و احوال، فداكاري بزرگـي  

يك زن جوان تصميم گرفته بود خانه و .  بود
ـا كنـد و بـي توجـه بـه        زندگي خـود را ره
ـار                                   ً        خطري كه امنيت و شغل او را احتماال  دچ

قبت از مخاطره مي ساخت، براي كمك و مرا
چنـد  . يك زنداني، خودش را زنـداني كنـد  

ـا      روز بعد، خانم روزبه، بـه بيرجنـد رفـت و ت
ـان   كـه پـدرم آزاد شـد، در     1319اواسط آب

سپس همراه او بـه  . زندان از او پرستاري كرد
احمد آباد رفت و حدود يكماه و نيم در آنجا  
ـارش    ماند تا  حال آقا  بهتر شد و آنوقت سر ك

  .برگشت
طي زندگي دشوار و طـوالني سياسـي   پدرم 

اش و نيز خانواده او، همواره مديون لطـف و  
ـياري از      ـائبه بس محبت و فـداكاريهاي بـي ش

ـتند  ـان    . هموطنان بوده و هس ـين زم ـانم ام خ
روزبه و آقاي جواد حاج تهراني، نمونه اي از 

ـا بايـد از   . اين دوستان به شمار ميروند در اينج
ـنم كـه در د     ـاد ك ـتي،  دوست ديگـري ي وس

صداقت و وفاداري نسبت به خانواده  مصدق 
ـيد جـواد    . نمونه است ـاي س اين جوانمرد آق

  .مادرشاهي است
  

  بازگشت به تهران ◀
  

آزادي پــدرم از زنــدان بيرجنــد، در نتيجــه 
ــام  "ارنســت پـرون  "مداخلـه   سوئيســي انج
پرون از دوستان صميمي و محرم  راز . گرفت

ـا از سـ   ، 1310ال محمد رضا بود و آشنائي آنه
هنگامي كه وليعهد به سوئيس اعزام گرديـد و  

ـيل پرداخـت،   » له روزه« در مدرسه  به تحص
پس از پايان دوره مدرسه، محمـد  . شروع شد

طولي نكشيد كه . رضا، پرون  را به تهران آورد
ـال     ـا س در دربار ايران كارش باال گرفـت و ت

كه به علت بيماري قلبي درگذشت، بـه   1340
  .ترين فرد دربار شاخته مي شدعنوان  متنفذ

ارنست پرون، بـه علـت    1319در اواسط  آذر 
ـتان      ـاراحتي كليـه، در بيمارس ـافتن ن شدت ي
نجميه بستري  شد و چند روز بعـد، پروفسـور   
يحيـي عــدل روي كليـه او عمــل جراحــي   

هنگامي كه پـرون  . موفقيت آميزي انجام داد
بستري بود، محمد رضا وليعهد، دو سه بار از او 

ـاجراي زنـداني     . عيادت كرد پـرون كـه از م
شدن پدرم اطالع داشت وتحت تأثيرمراقبت 
هاي پزشكي پس از عمل جراحي، كه منجـر  
به بهبودي سريع او شد،  قرارگرفتـه بـود، در   
آخرين ديداري كه وليعهد از او در بيمارستان 
به عمل آورد، مسئله گرفتاري  پدرم را عنوان 

پـرون  . را نمـود كرد و درخواست آزادي او 
اين موضوع را به من و پروفسور عدل اطالع 

  .داد
پانزده روز پـس از مـرخص شـدن پـرون از     
بيمارستان، از شهرباني تهران خبر  دادنـد كـه   
دستور آزادي پدرم از زندان بيرجند و انتقال 

در ساعت .  وي به ساوجبالغ صادرشده است
آذر  كفيل شهرباني  بيرجنـد   14نه بعد از ظهر 

وارد اطاق او مي شود و به او خبر مـي دهـد   
كه نماينده شهر باني كه از تهران آمده قصـد  
ــدار او را دارد،  ســپس ســرهنگ عبــاس   دي
دهش پور نماينده شهرباني و محمد شرافتيان 
نزد پدرم مي روند و خبر آزادي از زنـدان و  

شبانه . انتقالش را به احمد آباد اطالع مي دهند
در . م تهـران مـي شـوند   پدر و همراهان عاز

مشهد، سه شب در ميهمانخانه باختر توقف مي 
سرهنگ وقار، از پدر ديدن  مي كند و . كنند

  .اظهار ادب و احترام مي نمايد
مسافرت از مشهد به تهران نيز سـه روز طـول   

در طول راه، سرهنگ دهش پور با . مي كشد
ـابق    ابراز محبت و مراقبت سعي مي كنـد مط

 23كمي پيش ازظهـرروز  . كندميل پدر رفتار 
ـند      ـاد  مـي رس . آذر ، مسافران  بـه شـريف آب

ـپاس    « : دهش پور مـي گويـد   بـه امـر سرس
مختاري ، بايد شما را ساعت دو بعـد از ظهـر،   
ـهرباني  قصـد     ـيس ش وارد تهران كنم، زيرا رئ
مالقات شما را دارد،  ولي من هرگز بـه ايـن   
ـنم    مأموريت تن در نمي دهم و سعي مـي ك

  ».ا  به شهرباني نبرمشما ر
دهش پور چند ساعتي در شريف آباد توقـف   
مي كند و عزيمت را به دليل  نامساعد بـودن  
حال پدرم، كه حتي از راه رفتن عاجز بـود و  
جواد او را كول مي كرد، تا اوايـل شـب بـه    

پس از ورود بـه تهـران، بـه    . تأخير مي اندازد
ـال   سرپاس مختاري گزارش مي دهد كه ح

ه حدي نامساعد است كه مانـدن او در  دكتر ب
ـار   شهرباني به مصلحت  نيست، مختاري به درب

چنـد  . تلفن ميكند و كسب تكليف مي نمايـد 
دقيقه بعد دستور رضا شاه بدين شرح به رئيس 

مصدق  را به احمـد  « :شهرباني ابالغ مي شود
ـا       ـا بمانـد  ت آباد منتقل كنيـد، او بايـد همانج

  »...بميرد
رم، در احمد آباد تحـت نظـر   از آن پس، پد 

ـا را در احمـد   . بود ما افراد خانواده، جمعه ه
ـادرمي گذرانـديم      21روز. آباد، نزد پـدر و م

ـيس  ( ، پس  از حمله متفقين 1321شهريور  انگل
ـا   ) و شوروي ـاري رض به ايران و عزيمت اجب

ـپهبد اميراحمـدي، فرمانـدار     شاه به آفريقا، س
شت كه حسب نظامي تهران نامه اي  به پدر نو

االمر ملوكانه آزاد است و مي تواند به تهـران  
  .باز گردد

« در تهران، ابتدا ساختماني را كه اكنون محل 
است و آن زمان معروف بود به » انستيتو پاستور

ـتاد    ـاهي هش باغ  اطلسي، از همسر فرمانفرما، م
تومان اجاره كرديم و همگـي، يعنـي پـدر و    

ن، با خانواده مادر و برادرم مهندس احمد و م
ـال    هايمان درآنجا زندگي مي كرديم، سه س

ـاخ    109بعد، پدرم ساختمان  ـان ك را در خياب
من و بـرادرم هـم   .  براي اقامت خود ساخت

ــه   ــه  جداگان در مجــاورت ايشــان در دو خان
همان خانه اي  109اين خانه . سكونت  كرديم

با توپ و تانـك   1332مرداد  28است كه روز 
ـارت    به آن حملـه شـ   ـا را غ د و دار و نـدار م

  .كردند
  

  :تاريخ قضاوت كرده است  
  

قريب سي سال بعد، محمد رضا شاه در كتاب 
ـاد مـي    » مأموريت براي وطنم«  از دورانـي ي

ــن   ــه در س ــد ك ـام   19كن ـالگي و در مقـ سـ
ـات مـي     وليعهدي، همه روزه پـدرش را مالق
كــرده و نظريــات خــود را بــاطالع او  مــي 

ـاه نيـز هميشـه عقايـد و     رسانيده است، رضا  ش
ـتماع مـي    نظريات وي را با دقت وحوصله اس

آنگاه، از شفاعتي كه براي آزادي . كرده است
زندانيان سياسي از جمله دكتـر مصـدق كـه    

ـام   ـا يـك    «بدستور پدرش به اته ـاري ب همك
زنـداني بـود، بـه    » دولت خارجي عليه ايران
در كتاب مأموريت . عمل آورده، ياد مي كند

  :م، مي نويسدبراي وطن
ـتم،  « عالوه بر وظايف نظامي كه بر عهده داش

ـنم و    ـات ك مجبور بودم هر روز پدرم را مالق
ـاعت    ـيم س اين مالقاتها گاهي  صبح و اغلب ن

ـات  ... قبل از ظهر صورت مي گرفـت  و نظري
خود را بدون اينكه جنبـه مـذاكره و مباحثـه    
ـا وصـف    داشته باشد، به سمع او مي رساندم، ب

سن نوزده سالگي گاهگاه عقايـد   اين، در آن
            ً                           خود را صريحا  در مسائل مختلف بوي عرضـه  
مي داشتم و عجب ايـن بـود كـه  او هميشـه     
ـتماع   نظريات و عقايد مرا با دقت و حوصله اس
  .مي نمود و پيشنهادات مرا كمتر رد مي فرمود

ـياري از      ـفاعت مصـرانه مـن بس     ً                                         مثال  در اثر ش
ـا . زندانيان سياسي آزادي يافتنـد  ـاي  ش يد ج

افسوس باشد، ولي يكي از ايـن افـراد دكتـر    
                ً                        مصدق بود كه بعدا  در دوره زمامداري خـود  
چيزي نمانده بود كه كشور را به افالس بكشاند 
و سلســله اي را كــه پــدرم بنيــاد نهــاده بــود 

با آنكه مصدق بارها گفته بود كه من . براندازد
وي را از خطر، نجات داده ام، همـه ديديـد   

