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۷

گفت و گوی خواندنی »روایت امروز«
با آیت اهللا سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد

پرونده روایت امروز درباره اجرایی شدن قانون تحریم های کاتسا 

170 هزار نفر آماده تحریم باشند

پرونده روایت امروز درباره اصالحات ولیعهد عربستان 

اصالح نمای بیرون
برای سرکوب درون

تسخیر سفارت آمریکا و دانشجویان پیرو خط امام
در گفت و گو با حسین شیخ االسالم و معصومه نورمحمدی 

دانشجویان و گروگان ها

یک تیر و دو نشان تحریم جدید آمریکا
 دروغی به نام شکسته شدن دیوار تحریم ها
باید ایران را از عراق بیرون بیندازیم!
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 گفت و گوی خواندنی »روایت امروز«
با آیت اهللا سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد

پرونده روایت امروز درباره اجرایی شدن قانون تحریم های کاتسا 

170 هزار نفر آماده تحریم باشند

پرونده روایت امروز درباره اصالحات ولیعهد عربستان 

 اصالح نمای بیرون
برای سرکوب درون

تسخیر سفارت امریکا و دانشجویان پیرو خط امام
در گفت و گو با حسین شیخ االسالم و معصومه نورمحمدی 

دانشجویان و گروگان ها

یک تیر و دو نشان تحریم جدید آمریکا
دروغی به نام شکسته شدن دیوار تحریم ها
باید ایران را از عراق بیرون بیندازیم!

شماره 7
1۴ آبان 139۶ 

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس )وابسته به آستان قدس رضوی(

مدیر مسئول:
ایمان شمسایی

دبیر ویژه نامه:
محمدحسن روزی طلب

مدیر فنی و هنری:

محمد مالعلی اکبری

همکاران:
حسین نظری ،  مهدی خانعلی زاده 
سیدمحمد حسینی،  مسعود شایگان

مرتضی احمدی، حسین رضایی و احسان اشرفی
فاطمه کوره پز ، زهرا مویدی و وحید خضاب

w w w . q u d s o n l i n e . i r

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، کشــور دچار بلبشو و آشوب شد، 
اما با حضور مــردم در صحنه این بحران فروکش کرد و بســیاری از 
روحانیونــی که در کمیته بودند پایشــان به مناصب حکومتی نظیر 
مجلس، دولت و نهادهای دیگر باز شد. چه شد که بالفاصله بعد از این 
بحران، شما و آیت الله مهدوی کنی کار دولتی را رها کردید و به دانشگاه 

امام صادق)ع( رفتید؟
در جواب شــما الزم اســت خاطره ای از امام)ره( بگویم. موقعی 
کــه کمیته چی بودیم. البته اوایل انقالب اســالمی در کمیته نبودم. 
در ســال 1359 رئیس کمیته منطقه 10 آقای عمید زنجانی بود که از 
نظر شخصیتی یک شــخصیت آکادمیک بود. در عین حال خیلی 
خسته شده و کار در کمیته برای ایشان مشکل بود. با اصرار ایشان 

مسئولیت کمیته منطقه 10 به گردن من افتاد. 
ضرورت های انقالب این اقتضا را می کرد. در 
سال 1360 از یک طرف جنگ متوقف و جبهه 
کاماًل راکد شده و بخشی از کشور در تصرف 
دشمن بود و از طرف دیگر داخل کشور هم 
ترورهایــی که منافقین انجام می دادند اوج 
گرفته بود. در حدی بود که یک گشت کمیته 
که از ســتاد بیرون می رفت یقین نداشتیم 
بچه ها ســالم برگردنــد. در مجموع وضع، 
بحرانی بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله 
مهدوی کنی هــم وزیر کشــور بودند و هم 
رئیس کمیته انقالب اسالمی. ایشان دیدند 
همه روحیه شان را از دست داده و خودشان 
را باخته انــد. تصمیم گرفتند ایــن گروه را 
خدمت امام)ره( ببرند! تهران چهارده کمیته 
داشــت و اصطالحًا به آنها چهارده معصوم 
می گفتنــد، چون اینها هــر کاری می کردند 

کسی مؤاخذه شان نمی کرد. )با خنده(
همه روحیه شان را از دست داده و حسابی 
خودشان را باخته بودند. برای همین آیت الله 

مهدوی کنی تصمیم گرفتند اینهــا را خدمت حضرت امام)ره( ببرند. 
ایشان می خواست اینها از امام)ره( روحیه بگیرند و مطالبی را که دارند 
با امام)ره( مطرح کنند و حرف هایشــان را بزنند. یک روز ایشان ما 
چهارده نفر را خدمت حضرت امام)ره( بردند. کس دیگری جز ایشان 
و ما چهارده نفر مســئول و سرپرست کمیته های تهران نبود. در آن 
جمع خدمت امام)ره( بنده کوچک ترین فرد از نظر موقعیت روحانیت 
و سن و سال بودم. در سال 1360، 35، 36 سال داشتم. بنده در مقابل 
علما، بزرگان و ریش سفیدانی که رئیس کمیته بودند از همه جوان تر 
بودم و از نظر موقعیت روحانیت به حساب نمی آمدم و به چشم یک 
جوان به ما نگاه می کردند و اهمیتی برایمان قائل نمی شــدند. لذا 

ما حرفی نداشــتیم و آن آقایان با امام)ره( حرف داشتند. بعضی ها 
شروع به گله، شکوه و اظهار ناراحتی کردند. جمع بندی این گالیه ها 
و شــکواییه ها این بود که ما رفتیم حــوزه درس خواندیم و زحمت 
کشــیدیم تا مسجد، محراب و منبر را اداره و مردم را ارشاد و تربیت 
کنیم. نیامدیــم که قاچاق فروش و چاقوکش بگیریم و تفنگچی گری 
کنیم، چون در کمیته عده ای تفنگچی دور و برمان داشــتیم. مسائل 
تروریستی، درگیری با منافقین و موضوعاتی از این دست هم مطرح 
بود. حرفشان این بود که اصاًل چه شد انقالب به اینجا رسید که ما را 
از ماهیت مان خارج کند و در این مسیر سوق بدهد. این جمع بندی 
کلی، حرف ها و گالیه های آنها بود، ضمن اینکه هر کدام گالیه های 
شخصی هم داشتند که مطرح می کردند. امام)ره( حرف های همه را با 
حوصله گوش دادند. وقتی حرف های آقایان 
تمام شد امام)ره( شروع به صحبت و از اینجا 
آغــاز کردند که آن زمانی که در پاریس بودم 
فکر می کردم اگر این انقالب به پیروزی برسد 
یک عده آدم های متدین داریم که کشــور را 
اداره کنند. ما هم به حوزه می رویم و درسمان 
را می دهیم و کار ارشــادی مان را در مساجد 
و منابر دنبال می کنیم. منتهی وقتی به ایران 
آمدم دیدم آن قــدر آدم متدین که بتوانند 
کشــور را اداره کنند نداریم. یا نیستند یا اگر 
هستند متدین نیستند. چندتایی که هستند 
عرضه اینکه مقابل آمریکا بایستند و حکومت 
کنند ندارند. لذا خــودم حوزه و همه چیز را 
رها کردم و به تهران آمدم و شــما هم باید 
حوزه را رها و کشور را اداره کنید. ما مردم را 
در عرصه ای قرار داده ایم و باید پای این مردم 
بایســتیم و چاره ای هم نداریم. باید مردم را 
اداره کنیــم و این وضع را بگذرانیم تا ببینیم 

چه می شود.
ما که آنجــا حضور داشــتیم عده ای به 
حسینیه جماران آمده بودند و می خواستند امام)ره( را زیارت کنند و 
بعد به جبهه بروند. امام)ره( فرمودند اینهایی که دارند شعار می دهند 
و صدایشــان می آید، جوانند و دارند می روند بجنگند و مبارزه کنند. 
این جنگ به پیروزی می رسد و ما پیروز می شویم و همین ها می آیند 
و جزو نیروهای نظام خواهند شد و نظام را اداره می کنند. آن وقت ما 
دنبال درس، بحث، مسجد، پرورش و تعلیم و تربیت می رویم. من که 
نیستم شما دنبال درس و بحث می روید. اینجا آیت الله مهدوی کنی 
شوخی کرد و گفت: »حضرتعالی! ان شاءالله بهشت!« به این ترتیب 

ایشان با امام)ره( شوخی هم کرد.
فرمایشات امام)ره( نفوذ وحی داشــت. گاهی اوقات حرفی که 

آقای  با  دادم  استعفا  وقتی 
گرفتیم  تصمیم  مهدوی کنی 
را  امام صادق)ع(  دانشگاه 
راه بیندازیم، چون آقای مهدوی کنی 
روزی که از نخست وزیری استعفا 
شورای  فقهای  عضو  فقط  و  داد 
نگهبان بود، تصمیم اش این بود که 
از دولت و کارهای اجرایی کنار 
بیندازد راه  را  دانشگاه  و  بکشد 

باید پای مردم بایستیم

گفت و گوی »روایت امروز« با آیت اهللا سید احمد علم الهدی
نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس

محمدحسن روزی طلب

با خنده می گوید که قلم در دست دشمن است. به یاد می آورم 
روز 9 دی 1388 را که در میان جمع میلیونی عزاداران حســینی 
سخن می گفت. ده ها هزار تیتر و خبر دروغ و تهمت های ناروا 
تاوان آن سخنرانی است.در  یک صبح پاییزی مطبوع در جوار 
حرم ثامن االئمه)ع( به خدمت آیت  الله علم الهدی رســیدیم. 
ترجیح دادم که فارغ از موضوعات روزمره از دورانی بپرســم که 
امام جمعه مشــهد، معاون آموزشــی مهم ترین و پیشروترین 

دانشــگاه علوم انسانی منطقه غرب آســیا بوده است. به یاد 
روزهای خوش دانشگاه امام صادق)ع( از حضور اساتید ممنوع 

التدریس در این دانشگاه پرسیدیم. 
از نگاه باز آیت الله به کرســی های آزاد اندیشــی و همنشینی 
علمی با اســاتیدی که آیت الله حتی اسالمشــان را هم قبول 
نداشت، متفاوت ترین گفت و گوی آیت الله سیداحمد علم الهدی 

را در ادامه می خوانید:

اره
ــ

اش



می زد در عمق جان و فکر انسان اثر می گذاشت و برای 
فرد ایده سازی می کرد. امتیازی که حضرت امام)ره( در 
فرمایشات شان داشتند این است که حرفی که می زدند 
برای انسان ایده می شد. در آنجا به ذهن من و آیت الله 
مهدوی کنی این موضوع آمد که فعاًل آنچه برای انقالب 
اسالمی الزم است نیروســازی برای انقالب است. کار 
کمیته به جایی رســید که آقای ناطق نوری وزیر کشور 
شــد و تصمیم گرفت کمیته را از این جریان خارج کند 
و کمیته ها را زیر نظر وزیر کشــور بگیرد و در رأس آنها 
وزیر کشور باشد. ایشــان به طرز نامناسبی کمیته را از 
آیت الله مهدوی کنی تحویل گرفت. من هم استعفا دادم 
و گفتــم تا وقتی آیت الله مهدوی کنی بودند، بودم االن 
که نیستند بنده هم نیستم. آقای ناطق نوری اصرار زیاد 
داشت که مسئول کمیته مرکز شــوم. همزمان با این 
قضیه جنگ در جبهه ها متوقف و راکد شده بود. مرحوم 
فاکر نماینده امام)ره( در سپاه بود. اینها در شورای سپاه 
به این جمع بندی رســیدند که اگر بنده مسئول بسیج 
شوم می توانم برای جبهه نیرو فراهم کنم و جبهه از این 
رکــود در می آید. با توجه به ســابقه کاری ما در کمیته 
منطقه 10 تشخیص شــان این بــود. همان جا مرحوم 
فاکر اصرار کرد که مســئول بسیج شوم. دو مسئولیت 
پیش آمد از یک طرف باید مســئول بسیج می شدم و 
جنــگ در رأس امور بود. از طرف دیگر آقای ناطق نوری 
می گفت کمیته ها روی زمین اســت و باید کسی را در 
رأس کمیته ها بگذارم و از شما بهتر کسی را پیدا نمی کنم 
که هم بر کمیته وارد باشــد و هم بتواند کمیته را اداره 

کند. ایشان خیلی ُمصّر بود.
وقتی اســتعفا دادم با آقــای مهدوی کنی تصمیم 
گرفتیم دانشــگاه امام صادق)ع( را راه بیندازیم، چون 
آقای مهدوی کنی روزی که از نخست وزیری استعفا داد 
و فقط عضو فقهای شورای نگهبان بود، تصمیم اش این 
بود که از دولت و کارهای اجرایی کنار بکشد و دانشگاه 

را راه بیندازد.
قبل از ریاســت آیت الله مهدوی کنی دانشگاه هیئت 

امنا داشت؟
ایشــان از آنجا تصمیم گرفت دانشگاه را دایر کند، 
چون در میان هیئت امنای دانشگاه تنها کسی بود که 
می توانست این کار را انجام بدهد. بقیه اعضای هیئت 
امنا نمی توانستند این کار را انجام بدهند. مثاًل ریاست 
عالی دانشــگاه با آقای منتظری بود که نمی توانست 
دانشــگاه را راه بیندازد. در هیئت امنا دکتر اسرافیلیان 

نامی وجود داشت که از طرف هیئت امنا مأمور شد برود 
و دانشــگاه را راه بیندازد. دو سال هم آمد و در این دو 
ســال کارهایی که کرد این بود: در دانشگاه چند اصله 
درخت گیالس و بقیه اش را هم ســیب زمینی کاشت. 
دانشــگاه پیش از سر کار آمدن ایشــان در نداشت و 
ایشان در ورودی آهنی بزرگ را هم نصب کرد. کل اینها 

کار دو ساله آقای اسرافیلیان بود.
آقایان گفتند این، کار آقای اسرافیلیان نیست. باید 
کســی بیاید که کننده کار باشــد و بتواند نیرو بیاورد و 
توجه همه را به دانشگاه جلب کند. این کار خود آقای 
مهدوی کنی است. ایشان هم بدش نمی آمد و به نظرش 
کار خوبی بود. ضمن اینکه ایشان تا کی در دستگاه های 
اجرایی و دولت می ماند در حالی که افراد دیگری بودند 
که می توانستند این امور را اداره کنند. بنابراین خودشان 

تصمیم گرفتند دانشگاه را راه بیندازند.
در نهایت، امِر بنده دایر به سه مورد شد: یا مسئولیت 
کمیته را قبول کنم یا به بســیج بروم یا بیایم دانشگاه. 
اواخر که می خواستم استعفا بدهم آقای مهدوی کنی بنده 
را انتخاب کرد و گفت: »تو که می خواهی در کمیته نمانی 
بیا با هم دانشــگاه را راه بیندازیم.« بسیاری از جلسات 
راه اندازی دانشــگاه را زمانی که هنوز در کمیته بودیم 
در دفتر آقای مهدوی کنی در کمیته برگزار می کردیم. در 
مورد کمیته آقای مهدوی کنی آقای ناطق نوری را راضی 
کرد که از ما دســت بردارد و گفت: »اگر ایشان بیاید و 
کمیته را اداره کند بایســتی ما دانشگاه را راه نیندازیم، 
چون ایشان نباشــد نمی توانم دانشگاه را راه بیندازم و 
دانشگاه عقب می افتد.« نهایتًا آقای ناطق نوری راضی 
شــد که جریانش مفصل اســت. حاال امِر ما دایر شد 
بین جبهه و دانشــگاه. ما دیدیم اگــر به جبهه برویم 
یک رزمنده می شــویم و از این طرف هم که نیرو جمع 
می کنیم. ممکن است این کار از ما برنیاید که برای جبهه 
و جنگ نیرو جمع کنیم، ولی بــه هر حال به جبهه که 
می رویم. وقتی جبهه تمام شــود و به پیروزی رسید و 
ما برگشتیم، حاال کشــور را می خواهیم با چه چیزی و 
چه کسی اداره کنیم؟ آیا می خواهیم کشور را با کسانی 
که از خارج برگشته اند اداره کنیم؟ یا افراد الئیکی که در 
مقابل دفاع مقدس بی تفاوت بودند و عزیزان ما رفته و 
جنگیده و اینها با بی تفاوتی گوشــه ای نشسته و درس 
خوانده اند؟ آیا اینها نیروی نظام و انقالب می شــوند؟ 
امر ما دایر شــد بین اینکه یک دستگاه نیروسازی برای 
انقالب اســالمی راه بیندازیم یا بــه جبهه برویم. آقای 

مهدوی کنی هم از همه کارهایش دست کشید و گفت 
این انقالب نیرو می خواهد. سایر مسئولیت ها را دیگران 
انجام می دهند. پس ما بیاییم یک دستگاه نیروسازی 
برای نظام و انقالب راه بیندازیم. انگیزه ما دو نفر متفق 
شــد و دانشگاه را دایر کردیم تا وقتی جنگ به پیروزی 
رسید و رزمنده ها برگشتند برای اداره نظام نیرو داشته 
باشیم. ضمن اینکه افرادی هستند که مسئولیت های 
مختلف را بر عهده بگیرند و انجام بدهند، اما کسی این 
کار را نمی کند و این کار روی زمین مانده است. به عنوان 
یک دستگاه مولد نیرو و نیروساز برای انقالب آیت الله 
مهدوی کنی جلو آمد و بنده هم پشت سر ایشان آمدم 
و این دانشــگاه را راه انداختیم. این انگیزه ما برای راه 

انداختن دانشگاه بود.
همیشــه در دانشــگاه امام صادق)ع( معروف بود 
که شما مهم ترین حامی اســتادان دگراندیش بودید و 
اساتیدی در دانشگاه امام صادق)ع( تدریس می کردند 

که همه جا ممنوع التدریس بودند.
دانشــگاه را که راه انداختیم، بنایمان بر این بود که 
نیرو برای انقالب بســازیم. نیرو هم این طور نیســت 
که در حد لیســانس چند تا اصطالح یاد بگیرد و برود 
نظام را اداره کند. ما کسی را می خواستیم که مدیریت 
اقتصاد و سیاست کشور را انجام بدهد. پس باید نیروی 
پرمحتوایی باشــد. لذا باید از امکانــات آموزش های 
خارجی اســتفاده کنیم، چون در تخصص آن چنان که 
باید و شاید غنی نبودیم. به این فکر کردیم دانشگاهی 
راه بیندازیم که بعضی از این بچه ها بیرون دکترای شان 
را بگیرند تا هم به روند دکترای خارجی وارد شــوند و 
خواه ناخواه در نظام و بین مردم بهتر جا می افتند و هم 

اینها به دانش روز کاماًل مجهز شوند.
برای این امر دانشــگاه بایستی عنوانی داشته باشد 
که فارغ التحصیالن مان برای گذراندن دوره های تکمیلی 
و باالتر به هر دانشگاهی که رفتند پذیرش شوند. پس 
نباید اســتاد را از فیلتر بگذرانیم، چون اگر چنین کنیم 
در جهات تخصصــی نیروهای مان ضعیف بار می آیند 
و به امکانات بیرونی هم دسترسی ندارند. لذا نظرمان 
بــر این بود فیلتر را از اســتاد برداریم، منتهی خودمان 
کاستی را جبران کنیم. یعنی دقت شدیدی روی تربیت 
دینی بچه ها و آموزش آنها داشتیم. حتی مواردی پیش 
آمــد که خودمان وارد قضیه می شــدیم. مثاًل در مورد 
واحدهای آموزشی رشته علوم سیاسی یک استادی را 
آوردیم که اندیشه سیاســی را درس بدهد. ایشان در 

انداختیم،  راه  که  را  دانشگاه 
بنایمان بر این بود که نیرو برای 
انقالب بسازیم. نیرو هم این طور 
لیسانس چند  نیست که در حد 
برود  و  بگیرد  یاد  اصطالح  تا 
را  کسی  ما  کند.  اداره  را  نظام 
می خواستیم که مدیریت اقتصاد 
و سیاست کشور را انجام بدهد. 
پس باید نیروی پرمحتوایی باشد. 
لذا باید از امکانات آموزش های 
در  چون  کنیم،  استفاده  خارجی 
و  باید  که  آن چنان  تخصص 
فکر  این  به  نبودیم.  غنی  شاید 
بیندازیم  راه  دانشگاهی  کردیم 
بیرون  بچه ها  این  از  بعضی  که 
هم  تا  بگیرند  را  دکترای شان 
وارد  خارجی  دکترای  روند  به 
شوند و خواه ناخواه در نظام و بین 
مردم بهتر جا می افتند و هم اینها 
به دانش روز کاماًل مجهز شوند

۳
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بین اندیشه های سیاسی اندیشه مارکس را هم تدریس 
کرد. دیدیم او مارکسیســت را به دانشگاه آورده است 
و به بچه ها مارکسیست را درس می دهد. به او گفتیم 
تدریس مارکسیست خالف سیاســت های ما در این 
دانشگاه است. حاال که دارید اندیشه سیاسی مارکس 
را درس می دهید نقدش هــم بکنید. او هم برای نقد 
اندیشه سیاسی مارکس حرف های لنین بر ضد مارکس 

را مطرح کرد. )با خنده(
لذا خودمان دســت به کار شــدیم و در رد اندیشه 
سیاسی مارکسیسم جزوه ای را تهیه کردیم و سیزده نمره 
امتحان این درس را این جزوه گذاشتیم. این جزوه را یا 
خودم درس می دادم یا کس دیگری تدریس می کرد. به 
این وســیله قدری این خأل را جبران می کردیم. در عین 
حال آن استاد یک استاد کرسی دار به تمام معنای علوم 
سیاسی بود که نمی توانستیم او را از دانشگاه مان حذف 
کنیم، چون با حذف چنین استادی سطح علمی دانشگاه 
پایین می آمــد. قدری که پیش رفتیــم دیدیم از نظر 
دروس کارشناسی احتیاجی به اینها نداریم، ولی در دکترا 
به اینها احتیاج داریم و اگر اینها نباشند سطح دکترای 
ما پایین می آید. دانشکده حقوق دانشگاه تهران دکتر 
بشیریه را اخراج کرد و چون او اهل همدان بود خواست 
به دانشگاه همدان برود. نگذاشتیم ایشان به همدان 
برود و او را به دانشــگاه امام صادق)ع( آوردیم. با این 
عنوان آوردیم که بشیریه که االن در اندیشه سیاسی نفر 
اول کشور است از دست نرود. درس بچه های لیسانس 
را که هنوز پایه شان ضعیف است به او ندادیم که بچه ها 
تحت تلقینات او قرار بگیرند، بلکه در مقطع دکترا برایش 

درس گذاشته بودیم.
رشته فرهنگ و ارتباطات هم در دوره معاونت آموزشی 

شما تاسیس شد. در این باره هم توضیح دهید.
ما دکترای فرهنگ و ارتباطات را در حالی در دانشگاه 
امام صادق)ع( برقرار کردیم که هنوز این رشته در کشور 

و حتی در منطقه نبود. رشته فرهنگ و ارتباطات فقط 
در ایتالیا و برخی کشــورهای اروپایی ارائه می شد. در 
برنامه ریزی این رشــته زحمت زیادی کشیدیم. رئیس 
شــورای برنامه ریزی دکتر حدادعادل شد. در مقام ارائه 
واحدها دیدیم اســتادی که هم فرهنــگ را تدریس 
کند و هم ارتباطات را نداریــم. ما دکتر حمید موالنا را 
به ایــران آوردیم و به اینجا آمد. ما بــرادران )احمد و 
محمود( صدری و مجید تهرانیان را که این رشــته را در 
دانشگاه های آمریکا تدریس می کردند و موافق انقالب 
هــم نبودند، به تهران آوردیم. بــا دالر و ارز آزاد به آنها 
پول می دادیم و در اینجا برایشان برنامه می گذاشتیم و 
در واحدهای فشرده ای تدریس می کردند و می رفتند. 
می خواستیم یک ســری از بچه های خودمان را تربیت 
کنیم و بعد اینها بیایند و رشــته فرهنگ و ارتباطات را 
برای ما راه بیندازند. این دوره را برای بچه های تبلیغ مان 
دکترا گذاشــتیم. دکتر جبّلی، دکتر آشــنا، دکتر رضی و 
دکتر همایون و آقای سعید مهدوی در این دوره درس 
می خواندند. دکتر فیاض تنها کسی بود که از دانشگاه 
تهران آمد و چون طلبه بود توانست امتحان بدهد و در 

کنکور دکترای ما قبول شود. فقط او از بیرون آمد.
آمدن تهرانیان به ایران جوری شــد که روزنامه های 
ارزشــی و غیرارزشــی همگی به ما حملــه کردند که 
تهرانیان را به اینجا آوردید در حالی که او را می گرفتند 
و ممنوع الورود بود. می گفتنــد او را به اینجا آوردید و 
هوایش را داشتید که مشکلی برایش پیش نیاید و کلی 
هم دالر به او دادید و درس داده و رفته است. در حالی 
که انگیزه ما چیز دیگری بود و در آن موفق هم شدیم. 
ضمن اینکــه اینها هیچ گونه آفتی برای ما نداشــتند. 
فضای ارزشی ما به قدری قوی بود و بچه های ما نسبت 
به مســائل انقالب به حدی نیرومند و واکسینه بودند 
که از اینها هیچ گونه ضربه ای نخوردیم. درســت است 
فارغ التحصیــالن ما در جناح های مختلف قرار گرفتند، 
ولی همان هایی که در جناح های مخالف ما هستند خط 
قرمزی دارند که از آن تجاوز نمی کنند و آن مسئله والیت 
و رهبری اســت و نیروهای ارزشی ما بیش از نیروهای 

شاذ و نادری هستند که در جریان ارزشی نیستند.
ســال ها پیش که رهبری انقالب، بحث کرسی های 
آزاداندیشی را مطرح کردند، جمله ای از شما نقل می شد 
که گفته اید ما در کرســی های آزاداندیشی غیر از اخالق 

هیچ خط قرمزی نداریم.
بلــه، نمی توانم که علیه خودم حــرف بزنم. وقتی 
آزاداندیشی اســت طرف آزاد است. عقیده ام درمورد 
دانشگاه این اســت که دانشگاه جای تضارب افکار و 
اندیشه است. نباید در محیط دانشگاه هیچ گونه مانع 
اجتماعی و امنیتی ایجــاد کنیم، چون فضای تضارب 
افکار و آراســت. اگر جامعه مان با آرا و افکار مختلف 
ارتباط نداشــته باشــد جامعه پویایی نخواهد بود و 
جامعه راکد می شود. اگر بگوییم بازار افکار و اندیشه ها 
آزاد و همه چیز همه جا باشد افراد منحرف می شوند. 
پس میدانی را بــرای تضارب افکار و آرا الزم داریم که 
این میدان دانشگاه و حوزه است. در حوزه و دانشگاه 
باید تضــارب افکار و آرا اتفاق بیفتد، ولو کســی که 
می خواهد ضد خدا حرف بزند به کرسی آزاداندیشی 
حوزه و دانشــگاه بیاید و در آنجا حرف بزند و بگوید 
خــدا را قبول ندارم و علیه خدا هم حرف می زنم. فقط 
مسائل اخالقی، حدود افراد و امنیت آنها رعایت شود. 
این جور نباشــد که وقتی کسی در کرسی آزاداندیشی 
حرفی زد فردایش بازخواستش کنند که چرا این حرف 
را زدی. فرد از نظر حرف زدن امنیت داشــته باشــد و 
از نظر اخالقی با او برخورد نشــود که به محض اینکه 
حرف زد بگوییم تو کافر، نجس و... هستی و بیرونش 

کنیم. نباید این جوری باشد. 
در دانشگاه امام صادق)ع( استادی را آوردم که وقتی 
در اتاقم چای می خورد به اکبر آقای قهوه چی می گفتم 
اســتکانش را آب بکش و اصاًل نجس بود، ولی او را 
به دانشگاه آورده بودیم و درس می داد. در عین حال 
محکم هم مقابلش ایستاده بودیم. بشیریه سر کالس 
به دانشــجوها گفته بود تا حاال آخوندی به متعادلی 

و آزاداندیشی فالنی ندیده ام که خیلی قشنگ با آدم 
می نشیند حرفش را می زند و بحث و فضای باز بحث 
را حفــظ می کند. منتهی موقع اجرا و عملیات همینی 
هســتم که هســتم. در عین حال دانشگاه محیطی 
باز اســت و باید فضای تضارب افکار و اندیشــه ها را 
ایجاد کرد و نباید جلوی اندیشــه و فکر را گرفت، مگر 
در جای مسموم کننده. جای مسموم کننده جایی است 
که ممکن است افراد از موقعیت ها سوء استفاده کنند. 
مثــاًل یک معلم ریاضی در حین درس ریاضی مباحث 
سیاسی کشور و نظام را زیر سوال ببرد. یعنی در کالس 
ریاضی بحث سیاسی کند. این درست نیست. بحث 
سیاســی ات را بکن، اما در مقابلت کســی باشد که 