ن را بچه طريق عجيبي ادا كـرد و  كه اين دي
  .چگونه از من حق شناسي نمود

پدرم مصدق را به اتهام همكاري با يك دولت 
خارجي وتوطئه عليه دولـت ايـران توقيـف    
كــرده بــود و نمــي دانــم در فكــر وي چــه 
ـا   ميگذشت كه مخالفين خود را به همكاري ب
ـتهم مـي     ـا م                ً                          خارجي ها مخصوصا  انگليسي ه

ـاده و بـد آب و    مصدق به نقطـه . كرد دور افت
هوائي  تبعيد شد و چـون پيـر و عليـل بـود،     
ـاز نمـي     باحتمال قوي از اين تبعيد سـالمت ب

وي پس . ولي من از او شفاعت كردم. گشت
  » ....ازچند ماه آزاد گرديد

من مورخ نيستم و قصد پاسـخگوئي بـه افتـرا    
ـناد و مـدارك    هاي شاه مخلوع را ندارم، اس

هـه اخيـر، پيرامـون    بي شماري كه طي دود
تاريخ معاصر ايران، از آرشيوهاي طبقه بنـدي  
شده سري ومحرمانه سياسي  خارج شده و در 
دسترس پژوهشگران قرارگرفته است، دوران 

ـياركوتاه  » قضاوت تاريخ« انتظار طوالني را بس
ـار  . كرده است به بيان ديگر، تاريخ در باره گفت

 و كردار محمد رضا شاه و نيـز همـة مـدعيان   
خدمت، يا متهمان خيانت به كشور ايـران، بـه   

ـا بـي   . روشني  قضاوت كـرده اسـت   در اينج
مناسبت نيست كه اين مقال را با نقل يادداشت 
  :هاي پدرم و پاسخ به سخنان شاه پايان دهم

پس از خاتمه دورة ششم تقنينيه، كه دولـت  « 
درانتخابات تهران هم دخالـت نمـود و مـن    

ـال در   ديگر به مجلس نرفتم، مد ـيزده س ت س
. شهر تهران و احمد آباد بـه انـزوا گذرانيـدم   

كسي  را نديدم و با احدي معاشرت ننمودم و 
ـتگير      با اين حال نفهميدم مـرا بـراي چـه دس
كردند و به شهرباني آوردند و بهتـرين گـواه   

  .پرونده هاي من است در شهرباني
ـا آورده    سئوال كردم به چه تقصير مرا اين ج

ـا    ايد؟ گفتند  تقصيري نداريـد و بايـد در اينج
من وكسانم درخواستي از واالحضرت . بمانيد

اين درخواست . همايون وليعهد وقت نكرديم
از طرف مسيو پرون تبعه ي سوئيس و يكـي از  
دوستان ايام تحصيل اعليحضرت شاهنشاه كـه  
در بيمارستان نجميه بستري شده بود صـورت  

ـت  . گرفت ـتي بدس م با اين حال هر وقت فرص
آمد، از اظهار شكر گزاري خودداري نكردم و 
تا آخرين روزي هـم كـه در سـركار بـودم     
قدمي بر عليه شاهنشاه بر نداشتم و شفاعت من 
نزد پدر تاجدار، اثر ديگري هـم داشـت كـه    
اين بود دست شاه فقيد به يك جنايت ديگـر  

  .براي از بين بردن آلوده نگرديد
ـ « و اما اينكه فرموده ايد  م در فكـر او  نمي دان

ـالفين خـود را بـه       چه مي گذاشـت كـه مخ
ـا،                             ً               همكاري با خارجي  ها مخصوصا  انگليسي ه

جا دارد عرض كنم؛ كافر همه » متهم مي كرد
  )     7(»   . را به كيش خود پندارد

  
مصــاحبه بــا آقــا جــواد حــاجي  ◀

  :تهراني آشپزدكتر مصدق
  

اين خاطرات : شادروان  ايرج افشار مي نويسد
ـاجي    به صور ـا  جـواد ح ت مصاحبه اي از آق

. تهراني  آشپز دكتر  مصدق باقي مانده اسـت 
ـاي   مرحوم مهندس احمد مصدق در سال ه
. آخر عمر آشپز اين مصاحبه را انجام داده بود

ـاي ســرهنگ كيــومرث    دوسـت گرامــي آق
ــتين  ــاحبه در )  8(راسـ كـــه نـــوار  آن مصـ

اختيارشان است مطلب  را نوشته و نسـخه اش  
  .ه لطف به من داده اندرا از را

  
ـاه    : مهندس مصدق  ٭ چطور شد  كـه  تيـر م

  ؟به اتفاق  پدرم رفتي  به زندان1319
  

ـا   ـا آق . من خودم داوطلب  شدم برم زندان ب
خودم داوطلب شدم . خودم را معرفي كردم

  .برم
  
  خودت رفتي شهرباني ؟: مهندس  مصدق  ٭
  

رفتم شهر باني پهلوي رئيس سياسي سـرهنگ  
ـاب و     .  ترك بـود  آرتا كه بـه مـن خيلـي عت

خطاب كـرد و گفـت مـي دانيـد شـما چـه       
گفــتم چــه . مســافرتي مــي خــواهي بــروي

گفت آخرين مجازات شـما اعـدام   . مسافرتي
. مي خواست مرا بترساند كه من نـروم . است

ـائي  .  من گفتم من كاري  نمي كنم اگر  خط
اگر نكردم براي چـي  . كردم مرا اعدام كنيد

. اين بود كه مرا تفتيش كردد. مرا اعدام كنند
هرچي توي جيب  من بود  در اوردند و مـرا  

ـتادم   . بردند دم پاي ماشين . آمـدم دم در ايس
ـا بـود كـه دم در        ـال  خـود آق آن ماشين م
ـتاده   ايستاده بودو دو تا از آن گروهبان ها ايس

يكي راننده بود ويكي پيشخدمت مال . بودند
ـا را  آن  وقت دي. خود رئيس شهر باني دم  آق

ــد پــائين از اطــاق بــازجوئي   . از بــاال آوردن
فرمودند كه بريد سوار  شويد فرمودنـد مـن   

مرا دولت هر كار مي خواهـد  . سوار نمي شم
بكند همين جا  بكنـد كـه زن و بچـه ام مـرا     

سرگردي  كه با ما بود گفت نه، دولـت  . ببينند
دستور داده كه شما را ببريم مسافرت  كه شـما   

آقا را با  دو تاافسر  ديگـر  بـه زور    . باشيداينجا ن
به من گفتند برو سوار .  انداختند توي  ماشين

من گفتم آقا مريض است  اگر  بخواهيم .  شو
برويم آقا دوا  دارد، قابالمة غذا خوري  دارد، 

اينها توي  .  رختخواب  دارد،  تختخواب  دارد
زندان است ، اينها را بمـن  بدهيـد كـه مـن     

ـا بـود بـه    . خالي نرمدست  سرگردي  كه با م
آنها . رئيس  زندان دستور  داد وسايل را بياورد

گذاشتيم توي . را با ترموس يخ همه را دادند
از راه رودهن و بومهن ما را .  ماشين راه افتادم

  5/6الـي    6      ً                تقريبا  موقع حركت ساعت . بردند
ـيديم  8حدود . بعد از ظهر بود . به رودهن رس

به  سرگرد گفتم اجازه مي دهيد شام آنجا من 
  .گفت بده. آقا را اينجا بدهم

  
  سرگرد اسمش چي بود؟: مهندس  مصدق ٭
  

ـاني زاهـدان   . سرگرد شريف بود رئيس شهر ب
ـا را       بود كـه بـه او مأموريـت داده بودنـد آق

اول  ما نمي دانستيم كجا مـي  . همراهي كند
.     ً                                  بعدا  فهميديم ما را مي بردنـد بيرجنـد  . رويم

ـام  خـورديم و از    ا ين بود كه در رودهـن ش
حدود ساعت يك و دو . آنجا حركت كرديم

ـا سـرگرد شـريف       رسيديم به فيروزكـوه آنج
گفت دو ساعتي اينجا مي خوابيم بعد حركت 
مي كنيم سرگرد تختش را گذاشـت جلـوي    

يكي  هم گذاشت اين طرف يكي هم . ماشين
  .  آن طرف 

. شين بوديممن و آقا هم همين طور  توي  ما 
چون آقا فرمودند من بيرون نمي آيم، همين 

آنها خوابيدند و آقا از . طور توي  ماشين هستم
اينكه تنها شديم براي اولين لحظه از احواالت 

ـئوال  كردنـد   ـان    . منزل س گفتنـد احمـد خ
. چطوره، خانم چطوره، خديجه خانم چطوره

من هم گفتم الحمداهللا همه . از  همه پرسيدند
ـا    .خوبند       ً                               تقريبا  ساعت چهارصبح بود كـه اينه

ـايل   بلند شدند قهوه چي را صدا زدند كه وس
خورديم و حركت . چائي صبح را فراهم كند

كرديم به طرف نيشابور، نمي  دانم آنجائي كه 
ـا  . مابين تهران و مشهد است ـيم آنج . ناهار رفت

هرجا كه مي رفتيم سرگرد يـك تلكـراف بـه    
ـا ه   ـا اينج ـتيم تهران مي زد كه م يـك روز   . س

در حدود ساعت شـش الـي    . مابين راه بوديم
ـا را بـرد   . هفت بود رسيديم به مشهد سرگرد م

ـهرباني  را خواسـت  . دم در زندان . رئيس  ش
ـاني نيسـت     ـهر ب ـيس ش ـتور داد  . گفتند رئ دس

آوردنـد  . سرگرد شريف كه ما را ببرند زندان
آنجا يك اطاق دم . البته داخل  نبردند. زندان
مـن فـوري   . اد خالي  كردند براي مادر را د

آقا استراحت كـه  . جاي  آقا را درست كردم
كردند سرگرد شريف گفت من ميروم هتل ، 
ـتيد    ـاري داش اين هم شمارة هتل هروقت ك
فوري تلفن كنيد و از آنجا هم برايتان غذا مي 