جوابت را بدهد.
با مجموعــه مباحثی که طرح کردیــد، دلیل فضای 
تبلیغاتی که علیه شما و بزرگوارانی همچون شما شکل 

گرفته است چیست؟
کسی شــیطان را خواب دید که آدم بسیار خوشگل 
و زیبایی است. به شــیطان گفت: »چطور تو این قدر 
زیبا هســتی؟ همیشــه تو را با دندان های گرازمانند و 
قیافه های کریه و زشــت به تصویر می کشند. چطور تو 
این قدر خوشگلی؟« شــیطان جواب داد: »قلم دست 

دشمن است!« )با خنده(
وقتی قضایا در برخوردهای سیاســی بیفتد همین 
اتفاق می افتد. افرادی که االن جریان رسانه ای دستشان 
هست و در عرصه رسانه خوب می توانند کار کنند طبیعی 
است اینها از هر کسی چهره ای که خودشان می خواهند 
و دقیقًا چهره غیرواقعی است می سازند. یک اسم فضای 
مجازی، فضای مجازی و اسم دیگرش فضای غیرواقعی 
اســت. االن این جوری شده است. این یک ُبعد بسیار 
مؤثر و قوی جنگ نرم دشمن است. باید در مسائل رسانه 
به این نکته توجه کنیم که دشمن برای اینکه رسانه های 
مزدور و همســو با خودش در کشــور و دنیا را توسعه 
بدهد و ترویج کند اخبار را از آنها نقل و اینها را مبدأ خبر 
معرفی می کند. با توسعه ای که رسانه های خارجی دارند 
وقتی یک سایت، رسانه، تشکیالت اجتماعی یا فضای 
مجازی را به عنوان مبدأ خبر در خبرگزاری های بزرگ دنیا 
مطرح کردند، آن از آنجا مطرح و طبعًا مراجعه کننده و 
مخاطبش هم بیشتر و آن ترویج می شود، بعد منویاتی 
که دارند از این طریق توسعه می دهند. آنها از این معبر 
چهره سازی می کنند. و اال بررسی کنید غالب خطبه هایی 
که در نماز جمعــه می خوانم، مخصوصــًا خطبه های 
دوم تحلیلی اســت. برعکس برخی، بنــده تقویم روز 
را نمی گویــم و یک موضوع را بحــث و آن را تحلیل و 
استدالل می کنم. هیچ کس تحلیل و استدالل ما را نقد 
نمی کند. می گردند در خطبه جمله تیزی را پیدا می کنند 
و اول و آخــرش را می زنند و آن جمله تیز را منتشــر و 
طبیعتًا چهره نامتعادلی از بنده معرفی می کنند. این کار را 
می کنند و قلم هم دست دشمن است. ناجوانمردانه ترین 
برخوردها در فضاهای حقیقی و مجازی برخورد سیاسی 
است. یعنی حرف و کالم طرف را با یک برخورد سیاسی 

منتشر کنند. 
در شــهری منتشــر کرده اند بنده ضد فردوســی 
هستم. هرچه هم گفته اند دروغ است. گفته می شود 
شعر فردوســی را روی دیوار نوشته اند و بنده گفته ام 
پاکش کنید. در صورتی که تازه بعد از یک هفته بنده 
فهمیدم بین شهرداری و آستان قدس اختالفی بوده و 
مسؤوالن وقت آستان قدس شعر فردوسی را از دیوار 

آستان قدس پاک کرده است. 
در این میان تازه خبرش را شنیدم و چنین دروغی 
را به بنده نسبت دادند. تا حدی که رئیس جمهوری که 
به اینجا آمد و ســخنرانی کرد گفت: »تو ضد ادب و 
فرهنگ هستی! چرا با فردوسی دشمنی؟« یا دانشگاه 
فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی سر تابلوی دانشگاه 
اختالف داشتند. اینها در مورد تابلوی دانشگاه به یک 
جمع بندی رسیدند. باز هم دروغی را به من نسبت داد، 
در حالی که اصاًل خبر نداشــتم. بعد از دو ماه فهمیدم 

تابلوی دانشگاه عوض شده است. 
پس از پنج شــش ماه فهمیدم این تعویض تابلو 

در شهری منتشر کرده اند بنده ضد فردوسی هستم. هرچه هم گفته اند دروغ است. گفته 
می شود شعر فردوسی را روی دیوار نوشته اند و بنده گفته ام پاکش کنید. در صورتی که 
تازه بعد از یک هفته بنده فهمیدم بین شهرداری و آستان قدس اختالفی بوده و مسؤوالن 
وقت آستان قدس شعر فردوسی را از دیوار آستان قدس پاک کرده اند. در این میان تازه 
خبرش را شنیدم و چنین دروغی را به بنده نسبت دادند. تا حدی که رئیس جمهوری که به 
اینجا آمد و سخنرانی کرد گفت: »تو ضد ادب و فرهنگ هستی! چرا با فردوسی دشمنی؟« 

۴

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــه  ۱۴ آبان ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــماره هفتــم 



با توافق دانشگاه علوم پزشــکی و دانشگاه فردوسی 
بوده اســت. اصاًل چــه ربطی به من داشــت. دروغ 
بخش عمده اخبار را دربرمی گیرد و در چنین شرایطی 
اخبار دروغ را پخش می کنند. دروغ دیگری که نسبت 
داده اند این است که فالن کس گفته است اگر زن ها 
با عرب هایی که از عراق می آیند مباشرت جنسی کنند 
ثــواب دارد، به خاطر اینکه اینها از کربال آمده اند. یا به 
دروغ حرف هایی را به بنده نســبت می دهند که مثاًل 
روزی خدمت آقا مهمان بودم و ســفره آماده ای مملو 
از غذا از آســمان پایین آمده است! دروغ هایی که از 

اصل کذب هستند.
یا اینکه به شما نسبت می دهند که گفته اید ائمه جمعه 

و نمایندگان ولی فقیه هر شهر امامزاده هستند.
گفته بودند »امام جمعه هر شــهر امامزاده زنده آن 
شهر است.« در حالی که اصل قضیه این بود که جلسه 
مجریان و رؤســای ســتادهای نماز جمعه بود. آنها از 
سراســر استان آمده بودند و به اینها گفته بودم احترام 
امامزاده را متولی دارد. این َمَثل معروفی اســت و شما 
احترام امام جمعه را دارید، چون امامزاده شما امام جمعه 
است. با این مثال در آن جلسه حرف زدم. بعد این طور 

پخش شد که امام جمعه، امامزاده است! 
برخورد سیاســی به این نکبت باری و ناجوانمردی 
نشان می دهد نمی توانند فرد را از میدان سیاسی خارج 
و در مقابلش مقاومت کنند و موضع گیری های سیاسی 
او را پاســخ بدهند. برای همین دست به این کارهای 
ناجوانمردانه می زنند و دروغ می گویند و می خواهند با 
دروغ چهره او را مخــدوش کنند و به هم بزنند. نهایتًا 

نتیجه اش چنین می شود.
شاید این دروغ ها تالفی سخنرانی شما در روز 9 دی 

است.
همین جنگ است. برای ما مهم نیست. وقتی رزمنده 
به میدان جنگ می رود تیر و ترکش و سنگ می خورد. 
قبول دارم یک جبهه است و باید بایستیم. هیچ کدام از 

اینها ما را وادار به عقب نشینی نمی کنند.
آزاداندیشی، احساس مسئولیت و سختگیری در کار را 

چگونه با هم جمع می کنید؟
ما بنده تکلیف و اصول هستیم. یکی از دوستان که 
رئیس یکی از دانشــکده های دانشگاه امام صادق)ع( 
بودنــد و خیلی با هم رفیقیم به من گفت: »تو خیلی 
آدم خوبی هستی، اما بعضی وقت ها انگشت در چشم 
آدم می کنــی!« گفتم اگر آدم خوبی هســتم چرا باید 
انگشت در چشمت بکنم؟ بنده پای اصولم ایستاده ام 

و رفاقت را با کار و امور دینی مخلوط نمی کنم.
 رفیق صمیمــی و گرمی هم هســتم تا جایی که 
اصولم لطمه نخورد. وقتی پای اصول آمد وسط دیگر 
رفیق نمی شناســم. مقابل همین رفیقی که ســال ها 
با هم رفیق بودیم و به هم عالقه داشــتیم سر اصول 
می ایســتم. نه تنها رفیقم درباره بچه ام هم همین طور 

هستم. 
بنده جایی که چیزی مقابل اصول و مبانی ام باشد 
مقابل همه، حتی بچه ام می ایستم. چون، بنده تکلیف 
و اصول هستیم، تکلیف و اصول مان هر چه باشد پای 
اِر  اُء َعَلى اْلُكفَّ آن می ایستیم. اصاًل معنا و تفسیر »َأِشدَّ
ُرَحَماُء َبْيَنُهْم« همین اســت. آدم اصولی دارد و پای 
آنها می ایستد. کسی که بخواهد به اصولم لطمه بزند 
مقاومت می کنم و مقابلش می ایستم. تکلیف ما امر 

به معروف و نهی از منکر است. 
بنده بی پروا نهی از منکر می کنم. مالحظه نمی کنم 
چه کســی خوشش می آید و چه کسی بدش می آید. 
جایی که منکر شرعی اســت مقابلش می ایستم. در 
خطبه نماز جمعه حداقل تکلیف برای امام جمعه نهی از 

منکر است. اینها منافاتی با آزاداندیشی ندارند. 
در عین حال که به همه اندیشه ها احترام می گذارم 
و مقابلشــان تواضــع می کنم، امــا روی اصولم هم 
ایستاده ام و اجازه نمی دهم اصولم لطمه ببیند یا ضربه 
بخــورد. در تکلیف هم همین طــور. هرچه تکلیف و 
واجب الهی بر من اقتضا کند می ایستم. محکم مقابل 

ترک حرام می ایستم.

 ماجرای دستگیری اشرف ربیعی
همسر مسعود رجوی در انتخابات اولین دوره مجلس

اســفند ماه 1358 بود و قرار بود اولین دوره انتخابات مجلس برگزار شود. منافقین هم در این 
انتخابات لیست داده و بسیار فعال بودند. آن زمان با نیروهای متمرکز منطقه خودمانـ  که یک سری 
جوانان و نیروهای فرهنگی مان بودند ـ فعالیت های فرهنگی پراکنده در سیاهکل، ترکمن صحرا و 
خلق مسلمان در آذربایجان انجام می دادیم. در واقع نوعی مبارزه با گروه هایی بود که آنجا به وجود 
آمــده بودند. آن موقع آقــای عمید رئیس کمیته منطقه 10 بود. بنده دیدم االن وقتی اســت که 
می توانیم از منافقین در مقابله با خودشــان شواهدی به دست آوریم، در واقع یک جهاد سیاسی. 
بنده به آقای عمید گفتم: »شــما فردا، یعنی روز انتخابات، مســئولیت کمیته را برای یک روز به ما 
واگذار کنید.« خودش دنبال چنین پیشنهادی بود و ناراحت بود که چطور می شود مسئله انتخابات 
را در منطقه جمع کرد، چون همه کاره کمیته بود و کمیته باید امنیت صندوق ها را برقرار کند و جلوی 
تقلب ها را بگیرد. پاسدارهایی که به کمیته آمده بودند اهل برخورد فیزیکی بودند و این جور نبودند 
که سیاست بلد باشند. برای مقابله گروهی داشتیم که وقتی به آقای عمید پیشنهاد دادیم، ایشان از 
خداخواسته پذیرفت و گفت: »خیلی خوب شد. شما فردا مسئول کمیته بشو و در منطقه انتخابات 
را جمع کن که الاقل در این منطقه در انتخابات خرابکاری نشــود.« ایشان ساعت هم تعیین و از 
چهار صبح تا دوازده شــب مسئولیت ریاست کمیته را به من واگذار کرد. بنده تمام نیروهایم را به 
کمیته منطقه 10 آوردم. همه بچه های دانشــجو، تحصیلکرده، باسواد و وارد به مسائل سیاسی و 
فرهنگی بودند و همراه پاســدارهایی رفتند که برای امنیت صندوق ها می رفتند. به آنها گفته بودم 
شما فقط مراقب تقلب باشید، مراقب چیز دیگری نباشید. آن ها با دقت اوضاع را زیر نظر گرفتند. 
با مراقبتی که اینها می کردند هر متقلبی پیدا می شد. عده ای می آمدند برای افراد لیست بنویسند 
و اینها مچشان را می گرفتند که تو چه کاره هستی آمدی لیست بنویسی. آن هایی را که می گرفتند 
تحویل پاســداری می دادند که مسئول امنیت بود و او هم اینها را به مرکز کمیته منطقه 10 منتقل 
می کرد. افرادی که از منافقین می گرفتند و به آنجا می آوردند، بالفاصله از آنها یک عکس می گرفتیم، 
آن ها را بازجویی می کردیم و نام و نشان و آدرس خانه شان را می پرسیدیم. مثاًل در بازجویی متوجه 
می شدیم منزل طرف تهرانپارس است. از او می پرسیدیم تو که خانه ات تهرانپارس است در میدان 
شوش چه کار می کنی؟ اگر می خواستی کمک کنی همان تهرانپارس کمک می کردی، چرا تا میدان 
شوش آمدی؟ بازجویی ها بسیار سطحی انجام می شد. در آنجا تقریبًا لو داده می شد که طرف آمده 
است تقلب کند. با عکس و بازجویی هایی که از آنها امضا می گرفتیم آنها را در زندان نگه می داشتیم. 
در این قضایا بچه ها گروهی را گرفتند که یکی دو نفر از کادر مرکزی منافقین در آن حضور داشتند، 
مثل شیرمحمدی و افرادی که مشخص بود عضو کادر مرکزی منافقین هستند. این گروه متشکل 
از سه چهار تا مرد و یک زن بودند. آن زن را که دیدم فهمیدم اشرف ربیعی است. اسمش مستعار 
بود و اســم دیگری گفت. بچه های کمیته هم گفتند که این اشرف ربیعی است. آن دو سه تا مرد 
اسم هایشان را گفتند و معلوم شد کادر مرکز منافقین هستند. سه چهار تا کادر مرکزی با یک خانم 
معلوم اســت که آن زن اشرف ربیعی زن مسعود رجوی است. این ها را گرفتیم و بازجویی کردیم. 
آن خانم یک آدرس کشکی به ما داد اسمش را هم که مستعار گفته بود، ولی بقیه گفتند ما اعضای 
مرکزی سازمان مجاهدین خلق هستیم و در مورد آن خانم هم از آنها اقرار گرفتیم که او با شماست.

این ها را در کمیته منطقه 10 نگه داشتیم تا شب شد. ساعت 10 شب به بچه های خودمان گفتیم 
شما اینها را ببرید و برسانید، چون بچه های کمیته ممکن است به هوای اینکه طرف اشرف ربیعی 
است بزنند او را بکشند و مصیبت می شود. این ها که از گاراژ فروتنـ  که مرکز کمیته منطقه 10 آنجا 
بودـ  درآمدند و وارد میدان خراسان شدند هفت هشت ده ماشینی را که بچه های ما اینها را در آن 
گذاشته بودند اسکورت کردند. این ها را بردیم و تحویل کمیته مرکز دادیم. رهایشان نکردیم. افرادی 
که آنجا بودند می گفتند خود مسعود رجوی در کمیته مرکز منتظر اینها بود. ساعت دوازده شب هم 
کار را تحویل دادیم. همه عکس ها و بازجویی ها را درآوردیم و فردا همه آنها را در ورقه های A3 بزرگ 
چاپ و منتشــر کردیم. بعداً معادیخواه با مسعود رجوی مناظره ای داشت و در مناظره اش اینها را 
نشان داد. گفت نفرات شما رفتند و این گونه پای صندوق تقلب کرده اند. مسعود رجوی در این باره 
هیچ جوابی نداشت بدهد. این ها به عنوان مدرک و سند برای معادیخواه در آن مناظره به درد خورد.

در شماره 5 »روایت امروز« روایتی ناقص از ماجرای دستگیری اشرف ربیعی، همسر مسعود رجوی در 
روز انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسالمی توسط کمیته انقالب اسالمی منطقه 10 منتشر شده 
که بخش هایی از آن تناسبی با واقعیت نداشت. در حاشیه گفت و گو با آیت الله سیداحمد علم الهدی 

از ایشان خواستیم که اصل ماجرا را تعریف کند. این روایت کوتاه را در ادامه می خوانید:
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داشــت لذا اگر در گذشــته به خاطر شرایط سیاسی آن 
اعصار، امامان ما در روز عاشورا تقریبًا به صورت پنهانی و 
در خانه ها برای امام حسین )ع( عزاداری می کردند، وقتی 
فضا فراهم می شــود باید در سطح گسترده و به صورت 
جمعی این عرض ارادت انجام شود تا تأثیرات بیشتری 
داشته و مردمان دیگر را هم به این مسئله عالقه مند کند.

قطعــاً راهپیمایی عظیم اربعین در ســال های اخیر 
تأثیرات فوق العاده ای نه تنها در منطقه و جهان اســالم 
بلکه در کل دنیا پدید آورده است اگرچه دستگاه رسانه ای 
نظام سلطه این رویداد عظیم را پوشش نمی دهد و سعی 
دارد آن را در قالب یک مراسم معمول مذهبی تنزل بدهد 
اما ما مشاهده می کنیم با وجود تهدیدات گروه های تبهکار 
تکفیری مبنی بر به خاک و خون کشیدن زائران، آنان از 
دورترین نقاط و قاره های مختلف دنیا رنج این سفر را به 
جان می خرند و به ساحت امام حسین )ع( عرض ادب 

می کنند.

این موضوع نشــان دهنده تأثیرگذاری قابل توجه 
چنین راهپیمایی ای در عصر اخیر اســت و ان شاءالله 
می تواند مقدمٔه ایجــاد یک تحول بزرگ در نوع نگاه 
بشــریت به نظام های حاکم بخصوص نظام سلطه و 

استعمارگر باشد.
 من امیدوارم که ان شاءالله این راهپیمایی عظیم که 
در حقیقت یک تظاهرات بزرگ مذهبی است بتواند برای 
آگاهی بیشتر مردم تحت ستم در سراسر دنیا زمینه ساز 

بوده و منجر به خروش آنها بر ضد سلطه گران بشود.
به نظر شما راهپیمایی عظیم اربعین حسینی چه نسبتی 
با مقدمات ظهور دارد و  می تواند در جهت فراهم کردن این 

مقدمات به ایفای نقش بپردازد؟
وقتی این راهپیمایی عظیم چنین آگاهی بخشی را به 
مردم دنیا بدهد و به آنان عامالن بدبختی و ضایع شدن 
حقوق و ستمی را که بر آنها روا می شود  بشناساند طبیعتًا 
آنها رابه خروش وا می دارد و آن خروش چه بسا توسط 

همین نظام سلطه و بیداد گران سرکوب شود.
 لذا وقتی این آمادگی باشد که یک منجی برای نجات 
بشریت ظهور خواهد کردبرای ظهور زمینه سازی می شود. 
چنانچه این زمینه در کل جهان پدید آید و مردم در تمام 
جهان از ظلم و ستم و اجحاف در حقشان به ستوه آیند 
و از همٔه نظام ها و قدرت ها و سازمان های بین المللی و 
غیره قطع امید کرده باشند، مردم آماده یاری منجی خود 
می شوند و برای رهایی از وضعیت نابه سامان جهان به 
صحنه خواهند آمد. در چنین حالتی افرادی که حاضرند در 
راه بشریت و برپایی عدل جانفشانی کنند به نصاب الزم 

رسیده و امام عصر )عج( ظهور خواهند کرد.
 پس می توان گفت که راهپیمایی اربعین اگر ان شاءالله 
در اهداف گسترده خود یعنی زنده نگه داشتن آرمان های 
امام حســین )ع( و آنچه به خاطر آن قیام کردند صورت 
پذیرد، برای مردم تحت ستم تبدیل به یک فرهنگ شده 
و آنها را برای ظهور امام عصر )عج( آماده کرده و به واسطه 
این آمادگی، اراده خدا برای نجات بشریت توسط حضرت 

حجت )عج( عملی خواهد شد.
با توجه به مطالعات شــما در حوزه ســیره اهل بیت 
)سالم  الله علیهم(، ســیره این بزرگواران در برپایی سنت 

اربعین حسینی چگونه بوده است؟
به خاطر شرایط سختی که در زمان حضور امامان وجود 
داشت برگزاری چنین حرکت هایی به این معنا که امامان 
خود پیشتاز باشــند و یا پیروان خود را دعوت به چنین 
راهپیمایی کنند، ممکن نبود. در کنار این موضوع شمار 
شیعیان در آن اعصار بسیار کم بود و همچنین به خاطر 

1378 سال از حرکت جابر بن عبدالله انصاری در حرکت از مدینه به سوی کربال در 
اربعین حسینی به قصد زیارت بار گاه منور امام حسین )ع( می گذرد.

در طول تاریخ حاکمان و ســفاکان زمان تمام ســعی خود را براین داشتند که از 
زیارت اباعبدالله )ع( و زنده نگه داشتن قیام عاشورا جلوگیری کنند اما به قدرت 
الهی نه تنها چنین اتفاقی صورت نگرفته است بلکه اکنون شاهد عمق نفوذ آن 

قیام در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستیم.
در طول این ســالیان، امامان معصوم همواره به زیارت امام حسین )ع( در روز 

اربعین تأکید داشتند و به این منظور ســیره و آداب مخصوص به زمان خود را 
داشــته اند. همچنین توصیه هایی نیز به پیروان خود برای زنده نگه داشتن یاد 

امام حسین )ع( داشته اند.
بر همین اســاس با دکتر محمد حســین رجبی دوانی مورخ و پژوهشگر تاریخ 
اسالم، در خصوص سیره اهل بیت در برپایی راهپیمایی اربعین و چرایی بینش 
این بزرگواران در تأکید فراوان به پیاده روی اربعین به گفت وگو پرداخته ایم که به 

نظر خوانندگان محترم می رسد:

اره
ــ

اش

دلیل تأکید ائمه )سالم الله علیهم( بر پیاده روی اربعین و 
زیارت بارگاه منور امام حسین در این ایام چه بوده است؟ به 
نوعی چه راهبرد جامعه شناسانه ای در پی چنین تأکیداتی 

وجود داشته است؟
پرداختن به قیام امام حســین )ع(، حماسه آفرینی 
ایشان در روز عاشورا، بزرگداشت و آنچه امام بدان عمل 
کرد در تعالیم ائمه )ســالم الله  علیهم( تأکید شده است. 
تأکید بر زیارت حضرت در روزها و شــب های مقدس و 
بافضیلت مانند عید فطر، عید قربان، شب نیمه شعبان 
یــا روز عرفه یعنی زنده نگه داشــتن حرکت امام )ع( و 
پرداختن مردم به آنچه آن حضرت برایش قیام کرد و جان 
خود را در این ارتباط گذاشت اهمیت دارد حاال چه این 
زیارت به صورت انفرادی باشد و یا در موقعیت های خاص 

و به صورت اجتماعی.
 طبیعی است که هرچه تظاهر به این شعائر و ارزش ها، 
جمعی باشد تأثیرات بیشتر و بازتابی گسترده تر خواهد 

 مراسم اربعین حسینی نباید
دولتی شود

دکتر محمد حسین رجبی دوانی در گفت وگو با »روایت امروز«:

ده
پیا

ی 
 پا

ن
عی

ارب
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اینکه چنین راهپیمایی ای در حقیقت به چالش کشیدن 
نظام حاکم را در پی داشت قطعاً حاکمیت های اموی و 

عباسی اجازه بر پایی علنی چنین شعائری را نمی دادند.
همانند زمان حاکمیت صدام خبیث و حزب جنایتکار 
بعث در عراق که مردم اجازه برپایی دسته عزاداری و سینه 
زنی حتی در کنار حرم امام حسین )ع( را نداشتند چه برسد 
بتوانند راهپیمایی کنند و از مسیری دور به یاد امام )ع( 
و حرکت بزرگ او به سوی کربال عزیمت کنند اما امامان به 
این صورت ما را راهنمایی کردند که اگر شرایط فراهم شود 
جا دارد که شیعیان و محبان اهل بیت )سالم الله  علیهم( 
پیاده و در حال اندوه و متواضع به ســوی کربال حرکت و 
عرض ارادت کنند. حتی تأکید شده که در این راهپیمایی و 
سفر، گرد و غبار را هم از سر و روی خود نزدایند و با همان 

حال به زیارت امام حسین )ع( مشرف شوند.
در واقع خط و رهنمود اصلی امامان ما صادر شــده 
است و در اعصار اخیر}از عصر صفویه به بعد{ که شیعه رو 
به گسترش نهاده است ما مشاهده می کنیم که به صورت 

علنی و آزاد عرض ادب ها صورت می گیرد.
 با توجه به این محدودیت ها، امامان برای زنده نگه 
داشتن قیام امام حسین علیه السالم و الگو شدن قیام 
عاشورا، شعرایی را دعوت می کردند و آنان در منزل امام که 
دیگر عوامل خلفای غاصب نمی توانستند در آنجا حضور 
داشته باشند، در رثای امام )علیه السالم( و مصیبت های 
وارده بر آن وجود مقدس اشعار خود را قرائت می کردند و 
اشک می ریختند و سعی می کردند این فرهنگ را در بین 

پیروان خود ترویج کنند.
در عصر امام هادی )ع(، متوکل خبیث عباســی برای 
جلوگیــری از زیارت کربال دســتور می دهد که قبر مطهر 
امام )ع( تخریب شــود و درجای آن شــخم بزنند و آب 
بیندازند تا مردم برای زیارت نیایندپس طبیعی است که 
در چنین شرایطی نمی شودبه راهپیمایی پرداخت اما در 
سال های اخیر با وجود رسانه های بسیار گسترده اخبار و 
اطالعات انعکاس پیدا می کند اگرچه همانطور که عرض 
کردم بدخواهان و رسانه های نظام سلطه مانع از افشای 
حقیقت می شوند اما توسط رسانه های مردمی این مسئله 
به همه جا منعکس شــده تا خواسته امامان ما در عصر 

حاضر عملی شود.
در باب ســیره و آداب اهل بیت )ســالم الله علیهم( 
می توان به رفتار امام صادق اشاره نمود که ایشان از غذای 
شــیرینی و چربی که برایشان در مسیر کربال آورده بودند 

ناراحت و خواســتار غذای عزا )غذایی که با حبوبات تهیه 
می شود( در این مسیر شدند.

بله! درست می فرمایید؛ در سفر و راهپیمایی به سوی 
زیــارت کربال و مرقد منور و ملکوتی امام حســین )ع(، 
سادگی و بی آالیشــی اصل است و باید این گونه بود. 
وقتی گفته می شــود به عنوان احترام و به این دلیل که 
امام )ع( زجرها کشیده اند و عزیزانش را به حالت بسیار 
حزن آوری به اسارت کشیده اند لذا ما هم باید خود را در 

آن حاالت قرار دهیم.
 این که انسان بخواهد از نظر خوراک در چنین سفری 
مواردی را پیش گیرد که در شــأن ایــن عرض ادب ها 
نیست، حرکتی ناپسند صورت گرفته لذا باید به افرادی 
که از ایران در این موکب ها حضور پیدا می کنند گوشزد 
کرد که در حقیقت خدمت رســانی به زائرین در جهت 
برطرف کردن موانع سفر صورت پذیرد نه ایجاد رفاه که 
در تضاد با فلسفه زیارت می باشد بخصوص که مواکب و 
پذیرایی عراقی ها ساده است و اگر از طرف ما موکب هایی 
با تشریفات و تجمالت بر پا شود به جای خدمت رسانی 

دچار آفت شده ایم.
نقش پیاده روی اربعین در شناساندن امام حسین )ع( 
و قیام عاشــورا در عصر آخر الزمان چیســت؟ با توجه به 
اینکه برخی از جریان ها که انحرافاتی نیز در آنان مشاهده 
می شــود خود را به عنوان جریان نزدیک به امام معرفی 

می کنند در حالی که فرسنگ ها از آن دور هستند.
قطعاً وقتی صحنه هایــی از این پیاده روی عظیم در 
سطح جهان انعکاس پیدا کند حتی غیر مسلمانان هم به 
این مسئله عالقه مند و کنجکاو خواهند شد که میلیون ها 
انسان در چه مسیری و به چه هدفی چنین رنجی رابرای 

رسیدن به قبله گاه عشاق به جان می خرند.
 طبیعتاً چنین مسئله ای در آنان تأثیر خواهد گذاشت 
و معتقدم با توجه به شواهد و قرائن در حال حاضر تأثیر 
چنین اتفاقی تا قلب اروپا و آمریکا پیش رفته اســت. 
من در عکسی مشاهده کردم که به مناسبت ایام محرم 
یک طرحی از امام حســین علیه الســالم بر روی بدنه 
اتوبوس های داخل شــهر اجرا شــده و نوشته اند: امام 
حسین در 1400 ســال پیش برای آزادی بشریت خود را 
فدا کرد و با عزیزانش به چنین حماسه ای دست زد. پس 
با همه سانســورهای انجام شده در این زمینه ما چنین 

مسئله ای را مشاهده می کنیم.
قطعًا اگر ما به خوبی از این ظرفیت بزرگ در جهت 

معرفی هرچه بهتر حضرت سید الشهدا )علیه السالم( 
عمل کنیم و در برابر دوستان جاهلی که با پرداختن به 
قمه زنی ها و با بهانه دادن به دســت دشمنان، از امام 
حسین علیه الســالم و عزاداری ایشان تصاویر مشمئز 
کننده خونین شــدن ســرها را به نمایش می گذارند، 
بایستیم، می توانیم روح واقعی قیام امام حسین )ع( را 

بدرستی منعکس کنیم.
چگونه می توانیم از راهپیمایی اربعین در جهت ایجاد 

سبک زندگی بر پایه سیره امام حسین )ع( بهره ببریم؟
وقتی حادثه ای بر مبنای اعتقــادات مردم و عرض 
ارادت هــای خالصانــه صورت گیردمی توانــد در امور 
مختلف زندگی ما تأثیر گذار باشــد. منتها مشروط به 
این است که از حالت معنوی خود خارج نشود و رفتن 
بــه این تظاهرات و امثال این ها برای خود نمایی و ریا 
نباشد و سادگی ها و مردمی بودن چنین حرکاتی حفظ 
شــودکه این موضوع خود می تواند بر ســبک زندگی 

مابسیار تأثیر گذار باشد.
شاید در این خصوص بتوان به سخن مهم و گرانبهای 
رهبر انقالب اشــاره کرد که فرمودند نباید مراسم اربعین 

حسینی دولتی شود و بایستی در اختیار مردم قرار گیرد.
با توجه به اینکه پیام اصلی قیام عاشورا، ایستادگی برابر 
ظالم و ظلم بوده اســت، آیا می توان از این راهپیمایی به 
عنوان الگویی برای ایستادگی در برابر ظالمان زمان همچون 

رژیم صهیونیستی بهره برد؟
بــا توجه به اینکه از کشــورهای گوناگــون و حتی 
غیر مسلمانان در این راهپیمایی حضور پیدا می کنند، باید 
این مسئله توسط ایرانی ها و عراقی ها به گونه ای مدیریت 
شود که استقامت و پایداری امام حسین علیه السالم در 
برابر ظالم برای زائران و  بخصوص غیر مسلمانان بدرستی 

تبیین شود.
اگر این موضوع بدرستی تبیین شود افراد هوشمند و 
اهل بصیرت  دقیقًا می فهمند که ظالمان و بیداد  گران امروز 
آمریکای تبهکار و رِژیم جعلی صهیونیستی هستند؛ منتها 
اگر ما با افرادی مواجه شویم که از چنین درک و بینشی به 
دور باشند، وقتی موقعیت قیام امام حسین علیه السالم 
را تبیین کنیم و در کنارش گوشزد کنیم که تاریخ می تواند 
تکرار شود و همچنین مصادیق ظالمان و زورگویان امروز 
را به تصویر گذاریم می توانیم در این زمینه موفق بوده و 

در مسیر نابودی این غده سرطانی منطقه موفق باشیم.

سوی  به  راهپیمایی  و  سفر  در 
و  منور  مرقد  و  کربال  زیارت 
ملکوتی امام حسین )ع(، سادگی و 
بی آالیشی اصل است و باید این 
گونه بود. وقتی گفته می شود به 
عنوان احترام و به این دلیل که امام 
)ع( زجرها کشیده اند و عزیزانش 
را به حالت بسیار حزن آوری به 
اسارت کشیده اند لذا ما هم باید 
خود را در آن حاالت قرار دهیم   

ده
پیا

ی 
 پا

ن
عی

ارب

۷

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــه  ۱۴ آبان ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــماره هفتــم 



یم
حر

ت

 170 هزار نفر آماده
تحریم باشند

 دروغی به نام
شکسته شدن دیوار تحریم ها

باید ایران را از عراق بیرون 
بیندازیم!

صفحه ۱۲صفحه ۱۰صفحه ۹
۸

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــه  ۱۴ آبان ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــماره هفتــم 



اســت مطابق با بند ســوم مصوبه مجلس شــورای 
اسالمی اجرای برجام را متوقف کند.

در بند ســوم مصوبه مجلس شورای اسالمی تحت 
عنوان طرح اقدام متناسب دولت در اجرای برجام آمده 

است:
دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل 
در زمینــه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های 
لغوشــده و یا وضــع تحریم تحت هرعنــوان دیگر را 
به دقت رصد کنــد و اقدامات متقابل در جهت احقاق 
حقوق ملــت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را 
متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز 
جمهوری اسالمی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف 
مدت دو ســال ظرفیت غنی ســازی کشور به یکصد و 

نودهزار سو افزایش یابد.
همچنین رهبر معظم انقالب نیــز در نامه خود به 
روحانی اجرای مصوبه مجلس و توقف اجرای تعهدات 
ایران ذیل برجام را گوش کرده بودند چنان که در بند دوم 

این فرمان می خوانیم:
در سراسر دورٔه هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در 
هر سطح و به هر بهانه ای )از جمله بهانه های تکراری 
و خودســاختٔه تروریسم و حقوق بشر( توّسط هر یک 
از کشــورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب 
خواهد شــد و دولت موّظف است طبق بند 3 مصّوبٔه 
مجلــس، اقدام های الزم را انجام دهــد و فّعالّیتهای 

برجام را متوّقف کند.
نکته جالب توجه آن جا است که حتی وزارت امور 
خارجــه نیز پس از تصویب قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت با صدور بیانیه ای شش بندی اعالم کرده بود 
که هر گونــه »بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم ها 
و اقدامات محدودیت ســاز از جمله از طریق تمدید، 
به مثابه عدم پایبندی اساسی خواهند بود که ایران 
را از تعهداتش به طــور جزیی یا کلی معاف خواهد 

ساخت.« 
لذا بهتر است که وزارت امور خارجه حداقل به گفته 
خــود عمل کند و اجرای برجــام را متوقف کند چرا که 
اجرای تحریم کاتسا فراتر از نقض برجام است و تمامی 

منافع ایران ذیل توافق هسته ای را از بین خواهد برد.

دفتر کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری 
آمریکا روز گذشــته اعالم کرد مقررات خود را به منظور 
اجرای قانون جدید این کشــور درباره اعمال تحریم ها 
علیه اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

تغییر می دهد. 
طبق اعالم خزانه داری آمریکا این نهاد آمریکایی به 
منظور اجرای بند )ب( 105 از »قانون مقابله با دشمنان 
آمریکا از طریق تحریم ها« )کاتسا( مقررات داخلی خود 
در زمینه »تحریم های مرتبط با تروریســم جهانی« را 

اصالح کرده است.
خزانــه داری آمریکا اعالم کرده این اصالحیه، بعد از 
چاپ در مجله دولت فدرال آمریکا در روز سه شــنبه 31 

اکتبر 201۷، اجرایی خواهد شد. 
اجرای بند )ب( 105 تحریم کاتســا چه پیامدی به 

دنبال خواهد داشت؟
بند )ب( 105 تحریم کاتســا از رییس جمهور آمریکا 
می خواهد که دســتور اجرایی 13224 را بر روی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و نهادها و افراد وابسته به آن 
اعمال کند. پس از دستور ترامپ به وزارت خزانه داری 
بــرای اعمال این تحریم بر روی ســپاه پاســداران در 
سخنرانی دو هفته پیش خود وزارت خزانه داری اعالم 
کرده بود که این تحریم را بر روی سپاه پاسداران اعمال 

خواهد کرد.
 دستور اجرایی 13224 در سال 2001 و پس از حادثه 
یازدهم سپتامبر توسط جورج بوش وضع شده است. 
این دســتور تحریم هایی علیه سازمان هایی که از نظر 
آمریکا تروریستی محسوب می شوند، وضع می کند. در 
 H.R.3364 واقع مهم تریــن ویژگی این بخش تحریم
قرار دادن ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران در 
لیستی است که تحریم های گروه های تروریستی بر آنها 
اعمال می شود. به عبارت دیگر، سپاه در عمل، به عنوان 
سازمان تروریستی شناخته می شــود و تمامی ارکان 
و  نیروهای سپاه و نهادهای وابسته به سپاه، در عمل و 
مطابق با دستور اجرایی 13224 به عنوان گروه تروریستی 
محسوب خواهند شد. قسمت خطرناک و نگران کننده 
این است که افراد، نهادها و وزارتخانه ها و بانک ها و ... 
که دارای ارتباط کاری با سپاه هستند، به موجب قانون 

جدید و دستور اجرایی 13224، باید تحریم شوند و در 
لیست تحریمی آمریکا که با عنوان SDN List شناخته 
می شــود، قرار گیرند.  بدتر آن که ایــن طرح را در کنار 
قانون IFCA 2013 قــرار دهید. وقتی یک فرد یا نهاد 
ایرانی در لیست تحریمی SDN قرار می گیرد به موجب 
قانون تحریمی IFCA2013 مشمول تحریم های ثانویه 
بانکی می شود و هیچ موسسه مالی اجازه ارائه خدمات 
بانکی مســتقیم و یا غیر مســتقیم به آن فرد یا نهاد 

تحریمی را ندارد.
برای روشن تر شدن هرچه بیشتر این مسئله کافی 
اســت که به یک مثــال دقت کنیم. ســردار عبدالهی 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیــاء در یکی از مصاحبه های 
خــود در رابطه بــا نیروهای حاضــر در این مجموعه 
می گوید: »قرارگاه خاتم االنبیاء 1۷0 هزار نیروی انسانی 
دارد کــه کمتر از دو درصد آنها نیروی رســمی قرارگاه 
هستند. ... قرارگاه خاتم االنبیاء 5 هزار پیمانکار از بخش 
خصوصی دارد که با سپاه کار می کنند و بهتر از دولت از 

آنها حمایت می شود.«
گفتنی است که تحریم H.R.3364 به میزانی بند 29 
برجام را نقض می کند که حتی ریچارد نفیو عضو سابق 
تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته ای با تایید 
این مسئله می گوید: »این اقدام می تواند شرکت های 

خارجی را از انجام تجارت با ایران بازدارد«.
با مــالک قرار دادن این ســخنان باید بدانیم که 
در صورت اجرای تحریم H.R.3364، 5000 شــرکت 
خصوصــی و دولتی و 1۷0 هزار نفری که مســتقیم 
و غیرمســتقیم با قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا کار 
می کننــد در لیســت تحریمی آمریکا قــرار خواهند 
گرفت. لذا واضح است که تحریم H.R.3364 را باید 
بسیار فراتر از نقض آشکار برجام دانست که کشور را 
به شرایطی به مراتب بدتر از قبل از برجام بازخواهد 
گردانــد. به همین ســبب اســت که پــاول رایان 
رییس مجلس نمایندگان آمریــکا آن را جامع ترین 

تحریم های طول تاریخ می خواند.
گفتنی است که تحریم کاتسا نقض آشکار بندهای 
26، 28 و 29 برجام و بندهای 3 و 5 ضمیمه b قطعنامه 
2231 شــورای امنیت به شمار می رود و دولت موظف 
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دهند حتمًا قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با 
آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی های الزم را انجام 
می دهند و به عبارت دیگر کســب اجازه می کنند. این 
شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی 
ایران را می دهد. کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور 
را می دهد اما به ایتالیایی ها اجازه نمی دهد که در ایران 

حضور یابند.
در صورتیکــه طبق برجام نیازی به کســب اجازه 
از آمریــکا برای همکاری در میادیــن نفتی با ایران 
نیست. اروپایی ها نیز این مسئله را کاماًل پذیرفته اند 
و در ســند راهبردی خود در قبال ایــران آن را بیان 
کرده انــد. پارلمان اروپا در بند 18 ســند راهبردی در 
قبال ایران بعد از توافق هســته ای، از شــرکت های 
اروپایــی می خواهد که برای همکاری با ایران ارتباط 

نزدیکی با آمریکا داشته باشند.
لذا در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ 
ســاختار تحریم های ثانویه بانکــی توانایی الزم برای 
کنتــرل و نظارت بر تبــادالت ارزی ایــران را دارد و از 
طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم های آمریکا توان 
انتخاب گری و کانالیــزه کردن روابط اقتصادی ایران را 

پیدا می کند.
لذا حضور توتال در ایران و امضای قرارداد 20 ساله، 
نه تنها شکســته شدن سد تحریم های اقتصادی علیه 
ایران نبود، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم های 
هوشمند و با مدیریت و تأیید وزارت خزانه داری آمریکا 
بوده اســت، مقوم و تثبیت کننده ساختار تحریم های 
هوشمند علیه ایران اســت. درست همانند آبی که از 
کانال های مشخص شده در سد جاری می شوند. جاری 
شــدن این آب به معنای خراب شدن سد نیست بلکه 
به معنای درست کار کردن سد است. در گذشته درباره 
اهداف تحریم هوشمند سخن های فراوانی گفته شده 
است که اجمااًل باید گفت مهمترین هدف تحریم های 
هوشــمند تضعیف و از بین بــردن مؤلفه های قدرت 
دفاعــی، نظامــی و امنیتی ایران اســت که می تواند 

مقدمه ای برای فشارهای نظامی نیز باشد.
حــال بعد از چهار ماه از زمان امضای قرارداد توتال 
و شنیده نشــدن انتقادات، مشکل خودش را نمایان 
کرده است. زمانی که آمریکا در حال افزایش فشار علیه 
ایران به منظــور وادار کردن ایران به مذاکره در زمینه 
موشکی و منطقه اســت، شرکت توتال در هماهنگی 
کامل با آمریکا عمل کرده و خبر از تعویق اجرای پروژه 

می دهد.
به عبارت دیگر در کنار اهرم تحریم ها یک ابزار جدید 
دیگر برای آمریکا جهت اعمال فشار به ایران اضافه شد 
و آن هــم قراردادهای اقتصادی از جمله قرارداد توتال 
است که بعد از برجام میان ایران و کشورهای اروپایی 
امضا شده اســت. چرا که این قراردادها در چارچوب 
ساختار تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران بسته 
شده است و کاماًل تحت کنترل و مدیریت آمریکاست.

به همین دلیل اســت که آمریکا از نزدیک شــدن 
ایران و اروپا ناراضی نیســت و به نظر می رســد حتی 
صحبت های تند و ظاهــر دیوانه ای که ترامپ از خود 
ساخته اســت صرفًا برای افتادن ایران در دامان اروپا 
باشد. بر این اساس هر چه قراردادهای اقتصادی ایران 
با کشــورهای مشخصی از اروپا بیشــتر شود، قدرت 
اعمال فشــار نرم آمریکا نیز بیشتر می شود. صحبت 
ترامپ به اروپایی ها که گفت شــما با ایران کار کنید و 
نگران تحریم های آمریکا نباشــید از همین منظر قابل 

تحلیل است.
شــرکت ملی نفت باید قراردادها را طوری تنظیم 
می کرد که شــرکت های خارجی نتوانند به این راحتی 
در راستای سیاســت های آمریکا نقش ایفا کنند. اما 
متاسفانه قراردادها قوت الزم را ندارند و ایران است که 

بیشترین ضرر را خواهد کرد.
در آخر کالم باید گفت که افزایش بستر برای اعمال 
فشار دشــمن در زمانی که جنگ اقتصادی در جریان 
اســت، چیزی کمتر از خیانت نیست. چرا کسی بابت 

این اشتباه راهبردی مواخذه نمی شود.

2۷ اکتبر مدیر ارشد مالی شرکت فرانسوی توتال از 
تعلیق فعالیت های توتال در ایران تا اوایل ســال 2018 
میالدی خبر داده اســت. وی گفته اســت: تا ابتدای 
سال 2018 زمانی که سیاست های جدید آمریکا در قبال 
ایران مشخص نشده اســت، توتال هیچ قراردادی با 
شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس 

جنوبی امضا نخواهد کرد.
ایــن صحبت پایانی بر این ادعا بــود که قرارداد با 
توتال به معنای شکســته شدن دیوار تحریم ها است. 

اما داستان چه بود؟
تیر ماه امسال شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی را با شــرکت فرانسوی توتال امضا 
کرد. این قرارداد اولین مورد از قراردادهای جدید نفتی 
یا همان IPC است. در این قرارداد شرکت توتال رهبری 
یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت سیان پی سی 
چین و شــرکت پترو پارس را به عهده داشت. حامیان 
این قرارداد مدعی بودند کــه امضای قرارداد با توتال 
سبب شکسته شدن سد تحریم ها شده و این قرارداد 
سبب خواهد شد تا قراردادهای بعدی راحت تر بسته 
شود. حتی کسانی هم معتقدند که این نوع قراردادها 
بهترین ابزار برای مقابله با تحریم های آمریکا اســت. 
اما منتقدان در همان زمان گفتند که قرارداد توتال به 
معنای شکسته شدن سد تحریم ها علیه ایران نیست 
بلکه تقویت ســاختار تحریم های هوشمند علیه ایران 

است. چرا؟
برای پاسخ به این پرسش باید ساختار تحریم ها در 
بخش نفت و گاز را شناخت. بخش نفت و گاز ایران از 
1996 میالدی تحت تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی 
)ثانویه( آمریکا قرار دارد. قانون تحریم ایران )ISA( در 

سال 2010 در قالب قانون جامع تحریم ایران )سیسادا 
2010( اصالح شد و شرایط سختگیرانه تری علیه ایران 
وضع شــد. از آنجایی که در این نوبت، کشــورهای 
اروپایی نیز با آمریکا هماهنگ بودند، این قانون به طور 
جدی اجرا شــد و شرکت های خارجی از بخش نفت و 
گاز ایران رفتند. در سال 2016 نیز به واسطه پایان یافتن 
عمر قانون تحریم ایران، کنگره آمریکا در قانونی جدید 
برای ده ســال دیگر یعنی تا ســال 2026 قانون تحریم 

ایران را تمدید کرد.
در اثر برجام بخش تحریم های غیربانکی از جمله 
تحریم ســرمایه گذاری در بخش نفــت و گاز ایران 
موقتًا متوقف شده اســت و ما شاهد اثرات آن نیز 
هســتیم و شاهد حضور شــرکت های خارجی مانند 

توتال هستیم.
امــا در بخــش تحریم هــای غیربانکــی از جمله 
تحریم های نفتی مشــکلی به نام بازگشت تحریم ها 
)Snap back( وجود دارد که ریسک همکاری با ایران 
را برای خارجی ها باال می برد. اســنپ بک اصطالحی 
است که آمریکایی ها برای بازگشت سریع تحریم های 

متوقف شده در برجام به کار می برند.
آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا 
اعالم کرد در صورت بازگشت تحریم های متوقف شده 
آمریکا تمامی قراردادهای اقتصادی که در طول اجرای 
برجام با ایران بســته شده اســت، مشمول بازگشت 
تحریم شده و باید خاتمه یابند. شش ماه هم فرصت 
داده شده است تا کارهای الزم برای تسویه مالی انجام 
شود. قراردادهای اقتصادی کاماًل در معرض از بین رفتن 
قراردارند. در نتیجه این وضعیت شرکت های خارجی که 
بخواهنــد همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام 

محمد علی مسعودی
 روزنامه نگار
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یک تیر و دو نشان 
تحریم جدید 
آمریکا

ایران را نیز دربر گیرد. نکته جالب توجه این جا اســت 
 H.R.1698 بخش دوم تحریم A که بند 3 قســمت
از پیشرفت و انگیزه ایران برای گسترش موشک های 
 intercontinental ballistic missile( - قاره پیمــا
ICBM(- سخن به میان می آورد؛ این مسئله از جایی 
اهمیــت می یابد که بدانیم در تفســیر ایاالت متحده 
 آمریکا ماهواره برهای ایران نیز موشک دارای توانایی 
قاره پیما شدن هســتند! برای اثبات این مسئله کافی 
است که به اظهارات 18 اکتبر نماینده آمریکا در شورای 
امنیت درباره پرتاب ماهواره بر – خرمشــهر- در فصل 
تابستان رجوع کرد جایی که نیکی هیلی این پرتاب را 
به علت داشتن توانایی قاره پیما شدن آزمایش موشک 

بالستیک می خواند!
لذا واضح است که قانون گذار آمریکایی با استفاده 
از واژه توانایــی- ability – تــالش می کند تا عالوه بر 
برنامه موشکی، برنامه تحقیقات هوافضایی ایران را نیز 

در زمره تحریم های خود قرار دهد.
2- بــا توجه به تاکید تحریم H.R.1698 بر توانایی 
ساخت و گسترش موشک، این قانون به زنجیره تأمین 
 Foreign and domestic supply -داخلی و خارجی
 geographic - و توزیع جغرافیایی - chain in Iran
distribution - موشــک های بالســتیک در ایــران 
می پردازد. در واقع از این پس این برنامه موشکی ایران 
خواهد بود از گهواره تا گور ذیل تحریم های آمریکا قرار 
خواهــد گرفت. از این جهت نیز تحریم H.R.1698 با 

تحریم کاتسا متفاوت است.
3- بخش 5 قانــون H.R.1698 نیــز به موضوع 
استفاده نظامی ایران از هواپیماهای مسافربری تجاری 
می پردازد که در تحریم کاتسا هیچ اشاره ای به آن نشده 
اســت. باید به این نکته اشاره کرد که آمریکا با نقض 
آشکار برجام از اعطای مجوز فروش هواپیما، خدمات 
و قطعــات آن به ایران از روز اجــرای برجام جلوگیری 
کرده است. اما نقض برجام توسط آمریکا تنها به این 
موارد منتهی نشد چرا که در ماه گذشته آمریکا با وضع 
قانونی، فروش هرگونه هواپیما به ایران را ممنوع اعالم 
کرد. بخش 5 قانــون H.R.1698  با بیان این ادعا که 
ایــران از هواپیماهای تجاری خود اســتفاده نظامی 
می کند تالش می کند بهانه های الزم را برای نقض برجام 

توسط آمریکا ایجاد کند.

»موشــک بالســتیک ایران و اجــرای تحریم های 
بین المللی« جدیدتریــن تحریم ایاالت متحده آمریکا 
علیــه ایران نام دارد که با 423 رأی مثبت و تنها 2 رأی 
منفی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. 

این تحریم به اختصار H.R.1698 خوانده می شود.
اد رویس رییــس کمیته روابــط خارجی مجلس 
 H.R.1698 نمایندگان آمریکا و پیشنهاد دهنده قانون
مدعی شده که برای پوشــش ضعف برجام در زمینه 
موشــکی از یکسو و رفتارهای ناقض قطعنامه ایران از 
سویی دیگر این طرح را پیشنهاد داده است که دارای 
رویکردی تهاجمی است. رویس همچنین گفته است 
که قانــون H.R.1698 شــرکت های ایرانی و خارجی 
که خارج از سیســتم مالی درگیر برنامه موشکی ایران 

هستند را تحریم می کند.
تحریم »موشک بالستیک ایران و اجرای تحریم های 
بین المللی« نزدیک به 30 است و در ۷ بخش تنظیم شده 
است. اصلی ترین بخش این تحریم نیز مربوط به بخش 
دوم آن می شود که خود به 9 قسمت تقسیم شده است.

 H.R. 1698 از جمله ویژگی های جالب توجه تحریم
آن است که با انداختن توپ در زمینه قوه مجریه تالش 
می کند دولت را برای مقابله با فعالیت های موشــکی 
ایران پیشگام نماید به همین خاطر نیز رییس جمهور 
آمریکا موظف شــده تا پس از هر آزمایش موشــکی 
ایــران به کنگره گزارش دهد که آیا این آزمایش نقض 

قطعنامه 2231 بوده  یا خیر.
آیا تحریم H.R.1698 نقض برجام و قطعنامه 2231 

شورای امنیت به شمار می رود؟
تحریــم H.R.1698 بــه دو علت نقــض برجام 
محســوب می شــود اول آن که با اعمال تحریم علیه 
اشخاص و بانک های داخلی و خارجی مرتبط با برنامه 
موشــکی و تسلیحاتی، عادی ســازی تجارت و رابطه 
 normalisation of trade and -اقتصادی با ایــران
economic relations with Iran - را از بین می برد؛ 
این مســئله نقض بند 29 توافق هســته ای به شمار 
می رود. دوم آن که تحریم های موشکی بخاطر حضور 
در قطعنامه های گذشــته هسته ای به شمار می روند و 
قانون H.R.1698 با وضع مجدد تحریم های موشکی 
درواقع تحریم هســته ای جدید اعمال می کند. از این 
جهــت نیز قانــون H.R.1698 نقض بنــد 26 برجام 

محسوب می شود.
قانــون »موشــک بالســتیک ایــران و اجــرای 
تحریم های بین المللی« به علت زیرپاگذاشتن شروط و 
محدودیت های بنــد 3 و 5 ضمیمه b قطعنامه 2231 
نقض این قطعنامه به شــمار می آید. گفتنی است که 
مطابقبا بند 3 از پیوســت b قطعنامــه 2231 ایران از 
پرتاب و اســتفاده فناوری های موشک های بالستیک 
طراحی شده برای قابلیت حمل سالح های هسته ای به 
مدت 8 سال پس از روز پذیرش توافق )26 مهر 1394( و 
یا تا زمان ارائه گزارش آژانس مبنی بر تایید نتیجه گیری 
گسترده تر، منع شده است اما تحریم H.R.1698 بدون 
توجه به این شروط تمامی فعالیت های موشکی ایران 

را تحت تحریم های خود قرار می دهد.
همچنین تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت در 
قطعنامه 2231 تنها محدود به 5 سال است و در صورت 
اجازه مورد به مورد شورای امنیت ایران قادر به فروش، 
عرضه و انتقال مســتقیم و غیر مســتقیم تسلیحات 
 H.R.1698 متعارف خواهد بود. این شروط در تحریم

زیر سؤال رفته است.
آیا قانون تحریمی H.R.1698 جدید نیست و صرفًا 
تکرار تحریم کاتسا و سایر تحریم های موشکی گذشته 

می باشد؟
فرض این مســئله که نماینــدگان مجلس آمریکا 
فرصت بســیاری را برای تصویب طرحی بگذارند که 
پیش تر وجود داشته تاحد زیادی به طنز نزدیک است 
 H.R.1698 تا واقعیت! با یک نگاه اجمالی به تحریم
می تــوان به راحتی دریافت که این قانون به نســبت 
تحریم کاتســا موارد جدیدتر و تازه تری دارد که برای 

نمونه به چند مورد آن می پردازیم:
1- تحریم کاتســا به نهادها و افراد درگیر در برنامه 
موشــکی ایران می پرداخت و نهادهــا و افراد درگیر 
را تحریــم می کرد. اما در تحریم HR1698 با اشــاره به 
 ability to توانمندی بومی تولید موشــک در ایــران
indigenously کل این توانمندی را شامل تحریم های 
خــود می کند. در واقــع اســتفاده از واژه ability در 
 H.R.1698 تحریم جدید نشــان از آن می دهد کــه
گستردگی بیشتری نسبت به تحریم کاتسا دارد و نه تنها 
شــمولیت آن تمام صنعت موشکی - بالستیک و غیر 
بالســتیک- که حتی ممکن اســت صنعت هوافضای 

استفاده  با  آمریکایی  قانون گذار 
 –  ability توانایی-  واژه  از 
تالش می کند تا عالوه بر برنامه 
تحقیقات  برنامه  موشکی، 
زمره  در  نیز  را  ایران  هوافضایی 
دهد قرار  خود  تحریم های 

به بهانه فعالیت موشکی
تحقیقات هوافضایی ایران هم
تحریم خواهد شد
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باید ایران را از عراق بیرون بیندازیم!