اين بود كه ايشان كه  رفت بعد از  ده . فرستم
حال  . خورددقيقه يك ربعي آقا حالش به هم 

. مـن تلفـن كـردم هتـل    .  حمله دسـت داد 
سرگرد گفت من االن دكتر شهر باني  را مـي  

نيم ساعتي  طول  نكشيد دكتر شهرباني . فرستم
ـا  . آمد يكي دو تا آمپول به آقا زد  حال آقا ج
يك مقداري  صحبت . نشست پهلوي  آقا. آمد

به اصطالح نصيحت كمي كرد آقا . كرد با آقا
ـام آوردنـد    بعد از. را . رفتن دكتر از هتـل ش

ــود ــد   . چلوكبــاب ب ــورديم بع ــداري خ مق
ـاني  آمـد   . خوابيديم تا صبح فردا رئيس شهر ب
من شناختم چون قـراول  بيـرون   . ديدن آقا
ـا داشـت  . كردند ـادم   . خيلي برو بي اسـمش  ي
ـاي دكتـر مصـدق       . نيست ـيد آق از مـن پرس

آمد نشست با . گفتم توي  اين اطاق . كجاست
وقتـي  . ك ساعتي صحبت كرد و رفـت آقا ي

ـهر    ـيس ش رفت آقا فرمودند راستي  جواد رئ
گفتم آقا همين رئيس  . باني اينجا هنوز  نيامده

آقا فرمودند راسـت مـي   . شهر باني  مشهد بود
اين  بود كـه  . گفتم واهللا خودش بود. گوئي 

ـهد      ـا سـه روز  در زنـدان مش ايشان رفت و م
ريف آمـد  پس  از سه روز سـرگرد شـ  . بوديم

حاضر . گفت مي خواهيم شما را ببريم بيرجند
ـا فرمودنـد هرچـه     هستيد  با ما  بريم  يا نه؟  آق

اين بود كـه  . دولت مي گويد ما مطيع هستيم
كرديم   بعد از سه روز از زندان مشهد حركت

شب را در  تربـت حيدريـه    . به طرف  بيرجند
نزديكي هاي سحر بود كـه حركـت   . مانديم
رد شريف گفت اينجا تـوي  راه  سرگ. كرديم

همين  كار . شكار هست مي خواهم شكار بزنم
ـا شـكار زد   . را هم كـرد  راننـده  . يكـي  دو  ت

ـين  ـيم   . شكارها را آورد توي ماش خالصـه رفت
ـهر   . به بيرجند. رسيديم ـيس  ش ما را تحويل رئ

راستي  بعد از  تربت به قاين .  باني بيرجند داد
ـا  گـزارش     سرگرد مثل هميشه به. رسيديم آق

. مي داد كه اين جا چي هست چـي نيسـت  
مربوط . گفت اين جا زعفران كاري مي كنند

ـا را   .  به بلوك قائنات مي شود باالخره وقتي م

تحويل زندان بيرجند داد يك روز  سـرگرد  
ـا خـدا     . بود پس  از يك روز آمـد كـه از  آق

گفت اگر  اجازه  بدهيـد مـن    . حافظي بكند
ن بايد بروم زاهـدان و  چو. مرخص مي شوم

بايـد  (اگر اجازه مي دهيد با ماشين شما بـروم 
ما را به بيرجند بـرد  اضافه كنم كه ماشيني  كه 

ماشين خود آقا بود به وسيلة رانندة رئيس شهر 
ـتم    ).  باني  ـاه مرخصـي داش چون من يك م

  آمده بودم 
تهران اين بود كه  به مـن مأموريـت دادنـد     

آقا فرمودند باشد . نجادرخدمت شما بيايم تا اي
ماشين در اختيار شما، هرجا كه مي خواهيـد  

  .برويد ببريد
اين وقايع  توي . اين بود كه با ماشين آقا رفت

    ً                           ضمنا  اضافه كنم سرگرد شريف رئيس . راه بود
در . شهرباين زاهدان الحق مرد شـريفي بـود  

زندان بيرجند يك اطاق  نزديك اطاق رئيس  
براي آقا جا درست . ما داد شهرباني طبقة باال به

من هم يك تخت چوبي  داشتم با آقا . كرديم
ـا     . توي  يك اطاق  بـودم  وقتـي هـم كـه آق

ـتادند    ـتار مـي فرس آن . مريض مي شدند پرس
اين بود .  وقت هم من از آقا  جدا  نمي شدم

ـا  غـذا درسـت مـي كـرديم،       كه ما  براي آق
آقــا گــاهي  . كارشــان را انجــام مــي داديــم

ـائي  .  به هم مي خوردحالشان  يك آمپول ه
مي فرمودند وقتي  . داشتيم به اسم اتر و كامفر 

ـا  را بشـكن      من حالم به هم مـي خـورد  اينه
ايـن  . جلوي  دماغم بگير حالم به جا مي آيـد 

به محض  . بود كه من همين كار را مي كردم
ـان    اينكه  آقا  حالشان به هم  مي خـورد  بغلش

ـا را  مـي   مي كردم فوري  يكي  از  آمپول ه
شكستم دم دماغش  مي گرفتم تا حالش  به جا 

هميشه   اين حالت بعد از  يك عصبانيت  . بيايد
ـا  . بود كه حالش بهم مي خورد ولي خوب، م

آن وقت هيچ وسيله اي در اختيار  نداشتيم  از 
ـا  خيلـي    . قبيل  لگن  ووسايل پخـت و پـز    ب
ز  يـك  بعد ا. ناراحتي  غذا  را تهيه  مي كردم

ـا  از     ماه و خرده اي  سيد عبـداهللا  پيشـكار آق
ـايل را آورد  ـانم  . تهران با خودش همه وس خ

ـا   . فرستاده بود يك خرده سبزي  خشك و مرب
ـيس  و     بود كه  آقا  همه  را تقسيم كـرد بـه رئ

  .پاسبان ها
  
  پرستار چطور شد؟:  مهندس  مصدق٭
  

ـاني       ـهر ب ـتادند ش پرستاري كه از تهـران فرس
ـا ه و    قبول  نكرد  كه بيايد  پهلوي آقا، يـك م

گاهي اجازه مي دادند .  خرده اي  بيرون بود
آقا  فرمودند وقتي  كـه  . كه بيايد  آقا  را ببيند

ـا بمانـد فايـده اش        پرستار  نتوانـد  پهلـوي م
پرستار اسمش اليس بـود  . چيست برود تهران

خود آقا  مـي  .  كه  مال بيمارستان نجميه بود
ـاس   . ب و مهرباني  اسـت گفت زن خو ـا لب م

. هاي  آقا  را مي داديم نگهبان ها ببرند بشورند
ـا آنقـدر    . يك پولي  هم  به آنها مي داديم آق

يك دست  پيژاما بود و يك . لباس  تنش  نبود
  .دست هم عوضي  داشت

  
ـاق  : مهندس  مصدق ٭ شما چطور در آن اط

  باال زنداني بوديد؟
  

آمدنـد  . اق بـوديم اطـ رآ ن          ً         ما تقريبا  دو ماه د
چون اين طور كـه  . اطاق ما را عوض كردند

ـا مـي       ـانواده گفتـه بودندكـه م مي گفتند خ
رئيس شهرباني . خواهيم برويم مالقات پدرمان

بالفاصله رئيس شهر . گفته بود مي توانيد برويد 
باني اين طور كه مي گفتند تلگراف زده بـود  
ـيچكس  نمـي    به رئيس شهر باني  مشهد كه ه

ايشان هـم  . د دكتر مصدق را مالقات كندتوان
تلفن زده بود به بيرجند كه هيچ كـس حـق   

اين بـود  . ندارد  دكتر مصدق  را مالقات  كند
اطاق .  كه  ايشان آمد  اطاق ما  را عوض  كرد

ما را برد اطاق  مالقاتي ها ي زندانيها كـه  آن  
عقب بود و يـك پنجـره داشـت بـه داخـل      

ه راهـرو و دم در  زندان و يك درهم داشت ب
. زندان  كه نه آفتاب  داشت، نه هـوا  داشـت  

تا پنجره را باز  مي كرديم بوي  بد زندان مي 
.  پنجره راهم كه مي بستي هوا  نداشـت . آمد

پس  از دو سه روز  كه آقا  اينجا ماندند گفتند 
اگـر   . دولت مي خواهد مرا زجركش  بكنـد 

ـا  مـي م   يـرم                                ً         من  دو سه روز  غذا  نخورم طبع
  اين بود كه اعتصاب  غذا . راحت مي شوم

ـاب    . كرد ـيد اعتص يك دو روزي طـول كش
ـيك  . غذاي  آقا بعد  من  خبر  دادم  افسر كش

  . با رئيس صحبت كردند.  فرستاد  رئيس  آمد
  15در صفحه  
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بمناسبت صـد و  ،خرداد۲۶«
ـــــــــتمین  ـــــــــت و هش بیس

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

يد مي خواهيد آقا فرمود  شما مرا اينجا  گذاشت
ـيس  گفـت نـه واهللا   . من زجر كش بشوم .  رئ

يكي دو ساعتي  حرف زدند تا بعد رئيس  شهر 
يعنـي   . باني  حاضر  شد اطاق  را عوض  كنـد 

همان اطاق  اولي كه پهلوي اطاق خودش و 
اين بود كه با هم  . افسر كشيك بود به ما بدهد

ــبح آمــد  ــتند و فــردا ص قــول و قــرار  گذاش
عوض كرد و اثاثيه را از اين اظاق   اطاقمان را

ـيس گفـت    .  برديم البته بين صحبت وقتي  رئ
ـامرد     ـا فرمودنـد ن اطاق را عوض مي كنم آق

ـاني    . است كه زير  قولش بزنـد  ـهر ب ـيس ش رئ
هرچه . گفت  اگر من اين كار رانكردم نامردم

ـين   . شما بفرمائيد نامردم اين صحبت ها شـد ب
نك مـي شـد   بعد هم كه  هوا  داشت خ. آنها

من با اجازه تخت آقا را بردم ته حياط زندان 
    ً                بعدا  هوا سـرد شـد   . پشت شمشادها پنهان بود

برگ درخت ها ريخت يك درخت گل بود 
. همه اش هم شده بود گـل . جلوي شهرباني

من به افسر كشيكم گفتم سركار ممكـن اسـت   
اين درخت را از اينجا بكنيم بكاريم جلوي آقا 

اشد و  هم آقا  محفـوظ   كه هم جاي  قشنگ ب
ـاد    باشد كه مردمي كه مي آيند و مي روند زي

.  افسر كشيك گفت چرا نمي شـود . ما را نبينند
اين بود كه از زندان  دو نفر آوردنـد جلـوي   
تخت  آقا يك گودال كندنـد و درخـت را   
آوردند اينجا كاشتند و جوري شد كـه ديگـر    
ـا معلـوم    كسي كه از در مي آمد  تو تخت آق

ـيس   . نبود بعد فردا كه افسركشيك ديگـر و رئ
شهرباني  آمد ديدند جاي درخت گل عوض 

ـيك جديـد    .  شده ناراحت شـدند  افسـر كش
گفت فالني مي داني قيمـت ايـن درخـت    

.  گفتم هر چه مي خواهد  باشـد . چقدر است
ـهرداري بزنيـد    شما مي توانيد يك تلفن به ش

ـارد   ـا بك خنديـد و  . تايكي ديگر بياورد همانج
گفت اين پانصد ششصد تومان قيمتش  اسـت  

ـتم نـه يـك طـور  در     . خشك مي شـود  گف
  .آورديم كه خشك نشود

  
وضع غذائي  شما چطور :  مهندس  مصدق ٭

  بود؟
  
ـأمور    من هر روز  صورت  مي دادم به يك م

ـتم  مـي    مي رفت از بازار هر چي مي خواس
ـارج زنـدان   . خريد مي آورد چون تمام مخ

بود كه  مرتب مي داد  به آقا از پول خودش  
ـا   دست رئيس زندان و مأمور از پول خود آق
از رئيس زندان مي گرفـت و مـي خريـد و     
ـاء مـي     هميشه من زير صورت خريـد را امض

رئيس  وقتي مي خواست حساب به آقا . كردم
ـاء     پس بدهد صورت هائي  را كـه مـن امض

ـپز  . كرده بودم نشان داد البته يك سكوي آش
ـا   خانه به ما اخ تصاص داشت كه مـن در آنج
ظرف  و ظـروف  همـه چيـز،    . غذا مي پختم

همان طور كه گفته بودم از تهران توسط سيد 
  .هدايت آورده بود داشتم 

ـيك هـم  از      البته طبق  دستور  آقا افسـر كش
ـا فـرد    . غذاي ما  مي خورد البته به زنـداني ه

كه سياسي  بودند غذائي نمي ) انفرادي ( فرد 
يك خرده نان خالي  و شب  هم  ظهر. دادند

به .  به آنها  مي دادند» كله جوش « يك ذره 
ـا  كـه فرمودنـد جـواد  تـو       فرمايش خود آق
ـا   آزادي كه هر چه مي خواهي به آنها بده، م
ـا       ـعي مـي كرديـدم بـه آنه هرچه داشتيم س

ـا يـك   . بدهيم آقا  فرموده بودند به حساب آق
زنـداني  مقدار  نان  اضافه مي آوردند و ما بـه  

اگر دوا موا . هائي  كه گرسنه بودند مي داديم
مي خواستند ازآقا مي گرفتم به  آنها مي دادم 
همينطور  به همه آنها كه آنجا بودند الحمداهللا 

  .آقا هميشه رسيدگي  مي كرد
  
  
ـا  : مهندس مصدق ٭ خوب  آقا جواد، آقا آنج

  در آن مدت ناخوش  شدند  يا نه؟
   
اش همان حالت حملـه  نه آقا فقط نا خوشي  

بود كه بعد از  عصبانيت  ها به ايشان دست مي 
داد و گفتم با دستوري كـه داده بودنـد كـه    
ـا مـي آورد      ـالش  بـه ج . كامفر يا اتر  بـود ح

مريض كه شد  فقط  دور از جان يك دفعه از 
يـك نـوع   (آن شپشك ها  بدنش گذاشته بود

). شپش است كه مي رود تو ي پوسـت  آدم 
ــ ــت م ــدنش را  آن  وق ن  تمــام موهــاي  ب

توي همان اطاق يك حمام درست . تراشيدم
ـا    .  كرده بودم ـتيم كـه ب دو تا پيت حلبي داش

ـا تشـت    پريموس آب  گرم مي كردم  و دو ت
. آقا را مي گذاشتم تـوي تشـت   . هم  داشتيم 

خالصه بعد از شست و شـو  . مي ريختم سرش
ـام مـي گرفـت      . آب كشي مـي كـرد و حم

ـاراحتي   اهللا بعد ادالحم ز  تراشيدن بدن آن ن
  .هم از بين رفت

  
خوب آقا جواد، چطـور  :  مهندس  مصدق ٭

 ما  اطالع داداند كه دورة زندانيشد كه به ش
  تمام شد؟

  
شب داشتم شام  درسـت  . خبري به ما نكردند

ـا دو نفـر    ميكردم ديدم رئيس شهرباني آمد  ب
ـيس     . شخصي ديگـر  دويـدم جلـو ديـدم رئ

اي شرافتيان پيشـكار خـود   شهرباني است با آق
نفر بعدي  از قرار مال خود شهرباني يعني . آقا

ـا    ـتند ب مأمورآگاهي بود رفتند توي اطاق نشس
آقا صحبت  كردند  كه ما آمديم شما را ببريم 

آقا فرمودند هرچي دولت دستور مي . تهران
ـتم  ـا     .  دهد من مطيع هس ايـن بـود كـه  اينه

فتيان دستور  صحبتهايشان را كردند و آقا به شرا
داد شما بريد در شهر  يك هتل خوب  بـراي  
آقاي  دژپور بگيريد در آنجا  از ايشان پذيرائي  

اينها خدا حافظي .  بكنيد صبح بيائيد عقب من
بالفاصله حال حمله به آقا دست . كردند رفتند

ـان   . داد ـاغ ايش من دويدم  دوا  گرفتم دم دم
ـاال   بعد از اينكه حالشان به جا  آمد گفتم آقا  ح

فرمودند جواد آخر اين . چرا اين طور  شديد
از خوشحالي  است كه باز مي توانم به محيط  
آزاد برويم، بچه ها را ببينيم و از خجالـت تـو    

ـايم  البتـه   . كه اين همه زحمت كشيدي در بي
هميشه از عصبانيت بود اين دفعه  ازخوشحالي 

آقا دستور دادند غذا بـراي تـوي راه   . است 
من هم دستور را فـوري  اجـرا    . رست كنيمد

فردا صبح آقا فرمودندجواد مـن مـي   . كردم
راهـي  « اوقر« خواهم به اين زنداني ها  يك 

ـا   . بدهم چي بدهم به آنها فرمودند غذا  به آنه
ـا     بدهيم؟ عرض كردم آقا اينها غـذا را بـه  آنه

شما پول  را مي دهيد براي غـذا   . نمي دهند
ـاب  ح شان را مي دهند بهاينها غذاي هرروز س

ـيد كـه    .  شما  ـان رس اين بود  كه آقا به فكرش
پول به حسابشان بگذارد كه خودشان بتواننـد  

ـا   . هر چي مي خواهند بخرند اين بود كـه آق
با رئيس شهرباني صحبت كردند و ايشان هـم  
ـا را آوردنـد      قبول كرد و ليسـت زنـداني ه

ـا   زنداني ها را ده تا ده. جلوي آقا  گذاشتند ت
ـان بـراي   . آوردند حضور آقا يكي پانزده توم

ـيس    آنها اوقر راهي گذاشت و قبضش را از رئ
زندان گرفت داد به زنداني ها و بعد هر كدام 

همين طور تا ايـن صـد و ده   . رفتند به زندان
به آنها كـه سياسـي   . بيست تا زنداني  تمام شد

ـان دادنـد   بـراي زن  . بودند نفري بيست توم
بـه  . نفري بيست تومان گذاشتهاي زنداني  

ـنج   افسر هاي كشيك شهر باني يكي بيست و پ
ـان داد    ـانزده توم .  تومان و به پليس ها يكـي پ

ـا  . تمام اين كارها  تا بعد از ظهر طول كشيد م
ـثال  سـه   . مقداري  خوار بار خريـده بـوديم      ً        م

ـا    گوني برنج بود، دوتا پيت روغن بـود، دو ت
ـا    آقا. كمپوت بود. جعبه آلو بود فرمودند اينه

ـهرباني     ـيس  ش ـا   . را همه بده بـه رئ چـون م
اين بود كه من كليد قفسه را . احتياجي نداريم
عرض كردم آقا فرمودند ايـن  . دادم به رئيس
ـازم حركـت     . هم سهم شما ـا ع بعد از ايـن م

ـاي       ـين كرايـه دوسـره آق شديم، با يـك ماش
الزم به . شرافتيان پيشكار آقا از تهران گرفته بود

ـتار   گف تن است كه آقا ي شرافتيان يـك پرس
ـنج نفـر    .  هم با خود آورده بود ـين پ اين ماش

راننده و آقاي شرافتيان و دژپور . مسافر داشت
ـتيم . جلو  بودند . من و آقا و پرستار  عقب نشس

ـايش    . آمديم به طرف تهران ـا پ ـات آق در قائن
البته بايد بگويم در بيرجند . خيلي درد گرفت
درد كه مـي گرفـت مـن     گاهي آقا گلويش

مالش مـي دادم و خيلـي    پايش را توي آب  
يلـي درد  خدر قائنات كه پاي آقا . تأثير داشت

ـانيم     مـن  . گرفت مجبـور شـديم شـب را بم
ـا  ـيج   . جوراب پشمي داشتم  دادم به آق مـچ پ

ـتند   . پايش بستم درد آنقدر  بود كه نمي توانس
از ماشين پياده شوند اول مـن تختخـواب  را   