که مانع اختالفات قدرت برای بیش از ۷0 سال و گسترش 
یک جامعه آزاد و پر رونق از دولت های دموکراتیک است. 
دوم، ما با یک چالش از رژیم های سرکش مواجه هستیم؛ 
رژیم های سرکش که هنجارهای بین المللی را سرنگون 
می کنند، سالح های کشــتار جمعی را دنبال میکنند و 
تروریست را گسترش می دهند تا امتیازات را از دولت های 
مســئولیت پذیر بگیرند .سوم، ما با بازیگران غیر دولتی 
وحشیانه روبرو هستیم که با نادانی مبارزه نمی کنند، نفرت 
پیشه هســتند و از آن به عنوان توجیه برای قتل عام و 
بی رحمی غیر قابل بیان علیه بی گناهان استفاده می کنند. 
همه این کارها نیز تحت یــک ایدئولوژی بی رحمانه و 

غیردینی صورت می گیرد.
این بازیگران متضاد اغلب در میدان های جنگ یکسان 
ظاهر می شوند. آن ها اغلب موازی عمل می کنند، اما گاهی 
هم که منافع آنها هماهنگ می شود همکاری می کنند. به 
عنوان مثال، روسیه و ایران به رژیم اسد در سوریه کمک 
و همیاری می کنند. این محور یک جنگ داخلی فرقه ای 
را تقویت می کند که به نوبه خود تروریســت های اسالم 
گرا که خود را طرفداران دو طرف درگیر می دانند تشجیع 

می نماید.
ایــران به نوبــه خــود از درگیری های مشــابه و 
درگیری هــای عراق و یمــن برای پیگیــری اهداف 
هژمونیک استفاده می کند و اسراییلی ها و عربستان 
ســعودی و دیگــران را بــا تروریســت های نیابتی 

شبه نظامی خود تهدید می کند.
با ایــن حال، به دلیل تهدیدات فــوری مانند این 
مســئله، امنیت ایاالت متحده و جهــان بین الملل 
افزایش یافته اســت، توان اســتراتژیک ما در واقع 
کاهش یافته اســت. من فکر می کنــم رویکرد ما در 
ســال های اخیر بــه امنیت ملی یک رویکــرد تقریبًا 
نارسیســم )خودگرایی( بوده است. استراتژیست ها 
اغلب براســاس آنچه ما ترجیح می دهیم، و نه آنچه 

شرایط موجود می طلبد تصمیم گرفته اند.
در سال های اخیر ما به برنامه های بریده از مشکالت 
واقعی و ناقص که نتوانسته اند جوانب مشکالت پیش رو 
را ببینند اجازه اجرا داده ایم. بنابراین چالش های پیچیده ای 
مانند سه موردی که من به طور خالصه به آن اشاره کردم 
علیه امنیت ملی ما وجود دارند. چالش های پیچیده ای 
مانند آنچه که در سوریه مشهود هستند و راهبردهایی را 
می طلبند که با استفاده از تمام ابزارهای ممکن و یکپارچه 

برای هدایت هدفمند امور استفاده شود.
بنابراین، همانطور که اولویت ها را برای اســتراتژی 
امنیت ملــی رییس جمهور ترامــپ تعیین می کنیم، 
اهمیت استفاده از همه عناصر قدرت ملی - دیپلماتیک، 
اطالعاتی، نظامی، اقتصادی، اجرای قانون، اطالعات - به 
صورت یکپارچه در باالی همه این فهرســت اولویت ها 
قــرار دارد. راهبرد جدید رییس جمهــور در مورد ایران 
یک مثال خوب اســت. به جــای تمرکز تقریبًا کامل بر 
روی برجام، راهبرد جدید طیف گسترده ای از رفتارهای 
بی  ثبات کننده و شریرانه ایران را شامل پشتیبانی مالی 
و مادی برای تروریســم و افراط گرایی در نظر می گیرد؛ 
همدستی این کشــور در جنایات رژیم اسد علیه مردم 
سوریه؛ خصومت علیه اسراییل؛ تهدیدهای مکرر ایران 
برای آزادی ناوگان اســتراتژی به ویژه در خلیج فارس؛ 
حمالت سایبری علیه ایاالت متحده، اسراییل و متحدان 
و شرکای آمریکا در خلیج فارس؛ بدرفتاری های حقوق 
بشــری؛ و بازداشــت خودســرانه خارجیان، از جمله 
شــهروندان ایاالت متحده، بر اســاس دالیل نادرست 
از جمله موارد دیگری اســت که در این راهبرد پیگیری 

می شود.
همانطور که رییس جمهور در 13 اکتبر در ســخنرانی 
خود اظهار داشــت، استراتژی ما، تمام عناصری از قدرت 
ملی را به هم پیوند می دهد و در جهت خنثی سازی نفوذ 
بی ثبات کننده دولت ایران و محدود کردن تجاوز، به ویژه 
حمایت از تروریســم و ستیزه جویان هم افزایی می کند. 
دوم، اتحادهای ســنتی ما و مشارکت های منطقه ای به 
عنوان مانعی پیش روی خرابــکاری ایران و بازگرداندن 
تعادل قدرت بیشــتر در منطقه باید احیا شــود. و این 

بنیاد دفاع از دموکراسی ها اندیشکده های نومحافظه کار مستقر در واشنگتن است که بر روی امنیت ملی 
و سیاست خارجی آمریکا تمرکز کرده است. این اندیشکده 27 مهر در نشستی مهم و طوالنی پمپئو میزبان 
رییس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا و ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود. این دو 
در ســخنانی به بیان دیدگاه خود درباره مسائلی چون کره شمالی، سوریه و خاورمیانه پرداختند که در این 
میان بخش قابل توجهی از سخنان هر دو به مسئله ایران اختصاص پیدا کرد. در این شماره بخش هایی از 
سخنان مک مستر ژنرال آمریکایی منتشر خواهد شد که به تبیین راهبردهای آمریکا علیه ایران به خصوص 

در مسئله عراق می پردازد.
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مک مستر: خوب، با تشکر از شما، خوان، برای این همه 
معرفی تحسین آمیز از من. من نیز تشکر بزرگی باید بکنم 
از خوان و کار پیشــگامانه او در مقابله با تهدید و تأمین 
مالی تروریست ها. او در همه مواردی که پیرامون معرفی 
من گفت، به عنوان یک دوست، مربی برای من حضور 
داشته اســت، و این یک امتیاز واقعی است که در کنار 
او باشــم. من شنیدم او گفت که مایک پمپئو را دوست 
دارد. شاید کمی حســادت کنم. می دانید که من خوان 
زارات را بیشتر دوست دارم من او را بیشتر دوست دارم. 
من دوســتدار مارک دوبویتز بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
هستم، و واقعًا این یک امتیاز برجسته است که او در کنار 
شما است. می خواهم از بنیاد دفاع از دموکراسی ها برای 
برگزاری این رویداد تشــکر کنم و این که به من فرصتی 
بدهد که بخشی از این گفت وگو باشم و درباره تازه ترین 
تصمیم رییس جمهور با شــما صحبت کنم. تصمیمی 
که در واقع اســتراتژی جامعی است درباره مشکالتی که 
ایران درست کرده است .من می خواهم از بنیاد دفاع از 

دموکراسی ها برای کارهایی که در طول سال های متمادی 
بر روی بسیاری از مسائل مهم انجام شده است. از جمله 
کارهایی که در مورد تهدید ایدئولوژیک رادیکال اسالمی 
که جزو اولین پژوهش ها بود انجام دادند، اخیراً نیز بر روی 
تهدید از ناحیه دشمنانی که به وسیله اینترنت به جنگ 
اقتصادی علیه ایاالت متحده می پردازند. ما طی این چند 
ماه گذشــته به شدت بر مبنای پژوهش های بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها و دیگر مؤسسات تحقیقاتی و مؤسسات 
دانشگاهی توانسته ایم راهبردهای متفاوتی را به پیش 
ببریم .البته بحث برای پیگیری و بررسی زیاد است. من 
قصد دارم با مارک درباره طیف وسیعی از موضوعات بحث 
کنم. اما تالش می کنم بعضی از آنها را به صورت کلی بیان 
کنم و ســپس در مورد استراتژی ایران صحبت می کنم. 
اول، ما با چالش های قدرت های تجدید نظر طلب روبرو 
هستیم که به دنبال شکل گیری سیاست های اقتصادی 
و امنیتی پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد است که 
ایاالت متحده به ایجاد و هدایت آن کمک کرد. یک نظم 
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مسئله ای اســت که رییس جمهور در روند رهبری امور 
به شــدت به آن پرداخته است. همان طور که کار پیش 
مــی رود دریک درک متقابل، روابــط نزدیک تر و تفاهم 
مشترک از مشکالت و نیز اقدام مشترک با متحدان سنتی 

و شرکای خود در منطقه پیش می رویم.
آن ها رژیم ایران و به ویژه ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی را نسبت به فعالیت های بدخواهانه اش سرزنش 
می کنند؛ در این حوزه کار خوان بسیار مهم است. آن ها 
هم چنین مخالف فعالیت های سپاه پاسداران هستند 
که توســط آن ها ثروت مردم ایــران را از بین می برند. 
آن ها همچنین در مقابله با تهدیدهایی ایستاده اند که 
ایــاالت متحده و متحدان ما را تحت خطر قرار داده و از 
موشک های بالستیک و سایر سالح های نامتقارن ایجاد 

می شود.
آنچــه ما باید انجــام دهیم این اســت که جامعٔه 
بین المللی را متقاعد کنیم تا نقض گسترده حقوق بشر 
سپاه پاسداران و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی 
و سایر خارجی ها را محکوم کند. و دست آخر این که، ما 
باید همه مسیرهای سالح هسته ای ایران را از بین ببریم. 
بنابراین این مســیر استراتژیک است که رییس جمهور 
پبش روی ما قرار داده است. چالش بعدی ما برای عمل 
به آن این است که همانطور که به همه دوستانی که جمع 
شده اند گفتم و همانطور که وزیر امور خارجه روز گذشته 
در CSIS اظهار داشت که دولت هایی که از تروریسم به 
عنوان ابزار سیاست ورزی خود استفاده می کنند، تنها اعتبار 

بین المللی و جایگاه از دست رفته خود را خواهند دید.
این وظیفه و نه انتخاب هر ملت متمدنی اســت که 
با تروریسم مبارزه کند. بنابراین، ما راهبردمان را توسعه 
می دهیم، و هر جا که می توانیم با همکاران و متحدانمان، 
کار خود را شــروع می کنیم. اکنــون دیگر ما از هر عنصر 
قدرت ملی و تالش های شرکای اصلی مان برای رسیدن به 

اهداف خود استفاده می کنیم.
هر کجا منابع جدید یا اجازه های مورد نیاز را احتیاج 
داریم به دنبال دست پیدا کردن به آن خواهیم رفت. در 
جایی که نیاز باشــد سازمانها باید مجدداً شکل گرفته و 
یا مجدداً راه اندازی شــوند، ما آنها را تغییر خواهیم داد. 
به کار پیوسته در کنار متحدان و همکارانمان و با اعضای 
کنگــره ادامه خواهیم داد تا از آمریکا دفاع کنیم و منافع 

حیاتی مان را پیش ببریم.
اما ما به کمک شــما نیاز داریم. مــا به کمک بنیاد 
دفاع از دموکراســی و همه شما در اینجا نیاز داریم. ما 
به ســازمان هایی مانند بنیاد دفاع از دموکراســی نیاز 
داریم تا دانش خود در مورد تهدیداتی که ما با آن روبرو 
هستند را باال ببریم. ما به رسانه ها، مطبوعات، خبرنگاران 
تحقیقاتی نگاه می کنیم که در حوزه کشــورهایی نظیر 
ایران و کره شــمالی ســخت تالش می کنند و به ما در 
مورد این که چگونه این رژیم ها تحریم ها را دور می زنند، 
هنجارهــای بین المللی را برانگیختــه و مردم خود را 
مدیریت می کنند و همسایگان خود را تحت تأثیر قرار 
می دهند. با شناختی که شــما و دیگران در مورد این 
تهدیدات در اختیار ما قرار می دهند، آمریکا می تواند با 

اعتماد به نفس عمل کند.
ایــن اعتماد به نفس نــه تنها از طریق شــناخت 
تهدیدات، بلکه همانطور که همه ما می دانیم، از دانش 
افرادی است که به عنوان یک ملت در کنارشان هستیم. 
این اعتماد به نفس برای ایجاد اراده و تعهد برای غلبه 
بر مشــکالتی که ما با آن مواجه هستیم که بخشی از 
آن رقابت راهبردی است کاماًل ضروری است. با تشکر 
از شــما، من عالقه دارم که با مارک هم صحبت شویم. 

از همه ممنونم.
با تشکر. با تشــکر، خیلی ممنون اول از همه از مک 
مستر متشکرم که در اینجا حضور دارد. از شما نیز ممنونم 
که در این جا حضور دارید. وقت شــما ارزشمند است از 
خدمات شما به ملتمان سپاسگزاریم و از شما برای درک 

تهدید ایران و بزرگی آن ممنونم.
من می خواهم با یک موضوع وسیع تربحث را شروع 
کنم که چگونه اســتراتژی های یکپارچه ملی را توسعه 
می دهید و آنچه که برای شــما اهمیــت دارد را به راه 

می اندازید.
من فکر می کنم شما در سخنان خود به برخی از جنبه ها 
توجه کرده اید. اما زمانی که شما به عنوان مشاور امنیت 
ملی با وظیفه توسعه این استراتژی ها صحبت می کنید 
مایلم که کمی درباره دیدگاه شــما درباره استراتژی های 
یکپارچه و به ویژه در رابطه با اســتراتژی ایران صحبت 

کنید.
مک مستر: ما با راهنمایی رییس جمهور شروع کردیم. 
کسی گفت اینجا کاخ سفید، و از طریق آن و با گسترش 
شورای امنیت ملی آن را بسیار مهم از نظر جایگاه قرار داد.

و ما با وســعت زیادی در حــوزه اقدامات، برنامه ها 
و مســئولیت هایی قــرار گرفتیم که در واقع بــه اندازه 

وزارتخانه ها و آژانس های امنیتی مختلفی است.
بنابراین او از ما خواست که به هر کجا که می توانیم 
تمرکز کنیم. و از ادارات و سازمان ها در اجرای سیاست ها 
حمایــت کنیــم اما تمام وقــت در مورد مشــکالت و 
فرصت هایی که ما به عنوان یک ملت با آن روبرو هستیم، 

فکر کنید.
راهنمایی های او بر اســاس این اســت که، من فکر 
می کنم همه ما این نکتــه را درک کرده ایم که تعادل در 
سال ها و دهه های اخیر علیه ایاالت متحده تغییر کرده 
است. و ما باید بدانیم چگونه به طور مؤثر رقابت کنیم. 
رقابت بیشــتر برای بهبود و محافظــت از منافع ایاالت 
متحده و تغییر دوباره به نفع ایاالت متحده در برخی از 
این رقابت ها مهم است. به همین ترتیب، ما برای ایجاد 
یک استراتژی یکپارچه برای آنچه که ما آن را چالش های 
امنیت ملی می خوانیم کار را شروع کرده ایم و به سختی 

کار می کنیم.
چالش های اولیه که مربوط به حفاظت و پیشــرفت 
منافع آمریکا هســتند. کدام یک از چهار اصل اساسی را 
مهم ترین ها تعریف می کنیم؟ اول این است که از مردم 
آمریکا محافظت کنیم و از میهن آمریکا حمایت کنیم. دوم 

این است که رفاه آمریکا را بیش تر کنیم.
 سوم، دستیابی به صلح از طریق قدرت است. و چهارم 

این است که نفوذ آمریکا را زیادتر کنیم.
رییس جمهــور کارهای بزرگی در تمام این چهار مورد 
انجام داد، ما می توانیم در مورد آن بیشتر صحبت کنیم 
البته اگر دوســت دارید. اما پــس از آن ما از این منافع 
حیاتی به عنوان دریچه ای استفاده می کنیم که از طریق آن 

این چالش های امنیت ملی را ببینیم.
وســپس ما اهداف کلیدی را بر اساس چگونگی این 
چالش ها با مردم آمریکا ایجاد می کنیم. این واقعًا پایه 
و اساس یک سیاست خارجی آمریکا و استراتژی امنیت 
ملی است. آنچه که ما در حال انجام آن هستیم و کابینه 
امنیت ملی رییس جمهور مشغول آن است این مشکالت 

می باشد.
در توصیــف این وضعیــت، درک اینکه چگونه این 
مسائل به منافع حیاتی ما پیوند می خورد، به این منوط 
است که باتعیین و اهداف کلی و سپس ارائه راهنمایی از 
طرف دپارتمان ها و آژانس های امنیتی، به این برسیم که 

چگونه می توانیم در مقابله با این چالش ها موفق شویم.
به راهی باید برســیم که اهدافمان را پیش می برد و 
از منافع ما محافظت می کند، موانع پیشرفت را برطرف 
می کند و بر چالش ها غلبه می کند. و این راهبردها پس 
از آن به ادارات و ســازمان هایی می رسد و به عنوان یک 

راهبرد کلی برای آن ها تلقی می شود.
بنابراین شــما این مسئله را در کره شمالی، در جنوب 
آسیا، در ایران، در مورد کوبا دیده اید. بنابراین ما می توانیم 
آن را ادامه دهیم چرا که به خوبی برنامه ریزی شــده اند. 
بســیاری از آنها در حال اجرا هستند و برخی دیگر نیز در 

حال توسعه یافتن و آمادگی برای اجرا.
 اما با توجه به راهنمایی های شــورای امنیت ملی، 
کابینــه رییس جمهور رو به جلو حرکــت می کند و این 
اجازه می دهد که این ادارات و سازمان ها شروع به اجرا و 

هماهنگ کردن تالش های خود کنند.
دوبویتز: عالی. بنابراین ژنرال، بیایید شروع به صحبت 
در مورد یکی از چالش های مهم و اصلی که شما توضیح 
دادید، که ایران اســت بکنیم. بدیهی است در روز جمعه 

ســخنان مهمی ایراد شــد؛ ســخنرانی رییس جمهور، 
استراتژی جدید و جامع را ارائه می دهد.

باید بگوییم بســیاری از بحث ها به طور دقیق باید 
مطرح شود که کدام شــرط الیحه جامع توافق رعایت 
نشده که رئیس جمهور از تاییدامتناع نموده است؟ من 

می خواهم گفت وگو را به سطح گسترده تر برگردانم.
شــما در مورد استفاده از تمام ابزارهای قدرت ملی 
صحبت می کنید و من می خواهم از تمام راهکارهای 
مختلف عملیاتی که ایران برای تهدید ایاالت متحده و 
متحدان ما استفاده می کند بگویم. در عراق به دنبال 

چه راهکاری علیه ایران هستید؟ 
مک مســتر: خوب، در مورد عراق حرف زدن آسان 
و عمل کردن ســخت اســت. بنابرایــن آنچه که ما 
می خواهیم در عراق ببینیم، یک عراق پایدار است که 
با ایران هماهنگ نیســت. و آنچه که ما می خواهیم 
انجام دهیم این است که همچنان به عراقی ها کمک 
کنیم تا آنچه را که رییس جمهور به ما گفته است برای 

انجام کار با متحدان و شرکا انجام دهد.
با انجام این سه مورد اساسی باید داعش را نابود کنیم 
و اجازه ظهور گروه مشابه تکفیری یا سلفی جهادی دیگری 
را در عراق ندهیم. از بین رفتن پناهگاه های امن و متوقف 
کردن حمایت از آن ها، توقف تأمین بودجه آنها و شکست 

ایدئولوژی، درست است؟
و از بین بردن این حجم از پیوستن جمعیت آسیب پذیر 
به این نوع از ســازمان ها. البته این نیز منوط به حصول 
اطمینان از این اســت که عراق از این دوره وحشتناک از 

درگیری ها بیرون رود.
ایاالت متحده منافع بزرگی در عراق دارد. من می توانم 
بگویم که دیگرانی که در عراق مســتقر هستند در حال 
خرابکاری در این کشور هســتند. ایران به طور ویژه به 
دنبال آن است که عراق را ضعیف نگاه دارد و مدلی مانند 
حزب الله را در عراق به وجود آورد که در کنار آن یک دولت 
ضعیف وجود دارد. در حالی که دولت ضعیف است و به 
ایران تکیه می کند، ایران نیز گروه های نظامی غیرقانونی 
و تخریب گر را که بیرون از کنترل دولت هستند تقویت 
می کند. و گروه های مخرب و تروریســتی که اگر دولت 
عراق روزی علیه ایران کار کند، می توانند علیه آن حکومت 

فعالیت کنند.
بنابراین، این یک مدل است که شما با کمال تأسف در 
کشور زیبای لبنان مشاهده می کنید، این یک مدل است 
که فکر می کنم در سوریه دیده می شود و حدود 80 درصد 
از کسانی که می جنگند از طرف رژیم وحشیانه و مرگبار اسد 

و یا پروکسی های ایران می جنگند.
این یک مدل اســت که می بینید تالش می شود در 
عراق اعمال شــود و این چیزی است که شما می توانید 
ببینید در حال تالش برای اجرا در یمن نیز هست، آن ها 

در حال تالش برای اعمال آن هستند.
بنابراین همان طور که گفتم گفتن آسان است و عمل 
کردن سخت است. این تالش پایدار و پیچیده ای را طلب 
می کند که عراق پایداری را ایجاد کند که قوی باشــد که 
علی رغم داشتن رابطه خوب با همسایگان در آن ها هضم 

نمی شود.
دوبویتز: ترامپ سیاستی جامع را با استفاده از تمام 
ابزارهای قدرت ملی برای مقابله با نفوذ ایران طرح ریزی 
می کند تا تجاوز و تهاجم ایران در منطقه و قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی را 

مهار کند.
مک مستر: آنچه در عراق دارید پس از رفراندوم عراق 

وارد پیچیدگی بیش تری شده است.
و به این ترتیب آنچه که ما می خواهیم در عراق ببینیم، 
یک عراق قوی است و البته بخشی از یک عراق قوی، یک 
منطقه قوی کرد است که در آن ما شرکای بسیار طوالنی ای 
داریم و مشارکت ما بسیار ارزشمند است. ما به این نیاز 
داریم که بین طرف هــای درگیری میانجی گری کنیم تا 
دوســتان کرد ما بتوانند امنیت، راحتی و رفاه را داشته 
باشند. بنابراین ما باید عراق را در راه قدرتمندتر شدن نگاه 

داریم تا به دامان ایران نیفتد.

مک مستر: آنچه در عراق دارید 
وارد  عراق  رفراندوم  از  پس 
است. شده  بیش تری  پیچیدگی 

ما  که  آنچه  ترتیب  این  به  و 
ببینیم، یک  می خواهیم در عراق 
بخشی  البته  و  است  قوی  عراق 
منطقه  یک  قوی،  عراق  یک  از 
ما  آن  در  که  است  کرد  قوی 
داریم  طوالنی ای  بسیار  شرکای 
ارزشمند  بسیار  ما  مشارکت  و 
که  داریم  نیاز  این  به  ما  است. 
میانجی  درگیری  طرف های  بین 
ما  کرد  دوستان  تا  کنیم  گری 
را  رفاه  و  راحتی  امنیت،  بتوانند 
باید  ما  بنابراین  باشند.  داشته 
عراق را در راه قدرتمندتر شدن 
نگاه داریم تا به دامان ایران نیفتد
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 اصالح نمای بیرون
برای سرکوب درون

موج جدید دســتگیری ها در عربســتان سعودی 
بخشــی از نقشه ای بزرگ تر اســت که صحنه را برای 
به دســت گرفتن قدرت توســط محمد بن ســلمان 
تحت قراردادهــای اجتماعی جدید آمــاده می کند. 
عواقب این کار برای ســلطنت می تواند بســیار زیاد 
باشــد، در حالی که دنیا و رسانه های جهانی معطوف 
اعالم لغو ممنوعیت رانندگی زنان از ســوی عربستان 
سعودی شده اند و دیگر تحوالتی که در این کشور رخ 
می دهند، جایگاهی در سرخط اخبار دنیا ندارند! اخیرًا 
دور جدیدی از بازداشــت های غیرقانونی رخ داده که 
شامل قاضی ها، ســخنران ها و متخصصین رسانه ای 
و همچنین 21 شهروند سعودی به جرم نشر محتوای 

مخالف دولت در شبکه های اجتماعی می شود.
این اولین بار نیســت که شخصیت های عمومی 
ســعودی بدون ارتکاب جرم دســتگیر شــده و در 
زندان های ناشــناخته نگهداری می شوند! در اواسط 
سپتامبر، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای نگرانی 
خود را از »موج دســتگیری ها« که شامل بیش از 20 
شخصیت می شــود و شــامل اعضای قابل توجه و 
شناخته شده ای که در خارج از عربستان سعودی هم 

مورد احترام هستند نیز می شود اعالم کرد.
هر کارشناسی که سیاست های سعودی را پیگیری 
کند متوجه می شــود که ســرکوب فعلی بخشــی از 
نقشــه ای بزرگ تر اســت که طی آن پادشاه آینده، 
محمد بن ســلمان در حال آماده سازی صحنه برای 
حکمرانی به شــیوه ای متفاوت از گذشــتگان خود 
می باشــد که از مذهب به عنوان مهمترین پارادایم 

مشروعیت خود استفاده می کردند!

 انحراف افکار منطقه ای و بین المللی
فراخوان تظاهرات در اعتراض به سیاســت های 
ریاضت اقتصادی و فســاد دربار در 15 ســپتامبر که 
ماه گذشــته در شبکه های اجتماعی پخش شد اصاًل 
عجیب نبود. در سه ماهه دوم امسال نرخ بیکاری در 
عربستان ســعودی تا 12.8 درصد باال رفت و این در 
حالی است که نرخ بیکاری در جمعیت 20 تا 29 سال 
بیش از 28 درصد اســت! ایــن آمارها با برنامه های 
خوش بینانه اقتصادی تصویر شده در سند »چشم انداز 
2030« مغایرت دارند. مسئوالن سعودی نه تنها از لغو 
ممنوعیــت رانندگی زنان بــرای انحراف افکار محلی 
و بین المللی اســتفاده کردند، بلکه از جشن هشتاد 
و هفتمین ســالگرد روز ملی عربســتان سعودی نیز 
برای هدف مشــابهی بهره برداری کردند. این روز، که 
امسال متفاوت از سال های گذشته جشن گرفته شد، 
با غوغای جمعیت، اختالط جنســیتی و رقص و آواز 
جشن گرفته شد! چنین صحنه هایی در گذشته برای 
عربستان سعودی غیرقابل تصور بود. در حالی که ده 
سال پیش لغو ممنوعیت رانندگی زنان غیر قابل تصور 
بود، مقامات سعودی با اعالم شهر تفریحی دریای قرمز 
به عنوان شــهری بــدون محدودیت های مذهبی که 
مغایرت واضحی با ذات مشروعیت سیاسی حکومت 

دارد بسیار فراتر رفته اند.

 تسلیم شدن در برابر فشار ایاالت متحده
عربستان سعودی در حقیقت شاهد کاهش تأثیر 
مذهب در جامعه اســت که این کاهش، خود را به 
روش های متفاوتی نشان می دهد. یک مثال در این 

مــورد محدود کردن قدرت کمیتــه امر به معروف و 
نهی از منکر که بیشــتر به عنــوان »پلیس مذهبی« 
شناخته می شــود و در عین حال گسترش اداره کل 

تازه تأسیس شده تفریحات است!
بعد از همه این ها، عربســتان سعودی به تازگی 
توانســته از زیر قانون آمریکا برای مبارزه با حمایت 
از تروریســم خارج شود و مشــتاقانه تالش می کند 
تا اعتدال خود را بــه ترامپ و دولت ایاالت متحده 
اثبات کند. ترامپ که طی انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده به اسالم توهین کرد و دورترین نامزد 
نســبت به خواســته های عربســتان بود، بعدتر در 
اجالس سران کشورهای اســالمی عرب و آمریکا در 

ریاض تغییر رویه داد!
ترامــپ پس از بازگشــت به ایــاالت متحده با 
قــراردادی چنــد تریلیونی به وضوح لحــن خود را 
درباره اسالم تغییر داد. عملی شدن این وعده مسئله 
دیگری است، اما ترامپ قول شغل های زیاد و مزایای 

اقتصادی فراوانی را به مردم آمریکا داده است.
می توان صحبت های بیشتری درباره کوتاه آمدن 
عربســتان تحت فشــار آمریکا برای تغییر سیستم 
آموزشی، محدود کردن فعالیت خیریه و تبلیغ اسالم 
در سراســر دنیا انجام داد. اما تنهــا بیان نقل قولی 
از وزیــر امورخارجه آمریکا، رکس تیلرســون درباره 
عربستان سعودی کافی است: »این ها اختالفاتی به 
طول چندین قرن اســت، اما این بدان معنی نیست 
که نمی توانیم آنها را وادار به تغییر کنیم... ســرعت 
تغییر بســیار کم بوده اســت، کمتر از خواســت ما؛ 
تغییری در پادشاهی عربستان سعودی در حال انجام 
است... آنچه من بدان معتقدم این است که آنها در 

حال حرکت به سمتی که ما می خواهیم هستند«.
اخیراً تحویل دو جزیره مصــری تیران و صنافیر به 
عربستان سعودی در واقع حرکت بسیار مهمی از سوی 
عربستان سعودی به نفع اســراییل بود. این دو جزیره 
هیچ ارزش استراتژیکی برای عربستان سعودی ندارند؛ 
در حقیقت بزرگترین پیروز این توافق اســراییل است، 
زیرا از این طریق و با اســتفاده از خلیج عقبه، اسراییل 
می تواند آزادانه به آب های آزاد دسترسی داشته باشد. 
به عالوه، طبق گزارش وال اســتریت ژورنال در ماه مه 
گذشته، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
پیشنهاد روابط بهتر با اســراییل و همچنین مذاکرات 
اقتصادی محرمانه را داده اند! همچنین اخیراً شنیده شده 
اســت که یک شاهزاده سعودی از اسراییل بازدید کرده 
است. الزم به ذکر نیست که حرکت جسورانه بحرین برای 
عادی سازی روابط با اسراییل باید از تأیید سعودی ها نیز 

برخوردار باشد.