اشتم بعد آقا را بغل مي كرديم و مـي  مي گذ
  .خوابانديم

  
ـا از زنــدان  : هنـدس  مصـدق  م ٭ ايــن درد پ

                ً         شروع شد يا قبال  هم داشت؟
  
ايـن درد از  .  عرض  كردم قبال خـوب بـود   

بله از  قائنات به مـدت  . توي زندان شروع شد

. يك روز  توي  راه بوديم تا رسيديم به مشهد
  .يك روز  هم  بوديم  توي هتل

  
آیا  در طول  راه از شهر : مصدق مهندس٭  

  بانی  کسی را دیدید یانه ؟
  

فقط  همان آقاي دژپور كه از تهـران  . نه خير 
بعد . بسيار انسان مؤدبي بود . آمده بود با ما بود

ــا يــك    از سـه روز آمــديم تهـران و از آن ج
  . راست آوردنمان احمد آباد

ـ      ـا م ـنم در اول كـه م         ياين را بايد اضافه ك
ستيم از تهران برويم آقا  را از زندان كـه  ا خو

آوردند سوار ماشين كنند هيچ كس نگذاشتند 
. خانوادة آقا پشت پنجره بودنـد . نزديك بيايد

گفتنـد  . آقا گفت كجا مـي خواهيـد بـرويم   
آقا فرمودند من نمـي  . دستور است بايد برويم

هركار مي خواهيد بكنيد همين جا بكنيد . آيم
نوادة من از دور شاهد باشند گفتنـد نـه   كه خا

ـين شـويد   ـا خوابيـد روي   . بايد سوار ماش آق
ـا افسـر   . زمين رئيس زندان دستور  داد چند ت

ـا را گرفتنـد و بـه زور     آمدند دست و پاي  آق
ـا     . سوار كردند من كه سـوار شـدم ديـدم آق

چون ماه تير و مرداد بود و . خيس عرق است
ـا را بـه   راستي  وق. هوا خيلي  گرم بود تي  آق

زور مي خواستند سوار  كنند  من مي ديـدم  
ـا از پشـت      خديجه خانم دختـر كوچـك آق
پنجره چه دادهائي  مي زد و حتي خودش را 

ـابور  . مي زد بايد اضافه كنم موقع رفتن در نيش
حال آقا  شديد به هم خورد، جوري  كه افسر 

آقا . گفت مي خواهيد برگرديم. همراه ترسيد
  .ا مي خواهيد برويدگفت نه هر ج

قا ي جواد حاجي تهراني  آ اين بود مصاحبه با 
آشپز  مخصوص  مرحوم دكتر محمد مصدق 

  .ومهندس  احمد  مصدق 
  ) 9(تقديم حضور  آقاي  ايرج افشار 

  
   :توضيحات و مĤخذ  ◀

  
ـارزه و مقاومـت   -  ۱ ـالهای مب جلـد  –مصدق س

ـاتی   - اول  ـا نجــ ـرهنگ  غالمرضــ ـالیف ســ  –تــ
ص  – ۱۳۷۸  - مات فرهنگــی رســامؤسســه خــد

۳۱ (  
ــین  مصــدق ســومین فرزنــد   -  ۲ دکتــر غالمحس

ـال  ـلطنه  و دکتـر مصـدق،  در س  ۱۲۸۵ضیاء الس
در . میالدی  در تهران به دنیا آمد ۱۹۰۶( شمسی 

ـر محمـد مصـدق  سه سالگى، همراه پدرش دكت
رفت، عازم  تحصیالت به اروپا مى  كه براى ادامه

ـا  سوئیس شد و تا آغاز جنگ ـانى اول در آنج جه
ـران آمـد و در . ماند ـروع جنـگ بـه ته پـس از ش

 ۱۳۰۰در. لوئى مشغول تحصیل شـد سن  مدرسه
علـوم   ش به همـراه بـرادرش احمـد بـه مدرسـه

ـا   سیاسى، به ریاست علـى ـر دهخـدا، رفـت  ب اكب
دکتــر  ســید علــی  اکبــر شــایگان، دکتــر کــریم 
ـاقر حجـازی همـدوره  سنجابی و سید محمـد ب

ــد و ــرادرش و  ۱۳۰۱ســپس در بودن ــه اتفــاق ب ب
متوسطه را در   رضازاده شفق به اروپا رفت و دوره

او بعـد بـه سـوییس رفـت . پاریس به اتمام رساند
دانشکده پزشـکى   موفق به اتمام دوره ۱۳۱۰ودر

ـال، در  لوزان شد و در ادامـه آن بـه مـدت سـه س
ـائی، در  ـان و مامـ ـته تخصصــی جراحــى زنـ رشـ

تحصیل و کار آموزی کرد بیمارستان های لوزان 
ـپلم تخصصــى از  ۱۳۱۳و درســال  ــه اخــذ دیـ ب

ـان  دانشــکده نایــل گردیــد ـام  .  همـ او در هنگـ
با خانم ملکه خواجه  ۱۳۰۸تحصیل در تابستان 

ــد بنــام هــای  ــوری ازدواج کــرد کــه  ســه فرزن ن
ــدگی  ــل  زن ــومه حاص ــد و معص ــود، حمی محم

  . مشترکشان بود
ـران در   ـاز گشـت  بـه ای ـال او پس از  ب ،  ۱۳۱۳س

ـتوان  ـا درجـه س ـربازی ، ب برای انجام خدمت س
ـانی ارتـــش  ـاه اداره تحشــ ( ســـومی،  در درمانگــ

ـازی ـات س دوره خـدمت وظیفـه ) اسلحه و مهم
  . خود را طی کرد

ـال  ـا   ۱۳۱۴غالمحسن مصدق در س ـران ب در ته
ـان، در دانشـکده  سمت استاد كرسـى امـراض زن

و با ا.  پزشکى دانشگاه تهران به تدریس پرداخت
ــا  عالقمنــدی  خــود و دوســتانش کــه در رأس آنه

  ۱۳۱۹دکتــر ابوالقاســم نفیســی بــود در شــهریور 
ـرای   ـز پزشـکی  مـدرن، ب لزوم تأسـیس یـک مرک
ـتمند را  ـای مســ ـانواده هــ ـان خــ ـان و کودکــ زنــ
ـازمانی  ضروری می دانستند و موجب تأسـیس س

ـام  ـادران و نـوزادان« به ن » انجمـن  حمایـت  م
ــد ــده ای از ز. گردی ـار از ع نــان و مــردان نیکوکـ

ـین  جمله خانم صدیقه دولت آبادى، منصوره مت
، خــانم هــاجر تربیــت و نیــز ) مصــدق( دفتــرى 

آقایــان دکتــر ولــی اللــه معظمــی، دکتــر داوری، 
ـا  کمـک  دکتر مـؤتمنی و چنـد تـن از پزشـکان ب
ـازمان را  ـادی  و معنـوی خـویش  ایـن س های  م

وى مــدت چهــارده ســال عضــو . یــاری کردنــد

المللــى زنــان و  تــه اجرایــى فدراســیون بــینكمی
ـز آن در ژنـــو اســـت، بـــود و  ـایى، كـــه مركــ مامــ
همچنین هشت سال عضویت در هیئت مؤسس 

المللـى را بـه عهـده  انجمن بارورى و نازایى بین
ـتان . داشت عالوه بر آن جـراح چنـدین بیمارس

ـتان نجمیـه موقوفـه  شد و مدتها ریاسـت بیمارس
ـلطنه ـانم نجــــم الســـ ـاد خـــ ـــ ــــده ی ـادر  زن ـــ م

ـام بازگشـت از . السلطنه با او بـود مصدق در هنگ
ـا    ـین مصـدق ت ـر غالمحس سوئیس شادروان دکت
واپســین  زنــدگی پــر بــار  دکتــر  مصــدق مراقــب  

ـز در  از  وى مقالــه. ســالمتی وی بــود ـایى نیـ هـ
ــه ــده«ى  مجل ــه چــاپ رســیده اســت» آین از . ب
علل نازایى «، به فارسى؛ »امراض زنان«: آثارش
ـار پــدرم، مصــدق«انســه؛ ، بــه فر»زن ، »در كنـ

 ..خاطرات دكتر غالمحسین مصدق
ـردى  ــدق مـ ـین مص ـر غالمحسـ ـاد دکتـ ــده یـ زن
ـار  دانشمند، درستكار، جدى و مالیم بـود و بـه ك

در تهران جهان  ۱۳۶۹در . ورزید خود عشق مى
  . را بدرود گفت

ـین مصـدق   -  ۳ ـر غالمحس در   - خاطرات دکت
ـیم –کنار پـدرم ؛ مصـدق  ـا  :تهیـه و تنظ غالمرض

 ۱۳۶۹  - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا –نجاتی 
   ۴۷ -   ۴۸ص –
ـیابی  - ۴ ـرام افرسـ ـاریخ«  - بهـ ــدق و تـ   - » مص

   ۹۵ص  – ۱۳۶۰ –انتشارات نیلوفر 
  :گلســتان ســعدی اســت کــه آمــده اســتاز – ۵ 

ازدرویشی مستجاب الـدعوة دربغـداد پدیـد آمـد 
و گفـت  حجاج یوسف را خبرکردند بخواندش

گفـت خـدایا جـانش . یری بر مـن کـندعای خ
بستان گفت از بهر خدای این چه دعاست گفت 

  این دعای خیرست ترا و جمله مسلمانان را
 

     ای زبردست زیر دست آزار 
 گرم تا کی بماند این بازار  

  به چه کار آیدت جهانداری
  مردنت به که مردم آزاری   
   
شـماره  –نشریه   انقالب اسالمی در هجرت   -  ۶

   ۱۳۸۲تیر  ۱۵تا  ۲  ۵۷۰
ـاب *  ـتایش  در  كتـ ــود سـ ــد «محم ـر محم دكتـ

  : می نویسد »  مصدق
ـر و ســـه دختـــر  دكتـــر محمـــد مصـــدق دو پســ

دو تا از دختر ها ازدواج كردنـد كـه يکـي .داشت
همســر دكتــر احمــد متــين دفتــري شــد كــه در 
ـين  ـران از بــ حادثـــه ي هـــوايي نزديـــك تهــ
ـانواده اي  ـا خـ ــه بـ ـياء اشــرف ك ــت،دومي ضـ رف