 عواقب
عربستان سعودی به وضوح در برابر فشار آمریکا 
تســلیم شــده و هنگامی که صحبت به اســراییل 
می رســد، طفره می رود. سعودی ها انتخاب کرده اند 
کــه در برابر فشــار خارجی کوتاه بیاینــد و هرگونه 

واکنش داخلی را سرکوب کنند!
در حالی که ســرکوب فعلی یادآور موج مشــابه 
دستگیری ها در 1990 است، اما موقعیت فعلی نسبتًا 
متفاوت اســت؛ تشــکیالت مذهبی دارای احترامی 
بســیار کمتر از زمان مفتی پیشــین سعودی ها که 
علی رغم مشروعیت بخشی به حکومت مورد احترام 

مخالفان حکومت نیز بود هستند.
در آن زمــان شــبکه های اجتماعی بــرای بیان 
مخالفت وجود نداشــت و منطقه بطور کلی بســیار 
پایدارتر بــود. به عالوه خاندان آل ســعود در حال 
تغییــر بنیادین قراردادهای اجتماعی و پایه هایی که 

حکومت بر آن استوار است، نبود.
تــا زمانی که رژیــم در حال تخریب مشــروعیت 
اسالمی خود باشد، سیاست های ریاضت اقتصادی را 
تحمیل کند و هرگونه صدای مخالف را ســاکت کند، 
آینده عربستان سعودی ترسناک به نظر خواهد رسید.

Mustafa Salama | Middle East Eye
مترجم: محمدحسن رجایی فر
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 حیله ای
برای بازسازی اقتصادی

رشــید می گوید: این موردی منحصر به فرد از تبدیل 
مذهبی رادیکال به مذهب رســمی دستگاه حاکمیت و 

روایت مشروعیت آن است.
به عالوه وی خاطرنشــان کرد: حکومت سعودی در 
حال حاضر بســیاری از روحانیونی را که تالش داشتند 
با تفســیری تازه از متون اســالمی برای مثال سازگاری 

دموکراسی و اسالم را نشان دهند زندانی کرده است!
رشید تردید دارد که اصالحات مذهبی یادشده واقعًا 
صورت پذیرد؛ از دیدگاه او این سخنان تنها با هدف جذب 
سرمایه گذاران و برای ترمیم آوازه بد پادشاهی سعودی 

ایراد شده است.
سباستین سانز، از اعضای شورای روابط خارجی آلمان 
که کارشناس مسائل عربستان سعودی است عنوان کرد: 
معلوم نیست اســالم معتدل در عربستان به چه شکل 
خواهد بود، اما فکر می کنم که محمد بن سلمان در تالش 
است تا نشان دهد که متعهد به غرب در مبارزه با تروریسم 

و به دنبال آینده ای مدرن است.
محمد 32 ساله در پی نمایاندن خود به عنوان گزینه 
مطلوب شــهروندان جوان پادشاهی ســعودی است؛ 
جوانانی که نسبت به نسل های قدیمی اعتقادات مذهبی 

کمرنگ تری دارند و با نرخ باالی بیکاری روبه رو هستند.
سخنان ولیعهد عربستان درباره اسالم در کنار بیانیه او 
درباره ایجاد یک شــهر جدید و مدرن در غرب عربستان 
سعودی در نزدیکی مرزهای اردن و مصر مطرح شد. این 
شــهر که قرار است مرکز شــرکت های فناوری باشد 500 
میلیارد دالر اعتبار از محل صندوق ثروت ملی پادشاهی 
ســعودی دریافت می کند. این بخشــی از یک برنامه 
اصالحات گســترده تحت هدایت مستقیم محمد بن 
سلمان موسوم به چشــم اندار سعودی 2030 است که با 

Rick Noack | Washington Post
مترجم: علی رضا دشتی

هنگامی که محمد بن ســلمان آل ســعود، ولیعهد 
عربســتان اعالم کرد که خواهان بازگشــت پادشاهی 

عربستان به اسالم معتدل است همگان متقاعد نشدند.
در ظاهر به نظر می رسید که این بیانیه نشان از تسلیم 
پادشاهی سعودی در برابر منتقدانی است که برای مدتی 
طوالنی خواهان آزادی های مدنی بیشتر و افزایش تحمل 
سیاسی دستگاه حاکمه بودند. اما برخی دیگر خاطرنشان 
کردند که مقصود از اسالم معتدل در عربستان سعودی 
اصاًل آشکار نیست. در واقع به نظر می رسد این سخنان 
بیشتر با هدف تقویت اقتصاد حکومت پادشاهی بیان 
شده است و نویدبخش بازگشت از روش ده ها ساله آنها 

نیست!
اظهارات روز سه شنبه ولیعهد عربستان در یک کنفرانس 
و مصاحبه های پس از آن، نشان از پایبندی او برای مبارزه 
با برداشت تندروانه از اسالم و تمرکز بر اصالحات اقتصادی 
بود. محمد در کنفرانســی که با حضور ســرمایه گذاران 
بین المللی برگزار شــد گفت: هفتــاد درصد از جمعیت 
عربستان سعودی را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند؛ 
صادقانه باید بگویم که ما 30 سال از زندگی خود را برای 
مبارزه با افکار افراطی هدر نمی دهیم! بلکه آنها را همین 

حاال و فوری از بین می بریم.
او ادامه داد: ما بســادگی در حال بازگشت به چیزی 
هستیم که به آن اعتقاد پیدا کردیم. اسالمی میانه رو و باز 

به روی جهان و تمامی ادیان...
محمــد در مصاحبه ای بــا گاردیــن در ادامه این 
کنفرانس، بطور غیر منتظره ای ایران شــیعه و دشمن 
بزرگ این حکومت را دلیل متمایل شــدن پادشــاهی 
عربستان به وهابیت دانست! وهابیت شاخه ای تندرو 
از اسالم اســت که به وسیله ریاض در داخل و خارج از 

عربستان تبلیغ می شود.
ولیعهد عربســتان در مصاحبه با گاردین عنوان کرد: 
عربستان سعودی منشأ اتفاقاتی که ظرف 30 سال گذشته 
رخ داده نیســت! اتفاقات 30 ســال گذشته همچنین 
ارتباطی با خاورمیانه نــدارد... به دنبال انقالب ایران در 
سال 19۷9، مردم کشــورهای مختلفی به نسخه برداری 
از این حرکت روی آوردند. عربســتان یکی از آنها بود. ما 
نمی دانستیم چگونه با آن مقابله کنیم! از این رو مشکل 
یادشــده در سراسر جهان پخش شــد، اما اکنون زمان 

رهایی از آن است.
دستگاه حاکمه سعودی برای مدتی طوالنی ارتباطی 
ریشه دار و نزدیک با فرقه وهابیت داشته است. محمد 
بن عبدالوهاب، رهبری مذهبی که این شاخه از اسالم را 
حدود سه قرن پیش بنیان گذاشت، یکی از همپیمانان 
کلیدی محمد بن سعود، بنیانگذار پادشاهی سعودی )به 

عقیده بسیاری( بود.
با بنیانگذاری حکومت ســعودی در قرن 20 میالدی، 
اسالم مذهب حکومتی این پادشاهی شد و تقریبًا تمامی 
مبلغان مذهبی به ترویج شــاخه افراطی وهابیت که از 
سوی دستگاه حکومتی حمایت می شد پرداختند. این 
شاخه از اســالم به لطف ثروت فراوان سعودی ها بطور 

گسترده در کشورهای مسلمان سراسر دنیا تبلیغ شد.
این انتقاد ناگهانی بلندپایه ترین مقام سلطنتی پس از 
پادشاه از رویکرد مذهبی حکومت سعودی تردید بسیاری 

از بدگمانان به این پادشاهی را برانگیخته است.
مادوی الرشید، یک محقق حوزه خاورمیانه مستقر در 
مدرسه اقتصاد لندن می گوید: عربستان سعودی یکی از 
کشورهای بی شــماری نبود که اسالم معتدل در آنها به 
اسالم افراطی تبدیل شد! بلکه این کشور یک استثنا است.
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 مقابله با خروج سرمایه سعودی ها
در تفریحات خارج از کشور

برای اولین بار در عربستان به شرکت کنندگان در جشن های روز ملی اجازه دادند به شکل مختلط 
حضور یابند تا بدین وسیله غرور ملی را تقویت کرده و فضای جامعه را باز کنند!

عربستان سعودی برای اولین بار به زنان اجازه داد برای بزرگداشت هشتاد و هفتمین سالگرد 
تأســیس این حکومت، وارد استادیوم ملی شوند. مراسم با کنسرت ها و برنامه های بی سابقه ای 

همراه بود.
این جشن ها بخشی از تالش حکومت برای ارتقای غرور ملی و بهبود کیفیت زندگی سعودی ها 

است و با شنبه ای که روز ملی شان بود مقارن شده است.
عالوه بر اجازه دادن به زنان برای شرکت در ُاپرایی که شنبه شب در استادیومی در ریاض برگزار 
شــد، کنسرت دیگری هم در شهر جده بر کرانه دریای سرخ برگزار شد که در آن یازده موسیقیدان 

عرب به هنرنمایی پرداختند و با آتش بازی، بندبازی و رقص سنتی محلی همراه بود.
این اتفاقات بخشی از چشم انداز برنامه اصالحات 2030 حکومت است که دو سال پیش از آن 
رونمایی شد تا اتکای اقتصاد را بر نفت کاهش داده و منابع دیگری را جایگزینش کند، زمینه هایی 

جدید برای استخدام جوانان ایجاد کند و سبک زندگی بسته سعودی را باز کند.
اما در کشــوری که از اسالم خشک سنی وهابی حکومت می کند که اختالط دوجنس، کنسرت 
و سینما را حرام می داند، اهداف ظاهرًا التیام بخِش این برنامه از جمله توانمندسازی زنان، ترویج 

ورزش و سرمایه گذاری در زمینه تفریحات و سرگرمی انتقاداتی را برانگیخته است.
همچنین حکام سعودی در حیطه هایی دست به اصالحات زدند که روزی تحت سیطره خاص 
مفتی هــا بود، از جمله آموزش و قانون... و عناصری از هویت ملی را ترویج کردند که بار مذهبی 

نداشت یا به قبل از ظهور اسالم بازمی گشت.
آن ها جشن های روز ملی را که مفتی ها سبب تضعیف احساسات مذهبی می دانستند گرامی 
داشتند و آثار باستانی چون معابد صخره ای نبطیان را که روزگاری حضورش در سرزمین اسالم مایه 

شرمساری تلقی می شد تبلیغ کردند.
این هفته پرچم سعودی و بیلبوردهای سبز رنگ که معمواًل تصویر شاه سلمان و ولیعهد محمد 
بر آن نقش بســته بود در سراسر ریاض برافراشته شد و در شب، آسمانخراش ها مملو از نور سبز 

رنگ )رنگ ملی( شدند.
سازمان دولتی ای که سازماندهی جشن های روز ملی را برعهده دارد برآورد می کند که ظرف چهار 
روز، 1.5 میلیون سعودی در 1۷ شهر مختلف در این مراسم ها شرکت کنند. سعودی ها همواره برای 
دیدن نمایش و رفتن به شهربازی به مرکز توریستی دبی در نزدیکی شان و یا به جاهای دورتر سفر 
می کردند. از اهداف چشم انداز اصالحات 2030 آن است که عربستان بتواند تا یک چهارم 20 میلیارد 

دالری را که هم اکنون سعودی ها در خارج از کشورشان هزینه تفریح می کنند جذب داخل کند.

Guardian 
مترجم: حانیه سادات رضازاده
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هدف احیای اقتصاد این کشور صورت می گیرد.
بر اســاس برآورد صندوق بین المللی پول پیش بینی 
می شود به دنبال افت بیش از 50 درصدی قیمت جهانی 
انرژی، اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری میالدی 
با رکود مواجه شود. این کشــور برای مدتی طوالنی به 
قیمت های باالی نفت خام به عنوان منبع اصلی درآمد 
خود متکی بوده است. اما به دنبال سقوط ناگهانی قیمت 
انرژی، پادشاهی ســعودی مجبور گشت تا در یک بازه 
زمانی نســبتًا کوتاه ظرف سه سال اخیر اصالحات قابل 

توجهی را انجام دهد!
نیاز برای اصالحات حداقل تاکنون سبب تغییر برخی از 
مواضع افراطی حاکمیت عربستان در گذشته شده است. 
ماه گذشته، با صدور فرمانی سلطنتی مبنی بر اعطای حق 
رانندگی به زنان، جهان شگفت زده شد. در همین زمان، 
به نظر رســید که نوگراها در داخل حکومت عربستان بر 

تندروها برتری یافته اند.
زنان سعودی از سطح تحصیالت باالیی برخوردارند، اما 
سطح پایین اشتغال آنان در مقایسه با مردان سبب شده 
تا محمد بن سلمان یکی از اهداف کلیدی خود را افزایش 
مشارکت آنان در بازار کار اعالم کند. تندروها در عربستان 
به دنبال غوطه خوردن این کشور در مشکالت اقتصادی، 
بیش از پیش برای پذیرش اصالحات پیشنهادشده تحت 

فشار قرار گرفته اند.
اگر اصالحات یادشــده شکســت بخورد عربستان 
سعودی با مشــکالت مالی بزرگی روبه رو خواهد شد که 
می تواند تهدیدی جدی برای حاکمیت کشور در پی داشته 
باشد. حکومتی که بسیاری از کارکنان آن دولتی و متکی 
به یارانه های اختصاص یافته هســتند. پس از دهه ها 
مقاومت در برابر تغییرات اقتصادی و اجتماعی، به نظر 
می رسد عربستان سعودی حداقل در کالم خواهان این 

تحوالت است.
با این همه، سباستین سانز با اشاره به وابستگی مردان 
به زنان در عربستان عنوان کرد: اصالحات پیشنهاد شده 
هرگز به معنی تبدیل عربستان به کشوری مردمی جایی 
کــه پیروان مذاهب مختلف بتواننــد آزادانه با یکدیگر 
همزیستی کنند نخواهد بود. نشانه ای از توقف سرکوب ها 
علیه شیعیان و توقف سیاست پلیسی حکومت این کشور 

مشاهده نمی شود.
وی ادامه داد: اگر چه روحانیون سعودی امروزه از نفوذ 
کمتری در مقایســه با 10 تا 15 سال گذشته برخوردارند و 
در مقابل اصالحات صورت گرفته تا اینجا تقریباً ساکت 
مانده اند، با این حال نمی توان تصور کرد که ولیعهد بطور 
کامل خواهان قطع این همبســتگی باشد. برای نمونه 
سرکوب پیوسته شیعیان عربستان و پیام های ضد ایرانی 
محمد بن ســلمان نمونه هایی از تالش وی برای راضی 
نگه داشتن روحانیون وهابی به شمار می رود. همچنین 
امتناع روحانیون از مطرح ساختن انتقادات خود، ناشی از 

ترسشان از دستگیری است.
رشید، محقق مسائل خاورمیانه نیز می گوید: اصالحات 
دینــی تنها به معنی صدور گواهینامه برای زنان یا اجازه 

پوشیدن بیکینی به آنان نیست!

عربستان سعودی منشأ اتفاقاتی که ظرف 
30 سال گذشته رخ داده نیست! اتفاقات 
با  ارتباطی  همچنین  گذشته  سال   30
خاورمیانه ندارد... به دنبال انقالب ایران در 
به  سال 1979، مردم کشورهای مختلفی 
نسخه برداری از این حرکت روی آوردند. 
عربستان یکی از آنها بود. ما نمی دانستیم 
رو  این  از  کنیم!  مقابله  آن  با  چگونه 
پخش  جهان  سراسر  در  یادشده  مشکل 
است آن  از  رهایی  زمان  اکنون  اما  شد، 
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 کودتای »روابط عمومی«های
یک اقتدارگرا با چاشنی سرکوب

است.
پادشاهی جدید پیش بینی شده توسط بن سلمان 
که به عنوان »جامعه پر جنب و جوش« توصیف شده 
حکومتی است که در آن قوانین محافظه کارانه کاهش 

یافته و رسانه ها و تفریحات اجازه شکوفایی دارند.
زنان ســعودی بــزودی اجــازه رانندگــی دارند، 
خواننده های زن به صفحه های تلویزیون بازگشته اند و 
برنامه هایی برای ساخت »شهر تفریحی« سعودی در 

حال انجام هستند.
امــا ولیعهد جوان برای اعمــال چنین تغییراتی بر 
شدیدتر کردن اقتدار سلطنت تکیه کرده است تا بتواند 
از ایــن طریق برنامه های خود را پیش ببرد. این کار به 
بن سلمان اجازه داده تا از وابستگی سنتی حکومت به 
اجماع میان افراد خانواده سلطنتی، نخبگان مذهبی و 

لیبرال ها در اداره امور این کشور نفت خیز عبور کند.
علی شــهابی، مدیــر اجرایی بنیاد عربســتان در 
واشــنگتن در مصاحبه با بلومبرگ گفت: »شــما برای 
به ســرانجام رساندن این کار بدون تحریک به هرج و 
مرج به مشت آهنین نیاز دارید. کشور در حال تعویض 
نسل است و دولت تالش بسیار زیادی برای بازسازی 
کشور، آن هم در بحبوحه کاهش قیمت نفت می کند 
و همزمان هدف حمالت جهادی های شــیعه و سنی و 

همچنین ایران می باشد«.
باال آمدن بن ســلمان باعث شده تا قدرت در دایره 
نزدیکان او متمرکز شــود و هرکس را در ســر راهش 

بایستد حذف کرده و یا محدود می کند.
ولیعهــد قبلی، محمد بن نایف وقتی این مســئله 
را فهمیــد که پــس از واگذاری جایــگاه ولیعهدی به 

بن سلمان تحت حصر خانگی قرار گرفت.
شــهابی می افزاید: به دنبال اجماع بودن بی فایده 
است زیرا »شکاف بین افراطیون و لیبرال ها آنقدر عمیق 

است که پر کردن آن غیر ممکن است.
برنامه متناقض بن سلمان برای آزادی دادن منجر به 
اقتدارگرایی با کمپین رسانه ای همراه شد که وظیفه اش 
قبوالنــدن برنامه جدیــد هم به دنیا و هــم به تمام 

جناح های سیاسی سعودی است.
نتیجه چندین دهه عدم تمایل بــه روابط خارجی 
این شــده که حکومت شــرکت های روابط عمومی و 
گوینده های انگلیسی مسلط به مباحث تکنولوژیک را 
به کار گرفته تا پیشران ماشین رسانه ای جدیدش باشند.
در حالی که گاهی اوقات این کارها باعث می شــود 
تا شاهزاده جوان در انظار عمومی به افراطیونی چون 
العریفی لبخند بزند و یا با مؤســس فیس بوک، مارک 
زاکربرگ دیــدار کند؛ تالش های روابــط عمومی تنها 
پوشش اندکی بر تمایالت اقتدارگرایانه شاهزاده جوان 

قرار می دهد.
هفته پیش، 22 نفر شــامل یک شهروند قطری به 
جرم »تحریک افکار عمومی« در شــبکه های اجتماعی 
دستگیر شــدند. جمال خاشــقجی، یک روزنامه نگار 
برجســته به بلومبرگ گفت: »عربستان سعودی هیچ 
وقت جامعه بازی نبوده اســت، اما هیچگاه حکومت 
ترس و وحشــت نیز نبوده اســت. به نظر خاشقجی، 
دستگیری ها »بخشــی از برنامه کاهش فضای آزادی 

بیان هستند«.
به طرز نگران کننده ای، گسترش شبکه های اجتماعی 
به ید طوالی حکومت در تعقیب و دســتگیری افرادی 
که ادعا می شود خرابکار یا خائن هستند کمک می کند. 
در ماه آگوســت، مشاور سلطنتی ســعود القحطانی 
هشتگ توییتری »لیست سیاه« را به راه انداخت و در 
آن از مردم خواست با این هشتگ حامیان قطر را نام 
برده و شرمنده کنند. القحطانی همان زمان نوشت که 
قطعًا »قضاوت سخت و تعقیب قضایی« در انتظار هر 

مزدوری است که نام او در لیست سیاه بیاید!
در بین افرادی که اخیرًا هدف این شکار قرار گرفته اند، 
یک کمدین محبوب و یک طنزپرداز و یک فعال حقوق 
زنان نیز حضور دارند. خاشقجی نیز در فضای مجازی 
مورد هجمه واقع شــده و به او نیز برچســب خائن و 

مزدور زده شده است.

The New Arab 
مترجم: محمدحسن رجایی فر

عربستان ســعودی در حال اعمال اصالحات از سوی 
مستبدی تشــنه قدرت اجرا می شــود که تحمل هیچ 

مخالفت و انتقادی را ندارد!
عربستان سعودی به دنبال بازاریابی جدیدی است. 
حرکت اخیر پادشــاهی در لغو ممنوعیت بحث برانگیز 
رانندگی بانوان تنها یک مــورد از اصالحات متعددی 
است که قصد دارد تفکرات را نسبت به پادشاهی فوق 
محافظه کارانه سعودی ها تغییر داده و آن را به عنوان 

آغوشی باز به جهان بیرون معرفی کند.
در حالی که موانع فرهنگی تجارت و محدودیت های 
مذهبی در حال کاهش هستند، کنترل شدید دولت بر 
آزادی بیان و مباحثات آزاد اگر در حال افزایش نباشد، 

حداقل پابرجا و باقی است.
گزارش اخیر بلومبرگ تأکید می کند که چگونه گذار 
لیبرال این پادشــاهی توسط سیســتم سرکوبی اجرا 
می شــود که به وســیله ولیعهد کم تجربه و بلند پرواز، 

محمد بن سلمان تقویت می شود.
طبق آنچه »جیمز دورســی« کارشــناس مســائل 
خاورمیانــه در دانشــگاه صنعتی نانیانگ ســنگاپور 
می گوید اعالم عمومی برنامه جدید بن سلمان پایانی 
است بر دوران ملک عبدالله که همواره به دنبال اجماع 
بود. حتی اگر در گذشته فضایی هرچند اندک و محدود 
برای مخالفت و نقد وجود داشت، به هرحال بن سلمان 

هیچ گونه انتقادی را بر نمی تابد!

  مجازات دسته جمعی
تناقض بین آزادی های جدید حکومت و ســرکوب 
منتقــدان را می توان در اصالح اخیــر قانون رانندگی 
دید. علی رغم اینکه بسیاری از علمای مذهبی سعودی 

با افتخار از قوانین سختگیرانه و دیدگاه های واپسگرا 
حمایت می کردند، اما اعتقادات مذهبی آنها بسرعت با 

برنامه جدید بن سلمان هماهنگ شد!
حتی محمد العریفی، عالمی که در گذشــته یک بار 
اینکه چگونه یک مرد مسلمان باید همسرش را کتک 
بزند تشــریح کرده بود، اکنون حامی اصالحات جدید 

شده است!
عریفی با تکرار تأیید شگفت انگیز همگانی برنامه های 
بن سلمان توسط علمای برجسته سعودی گفت: »یک 
زن متواضع، چه رانندگی بکند و چه نکند متواضع باقی 
می ماند«! در حقیقت تنها چند هفته پیش از اعالم لغو 
این ممنوعیت، یک واعظ سعودی با راحتی تمام گفته 
بود زنــان نمی توانند رانندگی کنند، چون مغز آنها یک 

چهارم مغز مردان است!
او مدتی بعد از سمت خود برکنار شد، هرچند ممکن 
اســت دخالت حکومت در این مورد دلیل تغییر نظر 
گســترده تر نخبگان مذهبی حکومت درباره رانندگی 

بانوان نبوده باشد.
عریفی و همکارانش حتمًا به خوبی می دانستند که 
کمی پیش تر، پلیس سعودی چندین واعظ برجسته را 
به جرم آنچه »دامن زدن به برنامه های افراط گرایانه« 
نامیدند، دســتگیر کرده بود. در بین دستگیرشدگان، 
واعظ برجســته سلمان العوده که روحانی مسلمانی با 
حساب کاربری توییتر با 14 میلیون دنبال کننده است 

نیز حضور دارد.
ظاهــرًا جرم العوده این اســت کــه در توییتی از 
مصالحه قطر و عربســتان سعودی استقبال کرده بود. 
رابطه این دو کشور دچار گسستی شده است که ظاهرًا 
خود بن سلمان این گسست را ایجاد و مدیریت کرده 

ان
ست

عرب
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 محمد بن سلمان
برای رضای خدا موش نمی گیرد!

امورخارجه بود، برنامه هایی ریخت تا مانع از حمایت مالی 
عربستان سعودی از تروریسم شود.

کلینتون در ایمیلی که توسط ویکی لیکس منتشر شد، 
نوشته بود: »ما باید از قدرت دیپلماتیک و توان اطالعاتی 
بیشتری استفاده کنیم تا بر دولت های قطر و عربستان 
ســعودی فشــار آوریم. این دولت ها از داعش و سایر 
گروه های افراطی سنی منطقه، مخفیانه حمایت مالی و 

لجستیک می کنند«.
رئیس جمهوری ترامپ بارها اعالم کرده که عربســتان 
سعودی را به چشم یک متحد می بیند، ولی احتمااًل سایر 
تحلیلگران غربی اظهارات شاهزاده سعودی را به دیده شک 
و تردید بنگرند. تندروهای مذهبی این کشور از دیرباز تأثیر 
عمیقی بر حکومت این کشــور داشته و اجرای اصالحات 
را با مشکل مواجه می کردند. از این رو بعضی کارشناسان 
توانایی شاهزاده را برای دستیابی به اهداف جاه طلبانه اش 

در زمینه اصالحات و رشد اقتصادی زیر سؤال می برند.
در این میان گروه های حقوق بشری می گویند عربستان 
سعودی به زندانی کردن خبرنگاران و نقض گسترده حقوق 
بشر ادامه می دهد. ماه گذشته، مسئوالن سعودی ده ها 
تن، از جمله بعضی شــخصیت های مذهبی را دستگیر 
کردند. گروه های حقوق بشری این دستگیری ها را »جنگی 

سرکوبگرانه علیه دگراندیشان« نامیدند.
سارا لیا ویتسون، مدیر دیده بان حقوق بشر خاورمیانه 
گفت: »این دستگیری های ظاهراً سیاسی، نشانه دیگری 
اســت که محمد بن سلمان به بهبود سابقه این کشور در 
زمینه آزادی بیان و حکومت قانون عالقه قلبی ندارد. اگر تمام 
هم و غم حکومت، زندانی کردن مردم به خاطر دیدگاه های 
سیاسی شان اســت، پس تالش های ادعایی سعودی در 

راستای مهار افراط گرایی، تنها برای نمایش است«.

CRISTINA MAZA | Newsweek 
مترجم: حانیه سادات رضازاده

ولیعهد عربستان سعودی اظهار داشته است که این 
کشور که مدت های مدیدی با تروریسم و سرکوب پیوند 
داشــته، قصد دارد افراط گرایی را ریشه کن و به »اسالم 
میانه رو« بازگردد. اما کارشناسان می گویند وی تنها قصد 
دارد فضای کشــور وهابی اش را برای تجارت ایمن و باز 

کند.
ولیعهد محمد بن سلمان سه شنبه گفت امیدوار است 
به جای اینکه صبر کنند تا نسل جوان بزرگ شده و قدرت را 
به دست گیرد و تغییرات ایجاد کند، خود بتواند پادشاهی 

سنت گرا را بسرعت به دوران مدرن رهنمون کند.
این شــاهزاده 32 ســاله که در واقع رهبر این کشور 
نفت خیز است، در کنفرانسی برای افراد ثروتمند و تجار 
تأثیرگذار گفت: »قصد نداریم 30 ســال از زندگی مان را 
صرف دست و پنجه نرم کردن با دیدگاه های افراط گرایانه 

کنیم؛ ما افراطی گری را ریشه کن خواهیم کرد«.
وی ادامه داد: »ما خواستار یک زندگی طبیعی هستیم 
که در آن دین و سنت هایمان مفهوم مدارا داشته باشند 
تا بتوانیم با جهان همزیستی داشته و به بخشی از روند 

پیشرفت جهانی تبدیل شویم«.
این سخنان بخشی از تکاپویی بزرگ تر است که این 
شــاهزاده به راه انداخته تا عربستان سعودی را مدرن و 
کشور را برای دوران پس از نفت آماده سازد و هم زمانی 
که بــر دامنه و تنوع فعالیت های اقتصــادی می افزاید، 
متحدان جدیدی برای کشور دست و پا کند. کارشناسان 
می گویند مدرن شدن و معتدل بودن مسیر دستیابی به 

این اهداف را تسهیل می کند.
ابراهیم االصیل عضو مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن 
می گوید: »  ما شاهد ظهور وضعیت اجتماعی جدیدی در 
عربستان سعودی هستیم که اوضاع را از منظر اقتصادی 

و اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهد داد. عربستان سعودی 
در منطقــه ای پر از تنش و منازعه با چالش های فراوانی 
روبه رو است. اصالحات اقتصادی در صورتی که همگام با 

اصالحات اجتماعی نباشند، کافی نخواهند بود«.
عربستان ســعودی دهه هاست که تحت حاکمیت 
ســلطنت مطلقه قرار دارد و با قوانیــن وهابیت اداره 
می شود. وهابیت شکلی بنیادگرایانه از اسالم اهل سنت 
است که الهام بخش گروه های افراط گرایی چون القاعده 
و داعش می باشد. همواره از عربستان سعودی به علت 
صدور وهابیت به خارج از این کشور و اشاعه افراط گرایی 

انتقاد شده است.
ولی سخنان سه شنبه، تاکنون قوی ترین پیامی بوده 
اســت که از تمایل رهبرِی ارشــد عربستان سعودی به 
تغییر حکایت می کند. اخیراً نیز اعالم کردند به زنان اجازه 
رانندگی خواهند داد و بخش هایی از شرکت نفت دولتی 
را به روی سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهند گشود. 
کارشناســان می گویند این حرکات برای تحت تأثیر قرار 
دادن متحدان غربی و جذب ســرمایه گذاران خارجی و 
سعودی های مقیم خارج است که بخش دیگری از برنامه 
شــاهزاده برای جذاب کردن عربستان سعودی در چشم 

خارجیان است.
کنفرانس سه شنبه نمادی از عربستان سعودی جدیدی 
بود که شــاهزاده در ذهن می پرورانــد. این کنفرانس 
با حضور زنان و مردان به شــکل مختلط برگزار شد و از 
طرح بلندپروازانه این کشور برای ساخت شهری جدید، 

پرده برداری شد.
با این حال، تالش های عربســتان سعودی برای مهار 
تروریســم و افراط گرایی در گذشته با انتقادات شدیدی 
مواجه شــده بود. هیالری کلینتــون، در زمانی که وزیر 

ان
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آسوده بخوابید
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القاعده، بهانه ای برای قبضه کردن
مهم ترین گذرگاه آبی جهان

نفوذ آمریکا به یمن با اسب تروای امارات

دوم اینکه خود را از تیررس انتقادات حقوق بشری دور 
نگه می دارند )واقعًا هم همین طور شده است و اتهامات 
ســازمان های حقوق بشــری جهانی فقط روی نقش 
اماراتی ها در زمینٔه شکنجٔه وحشیانٔه بازداشت شدگان 

متمرکز است و هیچ حرفی از آمریکا در میان نیست.(
عالوه بر اینها، این روزها ســخن از طرحی به گوش 
می رسد که امارات در عدن شروع کرده تا محل ساخت 
و نوع سالح هایی را که نیروهایش در جبهه های مرکزی 
و شمال یمن )مشــخصًا در ساحل غربی( با آن هدف 
قرار می گیرند شناســایی نماید. ابوظبــی تالش دارد 
بفهمد چرا سیستم دفاع موشکی پاتریوت )این افتخار 
صنایع نظامی آمریکا( نمی تواند موشک های انصارالله 
را، خصوصًا در جبهٔه المخا، رهگیری کند. باقی ماندٔه این 
موشــک ها به عدن منتقل و در آنجا مورد بررسی قرار 
می گیرد. اماراتی ها تالش دارند بفهمند این موشک ها 

روسی است، ایرانی و یا ساخت کرٔه شمالی.
با توجه به این دو مسئله )چگونگی رهگیری نشدن 
توســط پاتریوت و کشور سازندٔه آنها( بعید نیست که 
آمریکا هم در این طرح سهمی داشته باشد، خصوصًا 
که »بانک اهداف« انصارالله در برهٔه اخیر گســترش 
پیدا کرده و ابوظبی را نیز شامل شده است و انصار الله 
تهدید نموده که ممکن اســت در آینده، ابوظبی را هم 
هدف موشک قرار دهد، هرچند که این تحول مهم، با 
توجه به پنهان کاری و سکوت رسانه ای آمریکا و امارات، 

آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت.
در عرصــٔه حضور مســتقیم نظامی هــم می توان 
نیروهای آمریکایی را )با توجیه پشتیبانی از نیروهای 
اماراتــی و گروه هــای محلی در مواجهه با ســازمان 
القاعــده( در نقاطی که اهمیت راهبــردی دارند دید. 
حدود یک سال و نیم پیش بود که وزارت دفاع آمریکا 
اعالم کرد تعداد بسیار محدودی از نظامیان آمریکایی 
را به شهر ساحلی المکال فرستاده تا از عملیاتی که برای 
»آزادســازی« این شهر از دست القاعده آغاز شده بود، 
پشتیبانی کنند )گفتنی است که بندر المکال یکی از دو 
دو بندری است که در استان حضرموت به بحر العرب 

راه دارند(.
در ماه آگوســت هم پنتاگون از حضــور نیروهای 

کماندویی آمریکایی در عملیات »آزادســازی« استان 
شــبوة از نیروهای القاعده توســط امــارات و بازوی 
محلــی اش »نیروهای ویژٔه شــبوه« خبــر دارد. نکتٔه 
شایان توجه در این عملیات این است که عملیات ها در 
مناطق ساحلی متمرکز شده بود، یعنی همان جاهایی 
که تأسیسات حیاتی )نظیر تأسیسات گازی بلحاف( و 
سه بندر )المجدحة و البیضاء و قنا( قرار دارند. اگر این 
مناطق به برخــی نقاط دیگر در بحر العرب و اقیانوس 
هند متصل شــوند، می توانند یک »تنگٔه هرمز دوم« 
درست کنند. »تنگٔه هرمز« ی که بخش عظیمی از نفت 
و گاز کاالهای تجاری سراسر جهان باید از آن عبور کنند 
ولی این بار، اختیارش در دست خود آمریکا قرار دارد. 
جالب آنکه حتی نفت تولیدی خلیج فارس هم پس از 
عبور از تنگٔه هرمز برای رسیدن به نقاط زیادی از جهان 
مجبور به عبور از این منطقه اســت. این یعنی دست 

گذاشتن آمریکا بر یک نقطٔه فوق راهبردی جهان.
اما حضور پررنگ تــر و »پرمعنی تر« آمریکایی ها را 
می توان در مجمع الجزایر سقطری دید که چشم آمریکا 
برای فعالیت های بعدی به آنجا دوخته شــده است. 
طبق اطالعات واصله از ســقطری، امارات خرید زمین 
در این جزایر، خصوصًا در منطقــٔه راهبردی حجهر را 
آغاز کرده و به »آهســتگی و پیوســتگی« این روند را 
ادامه می دهد. این یعنی اینکه ممکن اســت در آینده 
ایــن منطقه تبدیل به یک پایــگاه نظامی آمریکایی، 
در زمین هایی که تحت مالکیت امارات قرار گرفته اند، 
شــود. خصوصًا که به گفتٔه منابع محلی، آمریکایی ها 
در اکثر فعالیت ها و تحرکات اماراتی ها در این منطقه، 

همراه آنها حضور دارند.
منطقٔه حجهر، مرتفع ترین نقطٔه کوهستانی در جزایر 
سقطری محسوب می شود و به همین جهت، سیطره بر 
آن، تضمین کنندٔه »سیطرٔه آتش« بر گذرگاه بین المللی 
آبی بین شــرق آسیا و آفریقا اســت. از این گذشته، 
سیطرٔه نظامی بر این نقطه، عماًل به معنای سیطره بر 
چهار تنگٔه اصلی جهانی یعنی هرمز، باب المندب، سوئز 
و ملقا خواهد بود چون بســیاری از چیزهایی که از آن 
چهار تنگه عبور می کند، گذارش خواهی نخواهی به این 

نقطه خواهد افتاد!

تــا پیش از ســال 2014، آمریکا مشــکل چندانی در برابر نفــوذ خود در یمن 
نمی دید. نظامی که تا آن روز بر سر کار بود )چه با چهرٔه اصلی اش تا سال 2011 
و چه با چهرٔه جایگزینش پس از ســال 2011( مانعی بر سر راه آمریکایی برای 
اجرای مأموریت های »راهبردی و حیاتی« که به ادعای آمریکایی ها با »امنیت 
ملی آمریکا« و »امنیت جهانی« مرتبط می شد، ایجاد نمی کرد، مأموریت هایی 
چون حمالتی با هواپیماهای بدون سرنشــین و حضور در پایگاه های نظامی 
و حضور در ســواحل یمن. اما امروز، آمریکا دیگر بــه آن توافقنامه های پر از 
»کاغذبازی« و تالش های اطالعاتی و حضــور فیزیکی و کمپین های دوره ای 
رســانه ای برای »بهبود تصویر آمریکا« نیازی ندارد چون حاال کارش به لطف 
همپیمان اماراتی اش که بر جنوب یمن ســیطره پیدا کرده خیلی ساده تر شده 

اســت. حتی از این باالتر، »مرد قــوی ابوظبی« )آنچنان که در رســانه های 
غربی معروف اســت( برای واشنگتن چیزهایی فراهم کرده که حتی در دوران 

رئیس جمهوری اسبق یمن علی عبدالله صالح خیالش را هم نمی کردند!
داستان از جهاتی شبیه قضیٔه بلک واتر و دیگر شرکت های خصوصی ای است 
که آمریکا پس از لشگرکشی به عراق در ســال 2003 شروع به استفاده از آنها 
کرد. دولت آمریکا تالش داشت با این کار، از هزینٔه عملیات های خود در عراق 
و همچنین »بار اخالقی« ای که این عملیات ها و آدمکشــی های گسترده اش 
در پی داشــت، بکاهد. امروز همان ســناریو در حال تکرار است، در یک کشور 
عربی دیگــر، یعنی یمن، اما با ابزارهایی که این بــار به جای کلمبیایی و اهل 

آفریقای  جنوبی بودن، آن ها همه عرب هستند!

اره
ــ

اش

آمریکا ســال های طوالنی اســت که تالش دارد از 
گروه های تکفیری به صورت مدیریت شده بهره برداری 
کند: در جایی آنها را تقویت می کند و در جایی تضعیف. 
یک روز راه را برایشان باز می کند و یک روز سرانشان را 
می کشد. داستان یمن و القاعدٔه من هم از این قاعده 

مستثنی نیست.
آمریــکا در جنگ هــای مدیریت شــدٔه اخیرش با 
»القاعدٔه جزیرة العرب« )که مرکز فعالیت اصلی اش در 
یمن قرار دارد( هم از اماراتی ها کمک می گیرد. مردان 
ابوظبی، یک دستگاه اطالعاتی بسیار بانفوذ و بسیار 
قوی به نیابت از آمریکا در اســتان های جنوبی یمن 
برپا کرده اند. اماراتی ها مأموریــت پیدا کردن مزدور 
و جاسوس از داخل ســازمان القاعده را قبول کرده و 
وظیفٔه کار گذاشتن سیم کارت هایی را که آمریکایی ها 
می تواننــد با ردگیری آن، با پهپــاد به افراد مورد نظر 
حمله کنند را نیز به عهده گرفته اند. آخرین نمونٔه این 
موارد، ابتدای همین مــاه اکتبر رخ داد که یک پهپاد 
آمریکایی با حمله به صالح الجوهری، یکی از ســران 
انصار الشریعه )شاخٔه القاعده در یمن(، در منطقٔه یافِع 
استان لحج تالش کرد او را به قتل برساند که البته این 

حمله به مرگ او منتهی نشد.
از این گذشته، آمریکایی ها اطالعاتی را که برای اجرای 
»حمالت کماندویی« به مقرهای سران القاعده احتیاج 
دارند هم از طریق اماراتی ها به دســت می آورند. نمونٔه 
این قضیه، همین چند ماه پیش در اســتان البیضاء رخ 
داد که یک تیم کماندویی آمریکایی به همراه کماندوهای 
اماراتی به منزل ســران القاعــده در منطقٔه یکال یورش 
بردند. یک حملــٔه دیگر هم در ماه مارس به پایگاه های 

القاعده در منطقه موجان استان ابین رخ داد.
از این باالتر، آمریکایی ها در عملیات اطالعات گیری 
مســتقیم )بازجویی و شــکنجه( هم بــه اماراتی ها 
متکی انــد، چه در زنــدان اصلی »ائتــالف عربی« در 
منطقه البریقة در شــهر عدن و چه در زندان الریان در 
شــهر المکال. این ماجرا دو هدف را در آن واحد برای 
واشنگتن محقق می کند: آنچه دلشان می خواهد را در 
زمینه های اطالعاتی به دســت می آورند، ولو اینکه به 
ظلم به بیگناهان منجر شود )درست مثل گوانتانامو( و 
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بریتانیــا وعدٔه کمک دریافته کرده اســت« و افزود: 
»یک هیئت نظامــی بریتانیایی در آغاز ماه جاری از 
نیروی دریایی بازدید و پیشنهاد کرد کمک هایی برای 
بازســازی و توانمندســازی نیروی دریایی یمن ارائه 

کند.«
همان منابع امنیتی یمنی که پیشــتر اشاره کردیم، 
معتقدند که این نیروهای دریایی قرار است بخشی از 
سیستم امنیتی و نظامی ای باشند که در طول منطقٔه 
راهبردی دریایی مستقر خواهند شد و تحت امر بریتانیا 
فعالیت خواهند کرد. به احتمال زیاد مرکز هدایت آنها 
هم مقر نیروی دریایی یمــن در منطقٔه التواهی عدن 

خواهد بود.
اگر مروری بر خبرهای علنی هم داشــته باشــیم، 
می بینیم که انگلیسی ها مدام دربارٔه  خطر رو به افزایشی 
که کشتی های تجاری را در باب المندب و خلیج عدن 
تهدید می کند، هشــدار می دهند. اما یک بار، یکی از 
این »هشدارها« حاوی عبارتی بود که به نوعی وجود 
تالش هــای پیش گفتٔه انگلیســی ها را تأیید می کرد، 
وقتی آنها اعالم کردند که »احتیاج به یک برنامه ریزی 
پوالدین برای عملیــات در آب های اطراف یمن وجود 

دارد.«
البته این طمع که امروز هم شــاهد آن هستیم، 
مطلب تازه ای نیســت و از روز خروج انگلیسی ها از 
جنوب یمن، همواره وجود داشته است. نقل می کنند 
که انگلیسی ها 50 سال پیش و در همان روز خروج از 
یمن )نوامبر 196۷( با اصرار از انقالبیون می خواستند 
توافقنامــه ای با انگلیس امضا کننــد که اجازٔه باقی 
ماندن پایگاه های نظامی بریتانیا را »ولو به شــکل 
نمادین« بدهد و در مقابــل حاضر بودند 5 میلیون 
دالر به خزانٔه حکومتی که از رهبران جبهٔه انقالبیون 
تشکیل شــده بود واریز کنند. هرچند پیشنهادشان 
با مخالفــت حکومتی کــه بعدها نــام »جمهوری 
دموکراتیــک خلق یمن« نام گرفت، مواجه گردیده و 

به شکست کشیده شد.
اما چشم انگلیســی ها همچنان به جزایر راهبردی 
یمن باقی ماند و آنطور که اسناد تاریخی ثابت می کند، 
بعضًا تالش کردند برخی از ایــن جزایر را از یمن جدا 
کنند )مثاًل جزیرٔه کمران و یا جزایر بریم و کوریا موریا(.

در مقابل، سیاسیون مســتقل یمنی همواره دربارٔه 
طرح های انگلیس برای کشورشــان )از جمله تقسیم 
یمن( هشــدار داده و تأکید می کنند که انگلیســی ها 
همچنان در یمــن »ارث و میراثی« دارند که مهم ترین 
آنها، حمایت از برخی رهبران سیاسی یا قبیله ای است 
که در زمان استعمار همکار آنان بودند. جالب آنکه یکی 
از این سران قبیله ای، پدر رئیس جمهوری مستعفی و 
فراری عبدربه منصور هادی بود که در ابین نفوذ فراوانی 
داشــت. جالب تر آنکه برخی منابع از کمک دســتگاه 
اطالعاتی انگلیس به هادی برای فرار از صنعا در ســال 
2015 ســخن می گویند. گفتنی است که هادی که در 
دوران استعمار، مشاور نظامی یک افسر بریتانیایی در 
جنوب یمن بود، موفق شد در همان دوران استعمار یک 
»بورس دانشــکدٔه نظامی« گرفته و در انگلیس درس 

افسری بخواند.
به گفتٔه سیاسیون یمنی، وضعیت جنوب این کشور 
این روزها دقیقًا شــبیه اوضاع ایــن منطقه در دوران 
استعمار انگلیس است. اگر یک مقایسٔه تاریخی بین 
این دو برهه داشته باشیم، خواهیم دید که اماراتی ها 
از همان برگه هایی اســتفاده می کنند که انگلیسی ها 
استفاده می کردند؛ خصوصًا در زمینٔه ایجاد تشکیالت 
نظامی و شوراهای حکومتی در مناطق پراکنده و محکم 

کردن جای پا در جزایر راهبردی.
منابع امنیتی یمنی، درســتی خبرها دربارٔه حضور 
افسران و مستشاران ]نظامی[ انگلیسی در عدن را تأیید 
کرده و می گویند که این افراد در منطقه، نقش حمایت 
لجستیکی و مستشاری و نظارت بر فعالیت های ائتالف 
ســعودی اماراتی را ایفا می نمایند، ولی درســت مثل 
وضعیت مشارکت آمریکا در این جنگ، حاضر نیستند 

به حضور خود تصریح نمایند.

در ســال 1967، انگلیســی  ها راضی و با دِل خوش از یمن بیرون نرفتند. جبهٔه آزادی بخش و جبهٔه ملی، 
با حمایت یمن شــمالی و مصِر عبدالناصر، آنان را مجبور کردند تا پیش از موعد تعیین شــده، زیر ضرِب 
عملیات های نظامی و مقاومِت کســانی چون راجح لبوزة و قحطان محمد الشعبی و عبدالله االصنج، از 
یمن جنوبی بیرون بروند. هرچند که این مقاومت، باید همان 120 سال پیش که استعمار بریتانیا در یمن 
آغاز شده بود کلید می خورد اما باالخره، اگرچه دیر، در 14 اکتبر 1963 در برابر طوالنی ترین استعمار در تاریخ 

منطقه آغاز شد و نهایتًا به خروج استعمارگران از جنوب یمن انجامید.
یمن در آن روزها پیروزی بزرگی برای اردوگاه سوسیالیستی و ناصری به دست آورد، اما موقعیت جغرافیای 
راهبردی اش، همچنان مورد طمع نیروهای غربی )و پیشاپیش آنها استعمارگر قدیمی یمن جنوبی، بریتانیا( 

باقی ماند.
امروز، در لحظاتی که منطقه دارد از نو ساخته می شود، بریتانیایی ها دیگر به داشتن چند پایگاه نظامی در 
خلیج فارس راضی نیستند. بریتانیا می خواهد )در کنار آمریکا( برای خودش جای پای دیگری هم پیدا کند، 

در کجا؟ در آن نقطه ای که گذرگاه های راهبردی آبی در اطراف باب المندب به هم می رسند.
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 استعمار پیر به دنبال بازگشت به باب المندب

برخی منابع امنیتی یمنی از تالش شــدید انگلیس 
برای ایفای نقــش در این منطقه، خصوصًا در پروندٔه 
کشتی رانی بین المللی، سخن می گویند که البته نقطٔه 
آغاز این ایفای نقش چیزی نخواهد بود جز به دست 
آوردن یک پایگاه نظامی دائمی در پایتخت جنوب یمن 

یعنی عدن.
بنا به گفتٔه منابعی از داخل جنبش انصار الله، این 
جنبش از چنــد ماه پیش برخی تحرکات مشــکوک 
انگلیســی ها را در آب های ســرزمینی یمن و در حد 
فاصل دریای ســرخ تا بحر العــرب و از آنجا تا خلیج 
عدن رصد کرده اســت. کنار هم چیدن دالیل، نشان 
می دهد که انگلیسی ها تالش دارند با چنگ انداختن 
بر چند گــذرگاه آبی اســتراتژیک )از جملــه گذرگاه 
راهبردی ]باب المندب[ یمن( نقشی که در قرون سابق 
بازی می کردند را باز هم احیا کنند )هرچند این بار در 

پوشش و ظاهری دیگر(.
اگر به اخبار فعالیت های انگلیســی در یمن رجوع 

کنیم، حق می دهیم کــه یمنی ها از طمع بریتانیا برای 
برپایی پایگاه نظامی در کشورشان نگران باشند. همین 
چند هفته پیش بود که خبر رسید یک هیئت نظامی 
انگلیســی به همراهی یک هیئت نظامی سعودی به 
عدن ســفر کرده و در آنجا یک ســری »فعالیت های 

شناسایی« انجام داده اند.
پس از پخش شــدن ایــن خبر، عبدالله ســالم 
النخعــی، فرمانــده نیروی دریایی و دفاع ســاحلِی 
نیروهای وابسته به عبدربه منصور هادی، به صورت 
رســمی اعالم کرد که ســفر این هیئت در چارچوب 
کمک های نظامی الزم و بازســازی و توانمندســازی 
و آموزش کســانی اســت که اخیرًا بــه این نیروها 
پیوســته اند، »تا ماموریت های تأمین امنیت خلیج 
عدن و باب المندب و آب های ســرزمینی را به عهده 
بگیرنــد.« این اســتدالل در همان زمــان هم برای 
خیلی ها قانع کننــده نبود. ژنرال النخعــی در ادامٔه 
همــان صحبت ها گفت که »نیــروی دریایی یمن از 
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»انقالبیون سابق ضد بریتانیا«
اآلن کجا هستند؟

نسل انقالب علیه استعمار بریتانیا در یمن جنوبی، امروز چندپاره به نظر 
می رسد. سران آن انقالب که روزی دوشادوش هم برای رسیدن به استقالل 
جنگیده بودند، امروز در اردوگاه های رقیب حضور دارند. جالب آنکه افکار و 
رفتار برخی از این اردوگاه ها را باید یک »کودتای فکری روشن« دانست بر 
علیه اصولی که روزی »جبهٔه ملی« و سپس »حزب سوسیالیست« )یعنی 
ارکان مبارزه با استعمارگران بریتانیایی( بر اساس آنها تشکیل شده بودند.

نمونٔه بارز این قضیه، رئیس جمهوری ســابق یمن جنوبی علی ســالم 
البیض اســت. البیض در دهٔه پنجاه میالدی در رأس گروهی از رزمندگان 
داوطلب و نیروهای قبایلی قرار داشــت که در »میلیشیای ملی« دور هم 
جمع شده بودند. این گروه مسلح، اصلی ترین نیرو در مبارزٔه مسلحانه ضد 
استعمار بریتانیا محسوب می شد و بعد از استقالل یمن جنوبی نیز، تبدیل 

به هستٔه اولیٔه ارتش این کشور تازه  تأسیس گردید.
بعد از خروج اســتعمارگران، البیــض به عنوان اولیــن وزیر دفاع در 
»جمهوری خلق یمن جنوبی« تعیین شد. تاریخ، او را در رأس کسانی ثبت 
کرده که ادامٔه حضور بریتانیایی ها در یمن جنوبی را )از طریق پایگاه های 

نظامی و ارسال مستشار( رد کردند.
اما امروز البیض در امارات اســت و تقریبًا اجــازٔه هیچ گونه تحرک و 
فعالیت سیاســی ندارد )جز بیانیه هایی که هــر از چند وقت، با رضایت 
اماراتی ها صادر می کند(. مشاوران او هم نقش شان به این محدود شده 
که با امید به دست آوردن یک تکه از »کیک سیاسی« ]جنوب یمن[، تملق 

اماراتی ها را بگویند.
در جناح سیاسی ای که پیرو او محسوب می شود )یعنی »شورای انتقالی 
جنوب«( هم چیزی جز جمود و ناتوانی به چشم نمی خورد. این افراد که 
روزی توهم کرده بودند امارات، با آنها به عنوان چیزی بیش از یک »برگٔه 

بازی« تعامل خواهد کرد، حاال شاید امیدشان رو به یأس می رود.
در مقابــل، جریان رهبر جنوبی حســن باعوم را داریــم. باعوم که 
ســابقه ای گســترده در نبردهای ضد استعماری داشــت و در دوران 
رئیس جمهوری اسبق یمن جنوبی )سالم ربیع علی( به سمت استانداری 
شــبوة هم منصوب شــد، در حال حاضر در کشور عمان ساکن است و 
هیچ گونه موضع گیری یا تحرک سیاســی از شخص او دیده نمی شود، 
اما شخصیت ها و شــوراهایی که در »جنبش جنوب« به او وابسته اند 
و همین طــور نیروهای نزدیک به جریان او، در حال حاضر بر شــدت 
فعالیت های خود ضــد امارات و جریان های وابســته به امارات )چه 
از طریــق فعالیت های مردمی و چه از طریق فعالیت های رســانه ای و 

دیپلماتیک( افزوده اند.
در حد وسط البیض و باعوم، جریان دیگر، جریان رئیس جمهوری اسبق 
یمن جنوبی، علــی ناصر محمد، وجود دارد. علی ناصر محمد که در دهٔه 
پنجاه میالدی در کنار محمد علی هیثم )اولین نخســت وزیر یمن جنوبی 
پس از اســتقالل( رهبری جبهٔه فحمان را در استان ابین بر عهده داشت، 
پس از علی سالم البیض به وزارت دفاع رسید و در همان زمان بود که به 
او مأموریت داده شد با همکاری رئیس جمهوری فقید سوریه، حافظ اسد، 

ارتش جنوب را تأسیس نماید.
ناصر این روزها تالش می کند برای خود یک »میدان بازی میانه« فراهم 
آورد که از طرفی بتواند از پتانســیل مردمی که از اوضاع اســفبار جنوب 
ناراضی اند استفاده کند و در عین حال »انعطاف پذیری« خود را نیز حفظ 
نماید که البته همین انعطاف پذیری، مایٔه ناخرســندی ریاض و ابوظبی 

است.
در این بین، تنها عبد ربه منصور هادی اســت که در همان اردوگاهی 
ایستاده که در آن سال های دور نیز ایستاده بود. عبدربه منصور هادی که 
در کنار برادرش ناصر منصور هادی، در دوران استعمار نقش مشاور حاکم 
نظامی بریتانیا در پادشــاهی محلی الفضلیة را ایفا می کرد، امروز هم در 
هتل های ریاض نشسته و با سخاوتمندی از جنگی که عربستان سعودی و 

همپیمانان او علیه کشورش به راه انداخته اند حمایت می کند.
نقل می کنند که وقتی در اوایل دهٔه هفتاد میالدی، هادی را به عنوان 
رئیس دانشکدٔه نظامی عدن منصوب کردند، رئیس جمهوری وقت یمن 
جنوبی، سالم ربیع علی، به این انتصاب اعتراض کرده و به ارتباط خاندان 

هادی با استعمارگران بریتانیایی استناد کرده بود.
]البتــه هنوز هم چیزی تغییر نکرده. هادی همچنان از اســتعمارگران 

جدید حمایت می کند![

منبع: روزنامه االخبار )دعاء سویدان(

54 ســال از انقالب یمن جنوبی ضد استعمار بریتانیا می گذرد. 54 سالی که 
در آن، حوادث گوناگون پدید آمد، شخصیت ها تغییر کردند و معادله ها عوض 
شد تا امروز همه چیز بازگردد به نقطه صفر. یمن جنوبی باز تحت اشغال است. 
انگار فیلمی را عقب زده باشی و از نو تماشا می کنی، در حالی که خیلی ها خیال 

می کردند داستان اشغال و استعمار »به صفحات تاریخ پیوسته است«.
همه جزییات میدانی نشان می دهد که امروز هم با متجاوزی سر و کار داریم 
که »خلف شایســته ای« برای »تجاوزگر قبلی« است و منافع او را هم با جان و 
دل رعایت می کند. تا جایی که بعضی وقت ها انسان خیال می کند متجاوز قبلی 
»ارباب« است و متجاوز جدید، فقط نقش یک »مباشر« را ایفا می نماید. کسانی 
هم که حدود 50 سال قبل، با »متجاوز قدیمی« می جنگیدند، امروز یا در تبعیدند، 

یا کنار گذاشته شده اند، یا ناتوان اند و یا »شریک اشغالگر جدید«!
در آن سال ها، بریتانیا با حمایت از »سلطنتچه« هایی که در دوران استعمار 
در یمن جنوبی برپا بودند، هویت های ســاختگی ای ایجــاد می کرد که امروز 
هم می توان بازگشــت آنها را در قالب تشــکیالت و گروه بندی هایی دید که با 

وابستگی ها محلی یا قبیله ای خودنمایی می کنند.
حتی اصطالحی که آن روزها و در جریان مذاکرات استقالل، بریتانیایی ها اصرار 
داشتند برای این منطقه انتخاب شود )اصطالح »جنوِب عربی«( ولی با اصرار رئیس 
تیم مذاکره کننده، قحطان الشعبی، به شکست کشیده شده و نام »یمن جنوبی« 
برای این کشور جدید برگزیده شــد، این روزها باز هم به گوش می رسد و اتفاقًا 
کسانی را که می خواهند هرچه رنگ و بوی »یمنی« دارد از این بخش کشور پاک 

کنند، روز به روز بر تنور استفاده گسترده تر از این اصطالح می دمند.
در کنار اینها، اشغالگران ســابق بریتانیایی، دوباره نغمه برپایی »پایگاه های 
نظامــی« را هم کوک کرده اند. آنان که در ایام خروج از این منطقه، نتوانســته 
بودند چنین پایگاه هایی را به دســت بیاورند امروز فرصت طالیی ای در مقابل 

خود می بینند تا بر سواحل و جزایر یمنی مسلط شوند.
آمریکا هم در این بین، به داشتن چند جای پا، خصوصًا در نقاط راهبردی )از 
قبیل مجمع الجزایر سقطری( راضی است که باید گفت این نقاط را »عماًل«، به 
لطــف همپیمان اماراتی اش در اختیار دارد. و البته این غیر از خدمات اطالعاتی 
و میدانی ای است که امارات در جنگ »مدیریت شده« با القاعده یمن، به نیابت 
از آمریکایی ها ارائــه می نماید. این نزدیکی تا حدی زیاد شــده که مخالفین 
اشغالگران در جنوب یمن دیگر نمی توانند بین این دو »شریک« تمایز قائل شوند 
)این جمله عمق مطلب را می رســاند: هرجا اماراتی ها را دیدی، پشت سرشان 

آمریکایی ها هستند!(
چنین برداشــتی از آنچه در استان های »آزادشده« جنوب یمن جاری است، 
رفته رفته بین تحلیلگران در حال گسترش است. البته اگر به »شرکای انقالب علیه 
استعمار بریتانیا« نگاه کنیم، خواهیم دید که به »۷2 ملت« بدل شده اند: برخی از 
این »انقالبیون سابق« حاال با شدت و حدت از اشغالگران حمایت و برای توجیه 
حضور آنان »نظریه پردازی« می کنند )این افراد بیش از آنکه انسان را عصبانی 

کنند، ترحم برانگیزند!(
دسته دیگر از انقالبیون سابق تالش دارند با کمترین هزینه از این »میدان مین« 

جان سالم به در ببرند، هرچند تالش هایشان تا اآلن نتیجه ای نداشته است.
اما دسته سومی از انقالبیون سابق هم هستند که ظاهراً همچنان رگه هایی از 
»انقالب« در وجودشان باقی است و آنچنان که از تحوالت اخیر در عدن برمی آید 
و لحن بی سابقه ای که ضداشغالگران از آنان می بینیم، گویی در مسیر مقابله با 
اشغالگری پیش می روند. اگر کار به همین نحو پیش برود، عربستان و امارات 

حتمًا باید آماده رو در رویی با این دسته باشند.