ـر ـــ ــــه مع ــــومي خديج ـرد و س ـــ وف ازدواج ك
فرزندان ذكور دكتر مصدق غالمحسين و .است

احمد بودند كه غالمحسين متخصص زنان بود 
ــا سرگذشــت  ــيد و ام ــا معاونــت راه رس و احمــد ت

مــرداد دچــار  ۲۸خديجــه كــه پــس از كودتــاي 
دكتر مصدق تا واپسين .بيماري روحي شديد شد

ـاي  ـه بـود و بـه بچـه ه دم حيات نگران خديج
تا موقعي .ود توصيه كرد كه مواظب وي باشندخ

ـات  كه دكتر غالمحسين و احمد پسران وي حي
ـان او را  داشتند مواظب او بودند و هزينه ي درم
ـر  ـر دكتـ ــون دختـ ــي اكن ــد ول ــي كردن ـامين م تـ
ـان  ـر ملــي و قهرمـ مصــدق،فرزند نخســت وزيـ
ايران،تنهــا و فرســوده و فقيــر در گوشــه يکــي از 

ـان عـده اي  آسايشگاه هاي دولتـي سـويس در مي
ـر مـي  بيماران رواني با هزينه دولت سويس بـه س

 .برد،زهي تأسف
 

يکي از ايرانيان كه با دختـر دكتـر مصـدق ديـدار 
 :كرده بود در نامه اي مي نويسد

به نام يك ايرانـي دلسـوخته كـه از ايـن آسايشـگاه 
ـه بـه گفتگـو  ـا خديج ـرده و از نزديـك ب بازديد ك

 .ر مي پردازمنشسته است،به شرح اين ديدا
ـايي از  ـاطره هــ ـافتن خــ ــ ـراي ي ــ ـتجو ب در جســ
ـنم كـه  مصدق،در سويس خانـه اي را پيـدا مـي ك
مصدق دوران دانشجويي اش را در آن گذرانـده 

مي كوشم اطالعات بيشتري كسب كنم كه .است
ـه مصـدق،آخرين و  مي شنوم دختـر وي خديج
تنها بازمانده خانواده قهرمان ملي،سالهاست كه 

ـه ي در آسايشگاه ب ـاتل،به هزين يماران رواني نوش
ــه  دولــت ســويس در نهايــت فقــر و تنگدســتي ب

 .زندگي ادامه مي دهد
ـاران روحـي تمـاس مـي  باالخره با آسايشگاه بيم

با بي اعتنايي پرستاري مواجه مي شوم كه .گيرم
مـي كوشـم "چه نسبتي با وي داريـد؟:"مي پرسد

پــدر ايــن بــانوي "  بــراي وي توضــيح دهــم كــه
ـالمند نخ ـران بـوده اســت و س ـر ملــي اي سـت وزي

خدمات او به كشورش هرگز از خاطر ميليون ها 
ـين دليـل اسـت كـه مـي  ايراني نمي رود و بـه هم

پرســتار بــا لحنــي ."خــواهم دختــر وي را ببيــنم
استهزاء آميز مي خندد و از پشت تلفن مـي گويـد 
پس چرا ايرانيان از اين دختر قهرمان ملي سراغ 

ـاالخره  مـي گويـد بايـد از پزشــك نمـي گيرنـد و ب

پس از چند لحظه اجازه .معالج وي اجازه بگيرم
ـايي .ي مالقات مي دهد مـي پرسـم چـه چيـز ه

بعـد  ۵الزم دارد تا برايش تهيه كنم و قرار ساعت 
 .از ظهر را مي گذارم

ـالمندان مـي  در وقت تعيين شده به آسايشـگاه س
به دفتر مي روم و مي گويم براي مالقات چه .روم

 .دكتر به پرستار دستوراتي مي دهد.ده امكسي آم
 

ـالخورده كـه  ـانويي س چند لحظه بعد پرستار با ب
ـين  ـا  ۶۰بايد ب ـته باشـد،وارد مـي  ۷۰ت ـال داش س

ـرام مـي .شود به طرفش مي روم و به او اداي احت
احساس مي كنم اين اداي احترام از جانب .كنم

ميليون ها ايراني تقديم مصدق مي شود كه هنوز 
ـاي او را فرامـوش نكـرده خاطره ي  فداكاري ه

ـتار مـي پرسـد.اند ـاقش :"پرس مـي خواهيـد در ات
پاسخ را به او واگذار "صحبت كنيد يا همين جا؟

خديجه دختر دكتـر مصـدق مـي گويـد .مي كنم
ـراي او آورده ام مـي .همين جا دسته گلي را كـه ب

ـاري  گيرد به او مي گويم كه ايراني هستم و اگر ك
ـا فقـط تشـکر .جام دهمدارد حاضرم برايش ان ام

پــس از چنــد لحظــه بــي آنكــه چيــزي .مــي كنــد
ـر  ـار ديگ بخواهد يا حرفي زده باشـد،فقط يـك ب

وقتــي .تشــکر مــي كنــد و از اتــاق بيــرون مــي رود
شماره اتاقش را مي پرسم،مي ايستد و شمرده مي 

بعد خدا حافظي مي كنـد و ."صد و هفده"گويد
ـر گـل "مـي پرسـم .دسته گل را پس مي دهـد مگ

بـه .پاسخش فقـط تشـکر اسـت"وست نداريد؟د
ـرين پاسـخي بـود كـه او  عقيده من اين درست ت

ــده ي  ۴۹زيــرا .داد ـا بازمان ســال از احــوال تنهـ
مصدق قهرمان ملي بي خبر بـوده ايـم و او را بـه 
حال خود رها كرده ايم و به عنوان يك ايرانـي او 

 ."را فراموشش كرده ايم
 

ـر مـي با بغضي جانسوز در گلو به دفتر آ سايشگاه ب
ــه پرســتار مــي دهــم ــي .گردم،دســته گــل را ب م

 !"چه شانسي:"گويد
ـنوم  از علت بيماري اش مي پرسم و پاسخ مـي ش

مـرداد  ۲۸به دنبال غارت منزل دكتر مصدق در 
ـيار حساسـي  ۳۲ و زنداني شـدن،چون دختـر بس

ــي دوســت داشــته،دچار  ــدرش را خيل ــوده و پ ب
 .اختالل رواني مي شود

مي پرسم هزينه نگهداريش چگونه از اين پرستار 
تأمين مي گردد؟پاسخ او مثل پتكي بر سرم فرود 

ـراي وي پـــولي نمـــي .مـــي آيـــد ـيچ كـــس بــ هــ
ـا .تمام اعضاي خانواده ي او مرده اند."فرستد م

ـتيم  به سفارت ايران اطالع داديم و از آنها خواس
كه مخارج وي را تأمين كنند،ولي قبول نكردنـد 

ـر در حـال ح.و پاسخي ندادنـد اضـر آسايشـگاه ب
خــالف رســم جــاري خــود عــالوه بــر تحمــل 
مخارج وي ماهانه حدود صد فرانك هم بـه وي 
ـته باشـد  مي پردازد تا اگر چيـز خاصـي الزم داش

پرستار اضافه مي كند من تعجـب مـي ."تهيه كند
ايران يك كشورثروتمند است و همين حاال "كنم

ـتوران  ـران دارد يـك رس ميليـون  ۶هم دولـت اي
در ژنو مي سازد،ولي برايش دشوار اسـت  فرانكي

مگر شما نمي گوييد .هزينه ي يك بيمار را بپردازد
پدر وي نخست وزير بزرگي در تاريخ ايران بوده 

 !"است؟
ــي  ــگاه خــارج م ــدوه از آسايش ـر از ان ــي پـ ـا قلب بـ

بـه .كنار درياچه به ساحل چشـم مـي دوزم.شوم
ـري  ياد مردي مي افتم كه در دوران نخسـت وزي

ي از دريافت حقـوق ماهانـه خـود داري اش حت
 .مي كرد

به هر حال واقعيـت ايـن اسـت كـه هـم اكنـون 
ـار و  ـا وق خديجه مصدق در شرايط نامساعد اما ب
ـيچ گونـه  آرامش در يك آسايشگاه رواني بـدون ه
ـان  در آمدي در سويس روزگار مي گذراند و مهم

  .دولتي بيگانه مي باشد
مـن دکتر محمـد مصـدق « - محمود ستایش  - 

ــوکر ملــتم  ــه مناســبت پنجــاهمین ســالگرد : ن ب
 –انتشــارات  البــرز  - »زمامــداری دکتــر مصــدق

۱۹۸۰   
  سایت  ایران، فرهنگ ، تمدن : منبع

http://dar-diare-khishtan .blogfa  
.com  /author-dar-diare-khishtan 
.aspx  

ـین مصـدق   -  ۷ ـر غالمحس در   - خاطرات دکت
   ۴۷ -  ۶۰صص   - کنار پدرم ؛ مصدق 

ــه کتــاب  خــاطرات و تألمــات  **  ــد ب ـاه کنی نگـ
ـارات علمـی  –مصدق  بقلم دکتر مصـدق   –انتش

   ۳۳۹ – ۳۳۸صص   -  ۱۳۶۵
نوۀ خانم دفتر الملـوک   - کیومرث راستین  -  ۸

خواهر  تنی  مصـدق  اسـت و ایـن دو ، فرزنـدان 
  .یک مادر و پدر بوده اند

مصــدق و مســائل حقــوق و « –شــار ایــرج اف -  ۹
ـارات سـخن  - » سیاست  ص   صـ-  ۱۳۸۲ –انتش
۲۴۸  -  ۲۴۱   

  داردادامه 
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 ،نشريهدوستان ازياري مالي 
  !ريغ نفرمائيدد