ن
یم

از هتل های امارات تا هتل های ریاض

آسوده بخوابید
استعمارگران  برگشته اند!

54 سال پس از »استقالل یمن جنوبی«
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یر
خ

س
ت

ساعت 10 صبح روز دوشــنبه 13 آبان، حدود 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های 
تهران، ملی)شهید بهشــتی(، پلی تکنیک)امیرکبیر( و صنعتی شریف در اقدامی 
انقالبی، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند. آنها می خواستند دو تا سه روز در 
سفارت آمریکا تحصن کنند و فریاد اعتراضشان را به دنیا برسانند اما به نگاه امواج 
به خروش آمده مردم و پیام امام  مبنی بر اینکه »خوب جایی را گرفته اید، مواظب 

باشید بیرونتان نکنند«، ماجرا را به سمت دیگری برد. این دانشجویان 444 روز در 
سفارت آمریکا که دیگر النه جاسوسی خوانده می شد؛ ساکن شدند و تاکنون وجه 
معرفیشان »دانشجوی پیرو خط امام« بودن است. در این شماره با دو دانشجوی 
پیرو خط امام که اکنون یکی دیپلماتی انقالبی و دیگری فرهنگی فرهیخته است، 

به گفت و گو نشسته ایم. ۲۴

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

یکشنبـــــــــه  ۱۴ آبان ۱۳۹۶

شــــــــــــــــــــماره هفتــم 



بهتر است نامشان را نبرم

واکنش دولت موقت با موضوع تســخیر ســفارت 
آمریکا در تهران چه بود؟

دولت موقت و مرحوم آقــای بازرگان از همان اول 
سفت برخورد کردند و مخالف بودند. شاید برخورد اول 
ایشان هم طبیعی باشد، ولی بعد از اینکه حضرت امام 
این حرکت را تأیید کردند، چرا ایشان به مخالفت خود 
ادامه داد و همکاری سازنده ای نکرد؟ وزیر خارجه اش، 
آقــای قطــب زاده خیلی اذیت کرد. یادم هســت که 
والدهایم دبیرکل ســازمان ملل به ایــران آمده بود و 
ما می خواستیم ســندهایی را که گواه دخالت واضح 
آمریکا در ایران است را به او بدهیم و آقای قطب زاده 
مانع می شــد. می خواســتیم به وزارت امــور خارجه 
برویم و اســناد را به او بدهیم و مانع شــدند. آخرین 
چیزی که به ذهنمان رسید این بود که من اسناد را به 
پاویون )تشریفات( دولت ببرم و موقعی که والدهایم 
می خواهد از ماشــین پیاده بشود به او بدهم. هر چه 
کردم، والدهایم نگرفت. آخر اســناد را روی ماشینش 
گذاشــتم و گفتم ما اینها را منتشــر می کنیم و خوب 
است که شما داشته باشید. نگرفت. در اینجا بین من 
و قطب زاده یــک درگیری لفظی اتفاق افتاد که تبدیل 
به عکس وسط مجله تایم شــد. من یک طرف بودم 
و قطب زاده طرف دیگــر و تحلیل می کردند که دولت 
مخالف است و دانشجویان این کارها را می کنند و الی 
آخر. آقای قطــب زاده و آقای بنی صدر با این موضوع 
برخورد شایسته ای نداشتند و دائمًا کارشکنی می کردند.

نماینده هــم که نمی فرســتادند. بدترین کاری که 
بنی صــدر عاملش بود، دیدار بــه اصطالح نمایندگان 

صلیب ســرخ با گروگان ها بود که برای من به همان 
اندازه که تلخ هســت، بــه همان اندازه هــم دارای 
خاطرات شــیرین است. تلخ است به خاطر اتفاقی که 
بعد از آن افتاد. ما می دانستیم که آمریکایی ها درصدد 
آزادی این گروگان ها هســتند، آبرویشان در دنیا رفته 
و به هر شــکلی ممکن است عملیات بکنند. یک عده 
را پراکنده در تهران نگهــداری می کردیم و یک عده را 
هم به شهرستان ها فرســتاده بودیم. ما نمی دانستیم 
چرا، ولی صلیب سرخ فشار بسیار زیادی آورد و به تبع 
آنها بنی صدر، شاید هم داغ تر از آنها فشار آورد که این 
حق گروگان هاست که صلیب سرخ آنها را ببیند و آخر 
هم امام زیر فشــارهای بنی صدر و وزارت امور خارجه 
قبول کردند که از صلیب ســرخ بیایند و آنها را ببینند. 
این ها آمدند و قرار شــد ما همــه گروگان ها را جمع 
کنیم. نماینده های صلیب ســرخ از خارج آمدند که به 
نظرم من بدون شک جاسوس CIA بودند. یکی یکی 
گروگان هــا را دیدند و معاینه کردند. همه را دیدند که 
چه کسی در کجاست و شب بعد از آن، حادثه طبس 
اتفاق افتاد. کاماًل مشــخص بود که اینها می خواستند 
بدانند که هر گروگانی کجاســت. ماهواره داشــتند و 
مستمرًا تهران و النه جاسوسی را کنترل می کردند. سند 
هست که CIA دستور داده است که همه ماهواره هایی 
کــه از این منطقه عبــور می کنند، مســتمرًا روی النه 
جاسوســی و آنچه که در آن اتفاق می افتد زوم کنند و 
گزارش بدهند. قضیه برای آمریکا حیثیتی شــده بود. 
بعد از اینکه مشخص شد از چه کسی در کدام اتاق النه 
جاسوسی نگهداری می شود، شب بعدش حادثه طبس 

اتفاق افتاد و مشــخص شــد که این فشار از طرف به 
اصطالح صلیب سرخ و بنی صدر برای چه بود. همین 
مسئله شک مرا بیشــتر می کند که بنی صدر به نیروی 
هوایی دستور می دهد هلیکوپترهایی را که در صحرای 
طبــس به جا مانده بودند، بزنــد و نیروی هوایی هم 
به دســتور ایشان می رود و می زند. البته شهید محمد 
منتظر قائم که خدا روحش را شــاد کند، یک مقدار از 
اسناد را که بعدًا برای ما روشن کرد که این حمله چگونه 
طراحی شده بود و قرار بوده چه کاری را انجام بدهند، 
از آنجا ســالم بیرون آورد. این هواپیماهایی که رفتند، 
خود محمد منتظر قائم را هم شهید کردند. در آن شب 
حمله تمام رادارهای کشور و تهران از کار افتادند و این 

نشان دهنده نفوذ آمریکایی ها در ساختار دولت بود.
درباره بحث سیســتم رادارها هم یک کمی بیشتر 

توضیح بدهید.
من نمی دانم چگونه، ولی آمریکا از تمام توانایی های 
خود و هم پیمانانش برای این حمله استفاده کرده بود. 
این هلیکوپترها بعد از اینکه در طبس ســوخت گیری 
می کردند، قرار بود به تپه ای در تهران بیایند که عکس 
ماهواره ای آن هست. وقتی به این تپه نگاه می کنید، 
دور تا دور آن دیوار و مثل یک دژ اســت. روی این تپه 
می نشستند. چند نفر قرار بوده از آن تپه پایین بیایند 
و به انباری بروند که چند ماشــین و موتور تریل از قبل 
در آنجا نگهداری شده بوده. شب در آنجا می خوابیدند 
و هنگام شب، این اتوبانی که االن به آن اتوبان بسیج 
می گوییــم می آمدند و به اتوبان مــدرس می رفتند و 
از زیر پل میرداماد دور می زدند و به امجدیه )شــهید 
شیرودی( می آمدند و آنجا را برای فرود هلیکوپترهایی 
که روی آن تپه نشسته بودند، آماده می کردند. امجدیه 
یک زمین فوتبال بزرگ داشت که برای فرود هلیکوپتر 
مناسب بود و ما وسط زمین تیر و بلوک گذاشته بودیم 
کــه هلیکوپتر بتواند فرود بیایــد. آن ها که حاال دیگر 
می دانستند گروگان ها دقیقًا کجا هستند، با اسلحه های 
ویژه و نفــرات آموزش دیده حمله می کردند و گازهای 
بیهوش کننــده ـ تعدادی از اسلحه هایشــان بعدًا به 
دســت ما افتاد ـ می آمدند و گروگان ها را به امجدیه 
منتقل می کردند. در گزارش آنها آمده که در تاریکی هوا 
مشعل های پاالیشگاه تهران را می بینید. این پاالیشگاه 
در جنوب تهران است. اصاًل دغدغه نداشته باشید، چون 
هیچ راداری در سراسر کشور کار نمی کند و جنگنده های 
ما هم باالی سرتان هســتند و پوشش هوایی کامل 
دارید. مسیر را ادامه بدهید و روی ناو در خلیج فارس یا 
دریای عمان بنشینید و از آنجا دیگر مأموریت شما تمام 
می شود. این شاید بزرگ ترین عملیات جاسوسی آمریکا 
باشد که برای آزادی گروگان ها تنظیم شده بود. وسایل 
آمــاده کرده بودند و همه عناصر خود را به داخل ایران 
وارد کرده بودند. با اطالعات ماهواره ای می دانستند که 
صحرای طبس چه جور جایی است و منطقه مناسب 
را انتخاب کرده بودند و عده ای برایشان چراغ گذاشته 
بودند که آنها منطقه را درست ببینند و در آنجا بنشینند 
و هواپیمای سی ـ 130 بنشیند. خدا خیلی با ما بود و 

اوست که تعیین می کند.
گروگان های مهم را می گفتید.

یکــی از آنها از همه مهم تر بــود آقای آهرن رئیس 
CIA بود که هجده ســال در ویتنام جنایت کرده بود. 
استاد فلسفه بود و تا آخر هم نبرید. برنامه بسیار منظم 
و منسجمی بود. البته بســیاری از اطالعات را به من 
داد، ولی به خاطر این بــود که دیگر فکر نمی کرد آزاد 
بشود، همین اطالعاتی که عرض کردم، بیشترش را او 
به من داد. من نمی دانســتم براساس اسناد چه کسی 
و چگونه و کجاست. بسیاری از اسنادی که CIA برای 
منابع خودش تولید می کند اسم رمز دارند. کسانی که 
در ایران بودند، اســم رمزشان با sd شروع می شد. ما 
می دانستیم که یکی از شخصیت های مهم و نزدیک به 
امام و متخصص اقتصاد است، ولی دقیق نمی دانستیم 
کیســت. اطالعات هــم جمع کرده و به این رســیده 
بودیم که این آقای بنی صدر اســت، ولی نیاز به شاهد 
دیگری داشتیم که مطمئن بشویم که این را آقای آهرن 

وم
 د

ب
قال

ان

 ناگفته های اسناد سفارت آمریکا در تهران
در گفت وگو با حسین شیخ االسالم
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علیه استبداد داخلی بود. قضیه النه جاسوسی هیمنه 
آمریکا را در سطح دنیا شکست و نشان داد که آمریکا 
یک ببر کاغذی است، علی الخصوص اصطالح »شیطان 
بزرگ« که امام به آمریــکا دادند و تا امروز هم روی او 

مانده است.
آیا تمام اسناد منتشر شدند؟

نه، اختالف نظر بین برادرانی که روی اسناد زحمت 
می کشــیدند با تیم آقای خویینی ها وجود داشــت و 
می گفتند باید با اسناد، صادقانه تر برخورد بشود و باید 
منتشر شوند. همان ها تا امروز هم شاکی هستند. ولی 
بعدًا باقیمانده اســناد به وزارت اطالعات تحویل داده 

شدند.
اکثر کسانی که با آمریکا ارتباط داشتند، بعد از فرار 
شــاه علی الخصوص در فاصله تشریف آوردن حضرت 
امــام تا پیروزی انقــالب فرار کردند، ولــی وقتی النه 
اشغال شد، کســانی که احتمال می دادند افشا شوند، 
فرار کردند، ولی باز هم عده ای ماندند که اطالعات آنها 
دراختیار اطالعات سپاه قرار گرفت. یکی از کسانی که در 
آن مقطع خدمات زیادی کرد، شهید سیدکاظم کاظمی 
است. ایشان از طرف اطالعات سپاه با برادران النه در 
تماس بود که اطالعات دراختیارشان قرار می گرفت که 

به نحو شایسته ای با عناصر وابسته برخورد بشود.
مواردی که شــما می گویید برای یــک فرد داخلی 
که صحنه را دیده و به تاریخ هم نزدیک اســت، خیلی 
ملمــوس اســت، یعنی ایــن حرف هــا را می طلبد و 
می پسندد، اما برای نسل جدید یا برای خارجی ها یا برای 
آمریکایی ها که سفارتشــان را گرفتیم، آیا این می تواند 
توجیه خوبی باشــد؟ دوم اینکه قبل از این مورد آیا در 
جای دیگری از دنیا هم این اتفاق افتاده بود که سفارت 

کشوری را اشغال کرده باشند؟
من دلم می خواهد که ملــت آمریکا، حرف ملت 

ایران را بفهمد، ولی متأسفانه ملت 
آمریکا در ایــن تاراجی که آمریکا 
دارد دنیا را می کند، شریک هستند. 
آمریکایی ها با قدرت دالرشان همه 
دنیا را چپاول می کنند. آمریکایی ها 
در ســال 1948 در کنفرانس برتون 
 Bretton-Woods( وودز 
Conference( قــول دادند که در 
مقابــل هر یک اونس طال 36 دالر 
می دهند، ولی زیر قولشان زدند و 
آقای نیکســون در سال 19۷1 اعالم 
کــرد تصمیمــی را که همــه دنیا 
لغو  بودند، یکجانبه  گرفته  مشترکًا 
می کنــد. تا امروز دالر و طال به هم 
ارتباط داشتند )در اوت 19۷1( و از 
امــروز دیگر به هم ارتباط ندارنــد. امروز یک اونس 
طال بیش از 1500 دالر اســت. یعنی همه کسانی که 
دالر داشتند، پنجاه برابر ضرر کردند. آمریکا با دالرش 
دارد سرتاســر جهان را می مکد و آمریکایی ها از این 
استفاده می کنند و لذا همه آنها ندانسته حرام خوارند 
و همه آمریکایی ها دارند خون مردم همه کشــورها 
را به میزانی که به دالر وابســته هســتند، می مکند. 
من نمی خواهم ملــت آمریکا را در این قضیه مقصر 
بدانم. شاید ناآگاه باشند، ولی اثر وضعی دزدی ای که 
از دنیا می کنند، در این ملت مشــخص است. یعنی 
هریک از آمریکایی ها هــزاران دالر بیش از آنچه که 
تولیــد می کنند، مصرف می کنند. مرکب و کاغذ چاپ 
می کنند و به دست دنیا می دهند و کاال وارد می کنند 
و این مرکب و کاغذ هم هر روز بی ارزش تر می شــود. 
علی الخصوص که این نهضت ما 99 درصد هســتیم 
در مقابــل یک درصد، به راه افتــاده و ملت آمریکا 
و ملل کشــورهای غربی فهمیده اند که در داخل خود 
سیستم آمریکا و سیستم غرب، چگونه سرمایه داری 
خون آنها را به نفع بانکدارها و سرمایه دارهای بزرگ 
می مکد، ولی آمریکا همیــن کار را هم در کل جهان 
برای آمریکایی ها می کنــد. نمی دانم ما را می فهمند 
یــا نمی فهمند. خدا کنــد که بفهمنــد، ولی اگر هم 
نفهمیدند، هیچ مشکلی برای ما نیست، بلکه مشکل 
آنهاست که در این ظلم شریک هستند. واضح است 
که از سال 1332 دولت ایران با خون و پول و جانش 
برای آمریکا نوکری و ژاندامری کرده تا به خواســت 
و اهداف آمریکایی، نفــت از خلیج فارس برای آنها 
صادر شود و با دراختیار داشتن شاه و با شل و سفت 
کردن پیچ نفت، آمریکا توانسته چینی، هندی، ژاپنی 
و... دنیــا را کنترل کند و شــاه ایــن کار را با پول و 
خون و جان ملت ایران انجام داده است. شاید این 
مسائل پیچیده باشند و ملت آمریکا نفهمند، ولی در 
هر حال آنها در این جنایت شــریک هستند. این ها 
بودند کــه نیروی نظامی آمریکا را برای جنگ ویتنام 
تأمین کردند. البته این واقعیــت را هم نباید از یاد 
برد که یک عده از متفکرین و آدم های فهمیده خود 
آمریکا با جنگ ویتنام مخالفت و کار حکومت آمریکا 
را در آنجا محکــوم کردند، اما عده ای هم رفتند و در 
ویتنام جنگیدند. تعداد افرادی که رفتند و جنگیدند 
و تعداد افرادی که از این جنایت پشــتیبانی کردند، 
بیشتر از کســانی اســت که با آن مخالفت کردند. 
آمریکا چون در مقابل ویتنامی های پابرهنه، شکست 
نظامی خورد، قدرت کســانی که بــا جنگ مخالفت 
می کردند توانست غلبه کند. اگر آمریکایی ها در این 
جنــگ هم مثل جنگ های دیگر پیروز شــده بودند، 
شــخصیت های ضدجنگ جایگاهی پیدا نمی کردند. 
وقتی که شکســت خوردند و از ویتنام بیرون آمدند، 
خود ســاختار آمریکا می خواســت بگویــد که برای 
عــده ای در داخل آمریکا این کار مطلوب اســت، به 

خاطر اینکه اینها از ابتدا مخالف بودند.
اهداف استکباری خیلی پیچیده هستند. این ها یک 
کاری می کنند که همیشه برنده باشند، ولی واقعیت امر 
این است که اینها این کار را کرده اند. تاریخ ثبت کرده 

)Thomas L. Ahern, Jr( گفت. نمی دانم 
ایــن مصاحبه که پخش بشــود به ضرر او 
خواهد بود یا نه و اصاًل بعد از ســی و چند 
سال زنده هست یا نه، چون آن موقع بیش 
از شصت سال داشــت. بسیار آدم مسلطی 

بود و تا آخر هم نبرید.
یکــی از افراد دیگری که بــه یادم مانده، 
آقای لیمبــرت )John w Limbert( بود که 
خانمش ایرانی بود و زبان فارســی را بدون 
لکنت و لهجــه و مثل بلبل صحبت می کرد. 
عضو کادر سیاســی ســفارت بود. بعد هم 
مســئول میز ایران در وزارت امــور خارجه 
آمریکا شد. بازنشسته شده بود، اما به خاطر 
حساســیت موضوع در زمان آقای اوباما و 
خانم کلینتون، رئیس میز ایران شد. نظراتی 

داشــت که به نظر مــن معقول تر از نظرات کســانی 
مثل آقای دنیس راس اســت که در آمریکا نوشــت 
رابطــه آمریکا با ایران را رقم می زنند و کار به دســت 

صهیونیست ها افتاده است.
خاطره تلخ النه جاسوســی را گفتــم، ولی خاطره 
شــیرینش را هم برایتــان بگویم. حضــرت آیت الله 
خامنه ای که خدا طول عمرشان بدهد، نماینده حضرت 
امام در شــورای عالی دفاع بودند. ایشان مکلف شده 
بودند آقای خویینی ها یا کســان دیگر که بروند و حاال 
قرار است نمایندگان صلیب ســرخ بیایند، وضع النه 
جاسوسی را بررســی و با گروگان ها ارتباط برقرار کنند 
که اگر مشکلی دارند، چندان در ذهن صلیب سرخی ها 
انعکاس نداشته باشد. اگر چه ما نمی دانستیم که اینها 
جاسوس cia هســتند و اصاًل قضیه ربطی به صلیب 
سرخ و این حرف ها ندارد. غیر از اوقاتی که حضرت آقا 
ســخنرانی می کردند و من از دور ایشان را دیده بودم، 
اینجا اولین جایی بود که من ایشان را از نزدیک دیدم. 
در مورد هر گروگانی از ما می پرسیدند که چه کاره است 
و چه جور شخصیتی دارد و بعد با هر گروگانی با نهایت 
کیاست و درایت و براساس شخصیت خود او صحبت 
می کردند. یکی از گروگان ها به اسم وترینگو یا مترینکو 
)Michael Metrinko( که بسیار چموش بود، فارسی 
را خوب می فهمید و چندین بار ســرش را به دیوار زده 
بود که خودکشــی کند، وقتی حضــرت آقا رفتند و با 
او صحبت کردند و آمدند، بعــدًا او با ما دعوا کرد که 
چرا به من نگفتید که چه شخصیتی می خواهد بیاید 
مرا ببیند که اتاقم را تمیز کنم، کثیف نباشــد. خدا گواه 
است که اغراق نمی کنم. می گفت ممکن بود که باز یک 
حرف پرت و پالیی بزنم. باید به من می گفتید. مترینکو 
چون سیاست می فهمید و جایگاه افراد را می شناخت، 
برایش خیلی مهم بود که ایشــان بــه دیدنش آمده 
بودند. لیمبرت هم بسیار برخورد دوستانه ای با حضرت 
آقا داشــت. ایشان همه جا را دیدند که مرتب باشد و 
از همه گروگان ها تفقد کردند و بعد صلیب سرخی ها 

آمدند.
هر چه از ماجرای النه جاسوسی می گذشت، موضوع 
هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی مهم تر 
می شد و با افزایش اهمیت آن، نفوذ عناصر خائن داخلی 
و خارجی در این ماجرا برایشان حیاتی تر می شد. خیلی 
تالش کردند که در فعالیت های داخل النه جاسوســی 
نفوذ کنند. چریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق که 
بعدًا مشخص شــد واقعًا منافق هستند. یادم هست 
که نهضت هــای آزادی بخش را دعوت کردیم و یکی از 
اشــتباهاتی که اتفاق افتاد این بود که مسعود رجوی 
را دعوت کردند تا در آن جلســات شرکت کند. خالصه 
همه جور آدمی در النه بود، ولی مهم این بود که سکان 
به دست حضرت امام بود و ماجرا را امام اداره می کرد. 
اینکه امــام فرمودند این انقالبی بود بزرگ تر از انقالب 
اول و با تمام عظمتی که انقالب اول داشــت، نام این 
را انقالب دوم گذاشتند، شــاید به خاطر اثری بود که 
در شکستن هیمنه آمریکا داشت. انقالب اول انقالب 
علیه اســتبداد بود و اگرچه سیاست دنیا را به ویژه در 
منطقه ما عوض کرد، تا حدودی برای ایران و مشخصًا 

 133۲ سال  از  که  است  واضح 
و  پول  و  خون  با  ایران  ملت 
و  نوکری  آمریکا  برای  جانش 
خواست  به  تا  کرده  ژاندامری 
خلیج  از  نفت  آمریکا،  اهداف  و 
شود  صادر  آنها  برای  فارس 
با  و  شاه  داشتن  دراختیار  با  و 
نفت،  پیچ  کردن  سفت  و  شل 
آمریکایی توانسته چینی، هندی، 
و  کند  کنترل  را  دنیا  و...  ژاپنی 
شاه این کار را با پول و خون و 
جان ملت ایران انجام داده است
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کرد. پشتیبان این دســتگاه، دستگاهی بود که اسناد 
را رشته رشته می کرد. ما اسناد پودرشده را نتوانستیم 
کاری بکنیم، ولی اسناد رشته رشته را توانستیم تا حدود 
زیادی بازســازی کنیم. اســناد هم به ترتیب اهمیت 
نابود می شــدند و مهم ترینشان همان هایی بودند که 
پودر شــده بودند، ولی در این رشته ها سندی هست 
کــه می گوید من به بنی صدر پــول دادم و از او چیزی 
نخواســتم. من فکر می کنم او فهمید که معنی این کار 

چیست.
غیر از این سند، آیا ســندی بود که موضوعش برای 

شما خیلی جالب بوده باشد؟
یکی از سندهایی که نظر مرا خیلی جلب کرد، سندی 
بود که آن را نمی فهمیدم. ســند آقای بنی صدر عالمت 
»به کلی سری« خورده بود، ما فهمیدیم که باید خیلی 
برایشان مهم بوده باشد. بعد سری، خیلی محرمانه و 
محرمانه بود. آمریکایی ها دو پایگاه در شــمال ایران 
داشتند که آزمایشات موشکی و اتمی شوروی سابق را 
از آنجا شنود و پیگیری می کردند. این اطالعات به النه 
جاسوسی می آمد و از آنجا مستقیم روی ماهواره و به 
آمریکا می رفت. آن هــا در آن زمان اتصال ماهواره ای 
بیست و چهارساعته با آمریکا داشتند. قضیه مال چهل 

پنجاه سال پیش است.
این ســند می گفت علف های اینجا بلند شده. برو 
پولــی به او بده که چمن ها را بزند. بعد از انقالب اینها 
را گرفتــه و آمریکایی ها را بیرون کرده بودیم و چند تا 
سرایدار در آنجا بودند. توی علف ها آب هست. برو بگو 
آب را خالی کند که اگر آب استخر یخ بزند، می شکند. 
از این می شــد فهمید که آمریکایی ها امید داشتند که 
به ایران برگردند و این پایگاه را داشــته باشــند. ولی 
چرا این سند به کلی ســری بود؟ اواخر که رفیق شده 
بودیم، بعضی از گروگان ها می گفتند که منظور چیست 

و به من گفتند این ســند به دلیل 
منبعی که این سند را تولید کرده به 
کلی سری اســت، چون آن منبع به 
کلی سری است. مثاًل اگر اینها یک 
جاســوس خیلی پوشیده ای در بین 
مقامات بزرگ ما داشتند، هر سندی 
را که آن جاســوس تولید می کرد به 
کلی سری بود و این به دلیل اهمیت 
جایی بود که او بوده اســت. گفت 
ایــن عکس ها توســط ماهواره ای 
برداشــته شــده که از روی ایران و 
شــوروی عبور می کند و چون وجود 
آن ماهواره به کلی سری است، این 

سند هم به کلی سری است.
نحوه انتشار اسناد و اینکه سندی 
باید منتشر بشود و سندی نباید منتشر بشود در دست 

چه شخصیت هایی بود؟
ماها اکثرًا ســندها را تنظیم و ترجمه می کردیم و 
اهمیت آنها را تشخیص می دادیم و به توجه می آوردیم، 
ولی اینها تحت نظر گروهی که آقای موسوی خویینی ها 
تشکیل داده بودند و بیشتر همان چند نفری بودند که 