 !ما را نياز به ياري شماست

یه آزاد در باره آبحث 
  سوره نساء ۳۴

  
اثبــات مبنــای کــار مترجمــان  ازیــر

قــدرت و ســلطه مــرد بــر زن بــوده 
    نکهآحال . است

  
بـا «، )به فتح ط(طوع در عربی  – ۳

» رغبت و داوطلبانـه کـاری را کـردن
معنـی  )نآفردات الفـاظ القـربنابر م(

ــر ضــرب را زدن  ــال اگ ــد ح ــی ده م
ــه اطاعــت  ــردن ب ــور ک ــای مجب بمعن

، با اطعـنکم تنـاقض پیـدا ممعنی کنی
نهـا کـه اسـالم را بـا فلسـفه آ. می کنـد

بیــان قــدرتی کــه پــیش از ( ارســطوئی 
اسالم، مسیحت را از خود بیگانه کرد 

تطبیـــق کـــرده انـــد، چـــون اصـــل )  
  حوری راهنما را ثنویت تک م

ــد (  ــده) ضــد توحی ــد، پــس  گردان ان
محور فعال و مسلط مرد شده است و 

ضرب را زدن نه . محور فعل پذیر زن
بقصد برانگیختن میل جنسی کـه بـه 
قصد مطیع کردن به جبر معنی کرده 

و چــون دیــده انــد، بــا کلمــه . انــد
اطعنکم تناقض پیدا مـی کنـد، معنـی 
کلمه اطعنکم را هـم اطاعـت کـردن 

بـدیهی . گردانـده انـد) زور  (به کـره 
نشــوز را   ،پــیش از ایــن کــار اســت،

خیانت به شوهر و یا مطلق نافرمـانی 
ــد ــرده ان ــی ک ــل آحــال  .معن ــه فع نک

معنـــی منظـــور از فعـــل » اطعـــنکم«
رامعین می کنـد کـه بـه » اضربوهن«

ـــت  ـــیدن آرغب وردن و تحـــرک بخش
حتــی در بــاره زنــان خشــونت . اســت

نیــز روش بکــار ) مازوخیســت(طلــب 
ردنی نه خشونت که رها کـردن او از ب

  . خشونت است
یه کـرده آکه از  ای ، معنیبهرحال     

غیــر از معنــی ای اســت کــه بهــر انــد، 
غفلــت کــرده . یــک از دو تقــدیر دارد

با خود  ،اند که معنی ای که کرده اند
یــه هــای بســیاری متنــاقض مــی آبــا و 

با خود متناقض مـی شـود زیـرا  .شود
ر و تســلیم زدن ســبب احســاس تحقیــ

ــی شــود ــده م ــده . در کتــک خورن زن
شـدن و جسـتن نشـاط جنسـی را ببـار 

ــاقی مــی . وردآنمــی  ــذیر ب زن فعــل پ
هـر  ،ماند و التـذاذ جنسـی زن و مـرد

امــا اضــربوهن . نــاقص مــی شــود ،دو
ــه  ــل چنانک ــرانگخیتن می ــای ب بمعن

در زن رغبت و  ،مرده ای زندگی یابد
ــی  ــد م و . وردآخــود انگیختگــی پدی

جمله، با  ال اکراه فـی الـدین از   ،نیز
یه ای که زن و مـرد را برابـر مـی آو با 

یه هائی که حقوق انسان آشناسد و  با 
را  ذاتی حیـات انسـان، از زن و مـرد، 

مــی توانیــد بــه حقــوق ( مــی شناســند 
ن که به سوئدی ترجمـه آانسان در قر

یـه ای آو بـا  )شده است  رجوع کنیـد
سـران که در باره رابطه پیـامبر بـا هم

  .وردآتناقض پدید می  ،خویش است
در عــوض، ترجمــه ای کــه مــن در       

اختیار شما گذاشته ام، نـه در خـود و 
ــک از  ــا هیچی ــه ب ــرآن ــای ق ــه ه ن آی

روشــن و ســر . پیــدا مــی کنــدتنــاقض 
چرا چنین است؟ زیـرا . راست است 

( نه متأثر از بیان هـای قـدیم قـدرت 
ــوص  ــطوئی بخص ــفه ارس ــه ) فلس و ن

( بیــان هــای جدیــد قــدرت  متــأثر از
) ایدئولوژیهای دست سـاخت غـرب 

ن آبرطبق اصول راهنمـای قـر. است
ــه در  ــه را آک ــایش بنگــری، هم ــه ه ی

شفاف و سرراست و خـالی از تنـاقض 
  . می یابی

نکه معلوم آور می شود پس از آیاد      
شــد نشــوز، دســت نــدادن بهنگــام 

یـه معنـائی را آمیزش جنسی اسـت و آ
نهـا کـه آسیار شـدند جست که دارد، ب

ــد . برداشــت خــود را تصــحیح کردن
نها که ضرب را زدن ترجمه می آحتی 
برعهده روان پزشک است که ( کنند 

ــه انــدازه از  ــت چ ــاره مازوخیس در ب
خشــونت بــرای بــرانگیختن میــل بــه 

، مـی )میزش جنسـی را تجـویز کنـد آ
پذیرنــد کــه مقصــود بــرانگیختن بــه 

ــزش جنســی اســتآ ــت، . می در حقیق
یه به شوهر رهنمود مـی دهـد  آچون 

میـزش جنسـی آچگونه در زن میل به 
را بر انگیـزد، از او  مـی خواهـد اگـر 

  . زن رغبت کرد، باز ایست
ــه   – ۴ ــذیرفتم ب ــنهاد بحــث را پ پیش

ایـن قصـد کـه حقیقـت بـر دو طــرف 
شکار شود و نیز بـه ایـن قصـد آبحث 

« کــه بــه رهــا شــدن زن از موقعیــت 
ـــکس دوم  ـــیمون( » س ـــول س ـــه ق  ب

بـر ایـن نبـودم و . کمک کند) دوبوار 
نیستم که در جامعه های غرب، زنان 

. زاد شــده انــد و حقــوق جســته انــدآ
نها بهتر از زنـان در آهرچند وضعیت 

جامعه های دیگر است اما همچنـان 
قربانیان بدترین نوع استبداد، یعنـی 

به قول فوکو ( » دیکتاتوری سکس « 
بـر و . و نیز استثمار مضاعف هستند) 

ــان  ــانی کــه زن ــا زم ــن هســتم کــه ت ای
زادی و حقــوق خــویش را آکرامــت و 

باز نیابند، در جامعه ها، محور رابطه 
ــرد و  ــد و زن و م ــی مان ــدرت م ــا ق ه

  . محیط زیست را ویران می کند
  .شاد و پیروز باشید      

  
ــق   ــد محق ــای مجی ــو و آق خــانم مین

  محمدی گرامی 
  با سالم  

ایـن ( بحث بـا خانمهـای سـوئدی     
طور که به یاد دارم بیشتر از یـک تـن 

ـــد  ـــد ) بودن ـــانم انگری ـــه خ ـــا نام ت
کارلسون و پاسـخ ایـن جانـب بـه آن 

از آغاز، قرار بر ایـن شـد . ادامه یافت
ـــرآن  ـــه ق ـــی ک ـــئله و راه حل ـــه مس ک
پیشــنهاد مــی کنــد، بــی توجــه بــه راه 

اگــر وجــود داشــته  –حلهــای دیگــر 
روش . شــناخته و نقــد شــود -باشــند 
زیرا تا مسـئله و راه حـل . ودصحیح ب

آن شــناخته نشــود، نــه نقــد آن میســر 
است و نه قابـل مقایسـه واقعـی، و نـه 

صوری، با راه حلهای دیگر مـی حتی 
بنا بر این بود که از تطبیـق  راه . شود

تکـرار  –حل با راه حل غربی مسـئله 
 -مــی کــنم اگــر وجــود داشــته باشــد 

توضیح ایـن کـه نـه . خود داری شود
توجیـه گـر کـه دو عقـل آزاد  دو عقل

در . بحث آزادی را به نتیجه برسانند
عمــل، طــرف بحــث، صــاحب عقــل 

آمــد و کوشــش  توجیــه گــر از کــار در

« این جانب برای این که او را از بند 
ـــی » الگـــوی ســـوئدی  آزاد کـــنم، ب

عقل توجیه گـر بـود زیـرا . نتیجه شد
الگــوی « مــدام، راه حــل قــرآن را بــا 

اشـت، مقایسـه د که در سـر» سوئدی
مغازلـه « با آنکـه درک او از . می کرد

هم نوعی رابطـه قـوا اسـت، بـر آن » 
بـــود کـــه از ایـــن جانـــب یکـــی از دو 

راه حـل قـرآن  - ۱:اعتراف را بگیـرد
نادرست است و باید آن را با راه حل 

هرگاه بنـا  – ۲. سوئدی جانشین کرد
دیگــری از آیــه باشــد، » تفســیر « بــر 

« آیــد کــه بــا  بایــد بــه ترتیبــی بعمــل
کار . انطباق بجوید» الگوی سوئدی 

این عقل نمـی توانسـت بـه بـن بسـت 
  . نکشد

الگــــــــوی « در حقیقــــــــت، در       
نه چنـین مسـئله ای وجـود » سوئدی

دارد و نه بطریق اولی راه حلی بـرای 
پاســخ خــانم  انگریــد کارلســون . آن

معلوم می کند که نـه مسـئله و نـه راه 
وجــود  یدحــل آن، در الگــوی ســوئ

هرگاه عقل او توجیه گـری را . دارند
رها می کرد، دست کم، در  مسئله ای 
چنین مهـم و راه حـل آن، تأمـل مـی 
  . کرد و بر آن می شد تجربه اش کند

راستی اینسـت کـه اصـل راهنمـای      
بنـا بـر . عقل توجیه گر ثنویـت اسـت

این، آمیزش جنسی میان زن و شوهر 
از . را نیــز یــک رابطــه قــوا مــی فهمــد

دیــد چنــین عقلــی، چنــین رابطــه ای 
غافــل از ایــن کــه . بــی اشــکال اســت

وقتی در رختخواب نیز رابطه، رابطه 
ممنوعیت های « قوا شد، استفاده از 

ــل » جنســی  ــی شــود و عام ــاگزیر م ن
. احســاس حرمــان جنســی مــی گــردد

افزون بر این، در جامعه هائی کـه در 
ـــی در  ـــان زن و شـــوهر حت ـــا، می آنه

ــز ــواب نی ــوا برقــرار  رختخ رابطــه ق
را ها ، این رابطه انسان نهاآدر  باشد،

 نهاآلت فعل قدرت می کند و آزادی آ
آســیب هــا و . مــی ســتاندنهــا را از آ

نابسامانیهای اجتماعی برهم افـزوده 
مــی شــوند و میــزان ویرانگــری بــر 
ــرد ــی گی ــی م ــازندگی پیش ــزان س . می

عقلها توجیه گـر مـی شـوند و در بـن 
« انگـــری را بســـت، زنـــدگی در ویر

می انگارند و بـه توجیـه آن » طبیعی 
  .می پردازند

ایــن واقعیــت کــه طــرف بحــث،     
موافقت نوک زبـانی بـا توضـیح ایـن 
ــاز  جانــب بعمــل آورد امــا از بحــث ب
ایستاد نیز بن بستی را گزارش می کند 
که عقل توجیه گـر بـدان مـی رسـد و 

وگرنـه، مسـئله  بـه او . در آن می ماند
و فهــم آن بســیار  توضــیح داده شــد
هم بسـتری محـل : آسان بود و هست
آمیـزش جنسـی دو . رابطه قوا نیسـت

ــا و  ــع ه ــه من ــد از هم ــی بای ــر م همس
ــای جنســی آزاد باشــد ــت ه . ممنوعی

ایــن آزادی بــه دو همســر امکــان مــی 
دهـــد در قلمروهـــای دیگـــر زنـــدگی 
زناشـــوئی، رابطـــه قـــوا را بـــا عشـــق 
بمعنای آزادی از محدود کننـده هـا، 

اما اگر بنا بر تربیـت و . کنند جانشین
بــرای مثـــال بـــه ( یــا بـــر اثــر ابـــتال 

، آزادی آمیـــزش میســـر )مازوخیســـم 
« و » اضـربوهن « نشد، دو فعـل آیـه 

راه حــــل دقیــــق را در »  اطعــــنکم 
« از معــانی کــه : اختیــار مــی گذارنــد

ـــز » ضـــرب  در قـــرآن دارد، یکـــی نی
ــت ــراگیختن اس ــا . ب ــی ب ــن معن « ای

زیـرا اطعـن . تسازگار اس» اطعنکم 
ــه غر ــت آزادان ــوع ( ب ــی ) ط ــی م معن

حال آنکه اگر ضرب زور درکار . دهد
آوردن معنی می داد، فعلـی مـی بایـد 
بکار می رفـت کـه اطاعـت بـه جبـر و 

بــدین قــرار، حتــی . کــره معنــی دهــد
است  وقتی همسر به مازوخیسم مبتال

و بــدون بکــار بــردن خشــونت لــذت 
جنسی نمی برد، بر شوهر است که بـر 
ــر را روش  ــت در همس ــتن رقب انگیخ

  . کند
اما نه مسئله و نه راه حـل آن نمـی      

تواند موضوع قـانون سـوئد و یـا هـر 
زیرا عـالوه . کشور غربی دیگر بگردد

بر عادی انگاری روابـط قـوا، چنـین 
مسئله و راه حـل آن نمـی توانـد پـای 

مگـر اینکـه بنـا . دولت را بمیان آورد
ســتری بــر ایــن  تأکیــد شــود کــه همب

مسئله و راه حل آن . رابطه قوا نیست
موضــوع رهنمــود دیــن بمثابــه بیــان 

ـــت ـــته . آزادی اس ـــیحیت نتوانس مس
ــئله و راه حــل آن  ــن مس ــه ای اســت ب

گنــاه « زیــرا انــداختن بــار . بپــردازد
بـر دوش زن و تحقیـر رابطـه » اولیه 

جنسی حتی میـان زن و شـوهر و بسـا 
ــای  ــع ه ــا و من ــت ه ــرویج ممنوعی ت

ل ایـــن مســـئله مهـــم جنســـی، از حـــ
  . ناتوانش ساخته است

این بحث تجربه ای آموزنده شـد       
زیرا روشن گشت کـه هرگـاه . برای ما

خود را از منطق صـوری رهـا کنـیم و 
از قیاس صوری آنچه خـود داریـم بـا 
آنچــه در غــرب متــداول اســت بــاز 
ایستیم، می توانیم راه حل هـای آزاد 
ــنهاد  ــانها پیش ــامی انس ــه تم ــده ب کنن

امیدوارم طرف بحـث بـه ایـن . کنیم
صرافت بیفتـد کـه زنـدگی در روابـط 
ــدگی در  ــدگی آزاد نیســت و زن ــوا زن ق

بیـان آزادی مـی بایـد . خشونت است
روشهائی را در اختیار انسـان بگـذارد 
. کــه او را از روابــط قــوا مــی رهنــد

کاهنده ترین روابـط قـوا کـه زاینـده 
روابط قـوا در همـه بعـدهای زنـدگی 

ــانها  ــتر انس ــوا در بس ــه ق اســت، رابط
ــت ــود او . اس ــا خ ــرکس ب ــدایت ه ه
پس بر طـرف بحـث اسـت کـه . است

  .راه خود را برگزیند
  . شاد و پیروز باشید         

آوریل  ۹برابر  ۱۳۸۷فروردین  ۲۱     
۲۰۰۸   

  
  خانم انگرید کارلسون گرامی

  با سالم     
خانم مینو و آقای مجید محمـدی      

ی خـود بـا شـما محقق مرا از گفتگو
ــد ــاه کردن ــار . آگ ــدم، یکب ــرور دی ض

  :دیگر، چند نکته را یادآور شوم
قرآن تصریح می کند که، در آن،  – ۱
اخــتالف نیســت چــه ) میــان آیــه هــا(

بنـا بـر ایـن، هـر آیـه . رسد به تناقض
دارای آن معنی بایـد باشـد کـه میـان 
آن آیه و آیـه هـای دیگـر، تنـاقض بـه 

ز بوجـود جای خود، حتی اختالف نی
ترجمه ها از قرآن که شما بـه . نیاورد

زبــان ســوئدی یــا غیــر ســوئدی در 
اختیار داریـد، ترجمـه هـای صـحیح 

زیــرا آیــه مــورد بحــث را در . نیســتند
تنــاقض قــرار مــی دهنــد بــا آیــه هــای 

برای مثال، میان این آیه با آیه . دیگر
ــد  ــی کن ــریح م ــه تص ــن «ای ک در دی

را  و آیه ای کـه انسـانها» اکراه نیست
از زن و مرد برابر می شمارد و آیه هـا 
که حقوق انسان را به انسـانها خـاطر 
نشــان مــی کننــد، تنــاقض ایجــاد مــی 

پس ترجمه ای صحیح است که . کند
ــا  ــاورد و ب ــاقض را بوجــود نی ــن تن ای
کرامـــــت و منزلـــــت و حقـــــوق زن 

  .خوانائی داشته باشد
قرار شما بحث با این جانب بود  – ۲

بحــث نیــز  هــدف. دیگــرانبــا نــه 
بدیهی اسـت . رسیدن به حقیقت بود

. شما نظر خویش را برحق مـی دانیـد
این جانـب نیـز بـر ایـن بـاورم کـه در 
جستجوی بیان آزادی هستم و روشی 
که برای شما تشریح کرده ام، موافق 

بحــث وقتــی آزاد . بیــان آزادی اســت
اســـت کـــه طـــرفین بحـــث خـــود را 
زنــدانی بــاور خــویش نســازند و از راه 

دو نظر، به حقی برسـند کـه بسـا نقد 
دو طرف بر سر آن موافـق شـوند م ه

ـــد کـــه ئو هـــم بکـــار انســـانها ی بیای
ــــان بر ــــخواه ــــان از خ ورداری انس

  . کرامت و حقوق خویش هستند
ـــان دارد در  - ۳ ـــا، انس ـــان م در جه

ــدرت  ــر ق ــرآورده رابطــه  –براب ــه ف ک
تنها و  –های انسانها با یکدیگر است 

از مـرگ  پیشـگیری. ناتوان مـی شـود
محــیط زیســت و شــئی شــدن انســان، 
بــدان نیــاز دارد کــه انســانها بتواننــد 
ــــای  ــــد، عقله ــــا را بردارن ــــانع ه م

عقلهــــای . خویشــــتن را آزاد کننــــد
ــا یکــدیگر ارتبــاط برقــرار  آزادشــان ب
کنند و بـه یمـن جریـان آزاد  اندیشـه 
ها، انسان ها بیـان آزادی را بازیابنـد 

  .و راهنمای خویش سازند
این جانـب اینسـت کـه وقتـی  رویه     

ــا بــه نتیجــه  وارد بحثــی مــی شــوم، ت
ــوم  ــی ش ــارج نم ــاندنش، از آن خ رس
مگــر ایــن کــه طــرف بحــث از ادامــه 

سه نکته را . دادن بدان منصرف شود
ــده  ــرای ایــن کــه از فای یادآورشــدم ب

تردیـد نکنیـد . بحـث مطمـئن شـوید
کــه بحــث انجــام گرفتــه، بــه هــدف 

هرگاه بنا براین، . بسیار نزدیک است
بخواهید به بحـث ادامـه دهیـد و یـا 

ـــا پرسشـــهائی  -پرسشـــی  داشـــته  –ی
  .باشید،  این جانب آماده ام

شادیها و کامیـابی هـای شـما روز       
  . افزون

  ابوالحسن بنی صدر
  ۱۳۸۷تیر  ۲۶برابر  ۲۰۰۸ژوئیه  ۱۶
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