مدیریت می کردند.
اسامی آنها را می گویید؟

آقای محســن میردامادی، آقای ابراهیم اصغرزاده، 
آقای رضــا ســیف اللهی، آقای حبیب بی طــرف و... 
بعضی ها چهره های شــناخته شده هستند. بعضی ها 
هم ممکن است حاال دیگر خوششان نیاید که به عنوان 
افراد النه جاسوســی معرفی شــوند. اجازه بدهید که 
اسامی آنها را نگویم. درنهایت هم یک کمیته اسناد بود 
که این چند نفر و نهایتًا خود آقای موسوی خویینی ها 

تصمیم می گرفتند که چه اسنادی منتشر بشوند.
اختیار این تصمیم نهایی را چه کسی به ایشان داده 

بود؟ امام یا خود دانشجویان؟
چون ایشــان از اول ارتباط دانشجویان با حضرت 
امام را برقرار کرده بود، طبیعی بود که امور به دســت 

ایشان بود.
سندی هست که من علت عدم انتشارش در آن موقع 
را نمی فهمم و آن سندی است مربوط به شهید بهشتی 

که ایشان در آن از امام و انقالب حمایت می کند.
اعتقاد شــخصی من این است که در انتشار اسناد 
بیشترین ظلم به این شهید مظلوم شده است. شهید 
بهشــتی یکی از بزرگ ترین کارهــای این انقالب را به 
دستور امام انجام داده است که هنوز ارزش آن شناخته 
شده نیست. وقتی آمریکایی ها می فهمند که در رابطه 
بــا انقالب ایران اشــتباه کرده اند و تجهیزات بســیار 
پیچیده ای هم در ایران دارند و ایران نقطه استراتژیک 
بسیار مهمی است، بالشک یکی از مهم ترین نقاط جهان 
است. هم به خاطر همجواری با شوروی که بزرگ ترین 
رقیب آنهاست و مهم تر از آن تسلط بر تنگه هرمز است.
قدرت آمریکایی ها از توانایی آنهــا در اداره جریان 
نفت در دنیا به دســت می آمد و همان طور که اشاره 
کردم با سفت و شل کردن پیچ جریان نفت که از خلیج 
فارس و تنگه هرمز عبــور می کند، قدرت های اروپایی 
و چین و ژاپــن و هند را کنترل می کند. بحث مفصل 
است. این ها دیدند که اشتباه کرده اند. سیاستشان و 
ســاختار اطالعاتی شان اشتباه کرده. سفارت آمریکا در 
تهران طبق اســناد در مورد انقــالب ایران دید بهتری 
نســبت به وزارت خارجه و ساختار تصمیم گیری خود 
واشنگتن دارد. ولی به هر حال بهترین شخصیتی را که 
می شناختند، یعنی ژنرال هایزر را به ایران می فرستند 
که به آمریکا بگوید با این همه تجهیزاتی که در ایران 
داریــم و با این همه اهمیتی که ایــران دارد، باید چه 
کار کرد. از مهم ترین کارهای سیاسی دیپلماسی ای که 
شــاید در کل تاریخ ایران اتفاق افتاده باشد، مذاکرات 
شهید بهشتی با هایزر است. شهید بهشتی با آن قدرت 
بیان و استدالل باال به هایزر تفهیم می کند که پشتیبانی 
پیش از این شــما از ضدانقالب و شاه و تن ندادن به 
خواست ملت ایران به ضرر شما تمام می شود و باعث 

و خودشان هم گفته اند. همه شان قبول دارند 
که دولت مصدق یــک حکومت ملی بوده. 
همه شان قبول دارند که با تالش های دولت 
ملی، نفت ملی شده و قبل از آن قراردادهای 
نفتی امتیــازی بود و قراردادهای شــرکت 
در تولیــد بعد از نهضت ملــی نفت ایجاد 
شــد. همه نفت دنیا را از اکتشاف تا پمپ 
بنزین، هفت کمپانــی بزرگ تاراج می کردند 
و می بردند و برای سیســتم سرمایه داری که 
اســاس آن بازار آزاد اســت، برای مهم ترین 
کاالی آن که نفت هســت، بازار آزادی وجود 
نداشــت. همه این کمپانی ها نفت را تاراج 
می کردند و کمتر از پنج درصد را به کشورهای 
صاحب نفت می دادند. توافق هم کرده بودند 
که سر قسمت نفت با هم رقابت نکنند. از بعد 

از نهضت ملی شدن نفت در ایران، یک خریدار و یک 
فروشنده برای معامله نفت ایجاد شد و چون ساختار 
عظیم صنعت غرب به نفت متکی بود، ناچار شد که به 
این فرمول جدیــد تن بدهد، گرچه هنوز هم که هنوز 
است قیمت نفت به نرخ واقعی خود نرسیده است و 

اینها تا امروز با این کاالی مهم جهان بازی کرده اند.
در مــورد دخالت ها و خیانت هــای آمریکا در ایران 
سندی هم وجود دارد که مسئله کمی ملموس تر بشود؟

تمــام قراردادهــای تســلیحاتی ایــران تحمیل 
آمریکایی هاســت. آقای طوفانیان که رابطه نزدیکی 
با اســراییلی ها داشــت، تمام این قراردادهایی را که 
هنوز هم با آنها درگیر هســتیم و داریم در الهه حل و 
فصلشــان می کنیم، همگی دلیلی بر خیانت و جنایت 
آمریکایی هاست. چهل هزار مستشار آمریکایی در ایران، 
همه اینها را به شاه و زیردست های او دیکته می کردند. 
جالب اینجاست که اینها غیر از اینکه خودشان مطالبی 
را دیکته می کردند، عده ای جاســوس هم در دل رژیم 
داشــتند تا به شــکل دقیق تری منویات قلبی آنها را 
برایشان بیاورند و بازگو کنند. خود آمریکایی ها کنترل 
صدور نفت را در دست داشتند، ولی براساس اسناد النه 
جاسوسی، در وزارت اقتصاد جاسوسی داشتند که دقیقًا 
گزارش تمام درآمدهــای حاصل از صادرات نفت را به 
آمریکایی ها می داده است. دانشجویی در آمریکا بوده 
که CIA او را به عنوان منبع دراختیار می گیرد و به ایران 
می فرستد و با ساختاری که داشته، او را رشد می دهد 
و درســت به همان جایی که می خواسته می رساند تا 
مطمئن شــوند که آیا آماری که شاه به آنها می دهد با 
آمار واقعی تطبیــق دارد یا نه، دخالت آمریکایی ها در 
کودتای سال 32 را که خودشان اعتراف کرده اند و از آن 
به بعد هم اسناد دخالت آمریکایی ها در النه جاسوسی 

بود و چاپ هم شد.
از آقای آهرن می گفتید.

هم در گزارش ها و هم در گفتــار آقای آهرن کاماًل 
مشــخص هســت که از اینکه اجازه نداده بودند او 
بنی صدر را اداره کند ناراحت اســت. به خاطر اهمیت 
مخفی ماندن ایــن ارتباط، همان آقایی که در پاریس 
با بنی صــدر در ارتباط بود، هر دفعه به ایران می آمد و 
آقای آهرن مجبور بود برایش ماشین کرایه کند و هتل 
بگیرد و ناراحت بود که کارهای لجســتیک او به گردن 
این افتاده است و نه محتوای اداره این منبع. در اسناد 
هم مشخص بود. در یکی از اسناد آمده که مثاًل این آقا 
چاق شده. معلوم است که ورزش نمی کند. یک ساعت 
طال به او هدیه داده اند. دائمًا به این ساعت طال نگاه 

می کند. معلوم می شود از طال خوشش می آید.
سیاست نابودی اســناد اینها این گونه بود که اول 
ســندهای CIA را نابود می کردند. در گاوصندوق بزرگ 
را که بستند، ماشینی بود که همه چیز را پودر می کرد. 
اول میکروفیلم هــا و بعد باقی اســناد را پودر کردند. 
خوشبختانه کسی که می خواست این کار را بکند تازه کار 
بود، چون CIA نمی خواست آدم های شناخته شده اش 
را به ایران بفرســتد، یک آدم قوی تازه کار را به ایران 
فرستاده بودند و او با این دستگاه کار نکرده بود و بیش 
از توان دســتگاه در آن سند ریخت و این دستگاه گیر 

تمام قراردادهای تسلیحاتی ایران 
آقای  آمریکایی هاست.  تحمیل 
با  نزدیکی  رابطه  که  طوفانیان 
این  تمام  داشت،  اسراییلی ها 
با  هم  هنوز  که  را  قراردادهایی 
در  داریم  و  هستیم  درگیر  آنها 
می کنیم،  فصلشان  و  حل  الهه 
و  خیانت  بر  دلیلی  همگی 
چهل  آمریکایی هاست.  جنایت 
در  آمریکایی  مستشار  هزار 
و  شاه  به  را  اینها  همه  ایران، 
زیردست های او دیکته می کردند
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نمی دانم. من در آنجا به عنوان یک مترجم کار می کردم 
و کارم هم روی اسناد CIA بود و این سند جزو سندهای 
CIA نبود. اگر اشتباه نکنم این جزو سندهای وزارت دفاع 
است. اسناد جدا بودند. CIA، پنتاگون، وزارت امور خارجه 
و... قسمت های جداگانه ای داشتند. من تصور می کردم 

که مهم ترین اسناد در قسمت CIA هست.
از بچه ها شــنیدید که درباره شهید بهشتی سندی 

وجود دارد؟
متأســفانه در اثر القائات چــپ، حالت ضدیتی با 
ایشان وجود داشــت. یکی از دالیل مظلومیتش هم 

همین است.
بین همه وجود داشت؟

نه، بین خیلی ها وجود داشت.
بیشتر بین اعضای هسته مرکزی بود؟

نمی خواهم به این شــکل ارزیابــی کنم و ارزیابی 
آن هم به درد کســی نمی خورد، ولی متأسفانه این 
فضا وجود داشــت. بنی صدر در القای این مســئله 
خیلی نقش داشت، همین طور گروه های چپ، چون 
اســتکبار فهمیده بود که قدرت اصلی در کجاســت. 
اســتکبار بسیار دقیق کار می کند، به همین دلیل هم 

شهید مطهری را که پس از امام مهم ترین نظریه پرداز 
انقالب است، قبل از همه ترور می کند و بعد هم بزرگان 
دیگری چون شهید بهشتی را از سر راه برمی دارد. به 
نظر من هیچ کســی به اندازه شهید بهشتی از توان 
مدیریتی خارق العاده برخوردار نبود. او مدیر انقالب 
و بهترین سازمان دهنده صحنه انقالب بود. یا وقتی 
بهترین توان اجرایی انقالب یعنی شــهید رجایی را 
ترور می کنند، این کارها با حســاب و کتاب است و 

همین طوری انجام نمی شوند.
ممکن اســت یک گــروه کوچک هم براســاس 
تحلیل های خودش به این نوع مواضع برســد، اما 
انتخــاب دقیق آدم هــا و از میان برداشــتن آنها به 
تشــکیالتی بســیار مفصل تر و دقیق تر از گروه های 
کوچک نیاز دارد. یــک گروه کوچک مثل القاعده که 
علیه اســراییل اقدام نمی کند، اما با ادعای اینکه من 
مسلمان هســتم، علیه عراق و سوریه عمل می کند، 
بــدون هدایت آمریــکا و غرب قابل تصور اســت؟ 
متأسفانه این جریان ها علیه شهید بهشتی با چنین 

پشتوانه هایی اداره شدند.
شــما جزو افرادی بودید که وقتی نوبــت به دیدار 
با خبرنگارها می رســید، به صحنــه می آمدید و با آنها 
صحبت می کردید. مقداری درباره آن صحنه ها صحبت 
کنید. سؤاالتی که خبرنگارها از شما می پرسیدند بیشتر 

حول چه محورهایی بود؟
یکی از دالیلی که به خواســت خــدا من انتخاب 
شــده بودم، شــاید این بود که خــود بچه های النه 
متوجه شــده بودند که بهتر است من بروم و صحبت 
کنم، چون من حدود هشت ســال در آمریکا و عضو 
انجمن های اســالمی دانشــجویان اروپــا و کانادا و 
آمریکا و دبیرکل انتشــارات انجمــن بودم و به خاطر 
 توانایی صحبت بــه زبان انگلیســی در مصاحبه ها 
و Talk show ها و تظاهرات فعال بودم و به همین 
دلیــل روحیه خبرنگاران غربی را خوب می شــناختم. 
بعد از اینکه به ایران برگشــتم، کارم این بود که پاسخ 
مقاالتی را که در نشــریات انگلیسی زبان علیه انقالب 
ایران نوشــته می شــود، بدهم و این کار را در وزارت 
ارشاد شــروع کرده بودم تا اینکه وارد النه جاسوسی 
شــدم. طبیعی بود که هم به دلیل زبان و هم به دلیل 
سابقه ام این کار به عهده من گذاشته شد، البته نباید از 
انصاف بگذرم که خانم ابتکار قطعًا در این زمینه از من 
تواناتر بود، چون ایشان هم از کودکی در آمریکا بودند 
و لذا تسلط ایشان به زبان انگلیسی از من بیشتر بود 
و هم یک خانم محجبه بودند که خالف تصوری بود که 
غربی ها القا می کردند که زنان در انقالب ایران نقشی 
ندارند. چادر مشکی خانم های ما و تظاهرات منسجم 
و هماهنگ و حضــور پررنگشــان در صحنه ها، مهر 
باطلی بر این تصورات غربی ها زد، ولی در بخش هایی 

هم من شرکت می کردم.
حضرت امام دستور فرمودند که خانم ها و سیاهان 
را آزاد کنیــد. چیزی که امام در آن موقع تشــخیص 
دادند، سی ســال بعد حزب دموکرات تشخیص داد 
که اگر می خواهد موفق بشود، باید یک سیاه یا یک 
خانم را کاندیدا کند. اگرچه ما متأســفانه نتوانستیم 
بالفاصله تشــخیص بدهیم که یکــی از خانم هایی 
که آزاد شــد، خانم کارول والش بود که تایپیست و 
منشی CIA و شخص بســیار مهمی بود و اطالعات 
خیلی خوبی داشــت و گزارش هــای CIA را تایپ 
می کرد. ایــن خانم بعدًا در دخالت هــای آمریکا در 
عراق، در یکی از هلیکوپترهایی بود که در کردســتان 
عراق ســقوط کرد و کشته شد. این حرکت به لحاظ 

سیاسی حرکت بسیار مؤثری بود.
اقــدام دیگری که به نظر منــم خیلی مؤثر بود این 
بود که جنازه های ســوخته سربازان آمریکایی را که در 
طبس کشته شــده بودند به تهران منتقل کردند تا به 
آمریکایی هــا تحویل بدهیم. البته بعضی ها معتقدند 
که این اقدام تأثیر منفی داشت و برخورد بعضی ها با 
این جنازه ها برخورد شایسته ای نبود، اما این حرکت در 

شکستن هیبت آمریکا تأثیر زیادی داشت.

کشتار بیشتری می شــود و سرنوشت انقالب ایران را 
عوض نخواهد کرد و به این دلیل است که آمریکایی ها 
 Robert Ernest( نصیحت های ژنرال رابرت هایــزر
Huyser( را گوش می کننــد و اگر چه کار دیگری هم 
نمی توانند بکنند، ولی از لجاجت بیشتر و استمرار کشتار 
در ایران دست برمی دارند. این کار بسیار بزرگی است که 
شهید بهشتی به دستور امام انجام می دهد. امام خیلی 
خوب می دانســتند که قدرت بیان، استدالل، منطق و 
برخورد شــهید بهشتی در چه حد است و مطمئن هم 
بودند که شهید بهشــتی از این قضیه سربلند بیرون 
خواهد آمد. به نظر من یکی از عاقالنه ترین کارهایی که 
آمریکایی ها کردند که به رغم اشتباهاتی که تا آن موقع 
کرده بودند، یک نفر را فرستادند تا بفهمند که باالخره 

باید چه کار کنند.
تکلیفشان روشن شد؟

بله، گرچه بعد از آن باز اشتباه کردند. امروز هم دارند 
در رابطــه با انقالب ایران و انقالب مصر و... اشــتباه 
می کنند، ولی یکی از تصمیمات بجایی که گرفتند این 

بود.
عدم انتشار این سند به چه دلیل بود؟
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 وقتی برگشتند گفتند
با یک دختر رنجر درگیر شدیم!

دانشجویان چند نفر بودند و چرا خانم ها وارد این 
ماجرا شدند؟ از کدام دانشگاه ها بودند؟

این حرکت بین بچه های فعال چند دانشگاه بود 
که از قبــل از انقالب هم ارتباطاتی با هم داشــتند؛ 
یعنــی ارتباطات بچه های مذهبی بــا فعالیت هایی 
از قبیل کوهپیمایــی، ارتباطات داخل دانشــگاه یا 
حتی فیلم هایی که در جمع های دانشــجویی نشان 
می دادند. به خاطر بحث مبارزه، الحمدلله این ارتباط 
را بــه نوعی حفــظ کرده بودند. بعــد از اینکه امام،  
جوانان و دانشجویان را مورد خطاب قرار دادند و ما 
احســاس کردیم که دارند به نوعی انحراف دولت را 
بیان می کنند، تقریبًا ســران دانشجویان انجمن های 
اســالمی چهار دانشــگاه اصلی تهران در این جمع 
بودند. یعنی دانشــگاه تهران، دانشگاه ملی )شهید 
بهشتی(، دانشکده پلی تکنیک )امیرکبیر( و دانشگاه 
صنعتی شریف. دانشجویان فعال این دانشگاه ها با 
هــم ارتباط برقرار کرده بودند. طرحی اولیه را بچه ها 
رزم کردنــد که بعــدًا به عنوان دانشــجویان اصلی 
برنامه های داخل ســفارت حضور داشــتند. این ها 
جریان را به بدنه اصلی انجمن های اســالمی وافری 
که به نظرشان می آمد می توانند در این جریان کمک 
کنند، منتقل کردند و این کار ظاهرًا خیلی هم سریع 
انجام شــده بود. من خودم دانشــجوی دانشکده 

ادبیات دانشــگاه تهران و از بچه های نســبتًا فعال 
دانشــکده بودم. چند نفر از برادرها تماس گرفتند و 
گفتند نشســتی در دفتری که بعدها دراختیار دفتر 
تحکیم وحدت قرار گرفت، تشــکیل خواهد شد. این 
دفتر در ساختمان شــمال غربی میدان انقالب بود، 
یک طبقه دراختیار جهاد ســازندگی بود و یک طبقه 
را هم دراختیار بچه های انجمن اســالمی دانشــگاه 
تهران قرار داده بودند. از اغلب دانشــکده ها از جمله 
پزشکی، فنی، علوم، ادبیات و... حضور داشتند و یک 
جمع نســبتًا قابل توجهی هم بود و یادم هست که 
دو تا اتاق پر شــده بود. آقای بی طــرف که نماینده 
اصلی بود صحبت کرد و طرح را توضیح داد و اینکه 
ما چه نقشی می توانیم در این چهار دانشگاه داشته 
باشــیم. اواًل اصاًل خود مســئله را باز کرد و بچه ها 
نظر دادند. یادم هســت که خود مــن نکته ای را در 
آنجا مطرح کردم. بعضی هــا کار را بزرگ می دیدند، 
چون یادم هســت که ناو هواپیمابر کانستلیشــن 
Constellation آمریــکا در خلیج فارس بود و من 
خودم در این مورد ســؤال کــردم و به نظرم آمد که 
کار خیلی بزرگ اســت. مســئله گروگان گیری هم در 
ذهن ما نبود و بــه تحصن فکر می کردیم. من حتی 
همین تحصن در سفارت آمریکا را بزرگ می دانستم 
و تصــورم این بود که آمریکایی ها نســبت به اتباع 

خودشــان و بخصوص نســبت به هیمنه شان که به 
این ترتیب تخریب می شد، واکنش نشان می دهند. 
واقعًا هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم که ممکن است 
بــا ناو کانستلیشــن حمله کند، ولی بــه هر حال از 
تبعات بین المللی کاری که می خواستیم انجام بدهیم 
ترس داشــتیم. اما بــا ذهنیتی که داشــتیم و فکر 
می کردیم که مردم حمایت خواهند کرد، ما می توانیم 
این ماجرا را به نحوی پیش ببریم که مطالبه برگشت 
شــاه به ایران را داشته باشیم. یعنی فقط بحث این 
بود که شــاه برگردد و عادالنه محاکمه شــود. البته 
همه قرار گذاشتند سر چهارراه شهید مفتح )مبارزان( 
جمع شوند. به نظرم قرار بود ساعت ده آنجا باشیم. 
من یک کمی با تأخیر رســیدم. آن روز هم در ایران 
روز خاصــی بود. روزی بود کــه دو واقعه مهم اتفاق 
افتــاده بود و ما روی این دو موج ســوار شــدیم تا 
از شــلوغی خیابان هم اســتفاده کنیــم. چون قباًل 
چریک های فدایی خلق هم به سفارت آمریکا تعرض 
کرده بودند، باید آمادگی نســبی می داشتیم. حتی 
بعضی از بچه ها سؤال کردند که موقعی که می رویم، 
نکنــد پلیس به ما تیراندازی کند. ما گفتیم بچه های 
پلیس از خودمان هستند و ایرانی ها که به ایرانی ها 
تیراندازی نمی کنند، چون نگران دیپلمات های اطراف 
ســفارت بودند. جای ما تقریبًا مشخص شده بود و 
قرار بود بچه های دانشــگاه تهران به قسمت جنوب 
ساختمان سفارت می رفتیم. من با کمی تأخیر رسیدم 
و دانشــجوها راه افتاده بودند. مردم هم که بیشتر 
جمعیت دانش آموزی بودند داشتند می آمدند، چون 
ســالگرد کشــتار دانش آموزان در آبان سال 5۷ در 
دانشگاه تهران بود. اتفاقًا من آن روز هم در دانشگاه 
تهــران بودم. از جهتی هم ســالگرد و تبعید حضرت 
امام بود و مردم به طرف دانشــگاه تهران در حرکت 
بودند. ما هم با این جریان به سمت سفارت آمریکا 
حرکــت کردیم و بچه ها با تمهیداتی که داشــتند به 

طرف در رفتند.
یکی از پســرها به من یک چوب داده بود که اگر 
به ما حمله شــد از خودمان دفــاع کنیم. البته ما که 
اهل این جور کارهــا نبودیم و نهایتًا چوب را به یکی 
از پسرها می دادیم که او دفاع کند. می خواهم بگویم 
نهایت وســایل هجوم ما به ســفارت آمریکا در این 

حد بود.
بچه ها وقتی در سفارت را باز کردند و وارد شدند، 
ما طبق برنامه ای که طراحی شــده بود، رفتیم و در 
قسمت خودمان مستقر شــدیم. دو سه ساعت هم 
طول کشــید تا این حرکت پیش بــرود. به محض 
اینکــه ما وارد شــدیم، آن ها حالــت آماده باش به 
خودشان گرفتند و بعدًا متوجه شدیم در این فرصتی 
که برای خودشــان ایجاد کردند، مشــغول امحای 

اسنادشان بوده اند.
قســمتی که ما بودیم یک حالت زیرزمین داشت 
و از پشت ســفارت پله می خورد و پایین بود. یادم 
هست که هوا نســبتًا خنک و ابری بود و باران هم 
آمد. خیلی هم گرســنگی کشیدیم و ساعت دو و سه 
بود که یک مقدار خرمــا آوردند و هرکدام از بچه ها 

توانستند دو سه عدد خرما بخورند.
چون سال ها گذشــته، ممکن است در تخمین و 
بیان زمان خیلی دقت نداشــته باشم. گمان می کنم 
سه چهار ســاعت گذشــته بود که یکی از نیروهای 
داخل ســفارت با یک دستمال ســفید بیرون آمد. 
در کنار ما آمبوالنســی ایستاده بود که بچه هایی که 
انگلیســی را خوب بلد بودند، توانستند مکالماتی را 
که بین آنها رد و بدل می شد شنود کنند و ما متوجه 
شــدیم که دارند بسرعت ارتباط برقرار می کنند. البته 
من اینها را بعدًا شنیدم. آن موقع خبردار نمی شدیم. 
بعضی از بچه ها که زبان می دانســتند داشتند چک 
می کردند. فکر می کنم آقای شیخ االسالم بودند که با 
همین آقا آمدند بیرون که بــا او صحبت کنند. من 
در ذهنم هســت که او به آقای شیخ السالم تعرضی 
کرد. نمی دانم هل داد یا توی صورت ایشان زد. فکر 
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گفت و گو با معصومه نورمحمدی، از دانشجویان پیرو خط امام 
درباره زندگی در سفارت آمریکا در تهران
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همخوانی داشته باشیم و برادرها مسئولیت دیگری 
داشــتند. اوایل تعدادشــان زیاد بود، ولی وقتی که 
حضرت امــام از این جریان حمایت کردند، فرمودند 
که سیاه پوســت ها و زنان ســفارت، البته کسانی که 
چنــدان تأثیرگذار نبودند، به کشورشــان برگردند. از 
خانم ها فقــط همین دو خانم و پنجاه و چند نفر آقا 
ماندند. بعد از حمله طبس سیستم جدیدی انجام و 

گروگان ها در شهرستان ها و در تهران توزیع شدند.
شــما وقتی رفتید داخل، نمی ترســیدید که امام 

بگویند نه؟
چرا.

چگونه این مســئله را حل و فصــل کردید؟ و بعد 
وقتی امام تأیید کردند چه حس و حالی داشتید؟

البته احساس ما این بود که امام کم و بیش نظر 
مساعد خواهند داشت. ما حرف امام را این طور درک 
کرده بودیم که این روشــی که در پیش گرفته شده 
اســت روش مناسب نظام ما نیســت و ما انقالب 
نکرده ایم که همه اینها دوباره ســر جایشــان باشند 
و همه مــراودات و روابط مثل قبل برقرار شــود. ما 
نظرات دیگری داشتیم و می گفتیم نه شرقی نه غربی 
و نظرات خودمــان را داشــتیم و بنابراین وادادگی 
در مقابل غرب اصاًل برای مــا قابل پذیرش نبود. ما 

احساس می کردیم این وادادگی ها متأسفانه مرحله 
به مرحله توسط مردان سیاسی ما اعمال می شود.

با شناختی که ما از حضرت امام داشتیم، احتمال 
قوی می دادیم که حضرت امام با این حرکت مخالفت 
نخواهند کــرد. ممکن بود روی شــیوه ما صحبتی 
داشته باشــند، ولی بعید می دانستیم با کل حرکت 
مخالفت کنند. در جلســه ای که داشتیم صحبت شد 

که چند تن از طلبه های قم هم ما را همراهی کنند.
تصور خــود من این بود که مــا از قم هم همراه 
داریم، یعنی بچه های طلبه، دانشجویان را همراهی 
می کنند و به نوعی بحث وحدت حوزه و دانشــگاه 
جنبه عملی به خود می گیرد، ولی طالب به هر دلیلی 
به این نتیجه نرسیده بودند که بیایند. خود من هم 
شــبهاتی داشــتم و تصمیم گرفته بودم به بعضی از 
آقایان زنگ بزنم که آیا این کار را بکنیم یا نکنیم؟ یک 
مورد هم این کار را کردم، ولی جواب خیلی روشــن 
و صریحی به من ندادند و شــاید حتی می شــد آن 
اظهارات را منفی تلقی کرد، ولی باز من پیش خودم 
حســاب می کردم افراد ثقه ای که خیلــی روی آنها 
حســاب می کردم، دارند این طرح را پیاده می کنند و 
شاید اطالعاتی که به آقایان علما داده بودند صحیح 
و دقیق نبوده است. به همین دلیل تردید داشتم که 
بیایم و با تأخیر رسیدم. این تردید هم به خاطر این 
بود که از یکی از علما پرســیده بودم و می خواســتم 
مطمئن بشــوم و نهایتــًا هم خودم را با اســتخاره 

متقاعد کردم.
یکــی از کارهایی که بچه ها انجــام دادند تا بعدًا 
مورد شــماتت مردم قرار نگیرند، اســتفاده از عکس 
حضــرت امام بــود. همه ما یک عکس کپی شــده 
از امام داشــتیم که مردم بدانند مــا چریک فدایی 
نیستیم، بلکه پیرو امام هســتیم. بعد هم نامی که 
انتخاب کردیم هر جور شبهه ای را از بین برد. به نظرم 
می آمد که تا حد زیادی این اطمینان ایجاد شــده، 
چون هم افرادی بودند که ما قبولشان داشتیم و هم 
از قبل از انقالب آنها را می شــناختیم که اهل مبارزه 
بودنــد و هم با منافقین که به دنبــال آن بودند که 
شرایط سیاســی جامعه را به نفع خودشان مصادره 
کننــد و مخصوصًا در پی مصادره فضای دانشــگاه 
بودند، مقابله می کردند. این که نام انجمن اسالمی 
بعدها به دانشــجویان مســلمان تغییــر پیدا کرد، 
همه تفکیک هایی بودند که به دلیل سوءاســتفاده 
گروه هــای انحرافی از جریــان اصیل انقالب صورت 

می گرفت.
لحظه ای که امام تأیید کردند...

به نظرم در اخبار ســاعت دو بــود که این خبر را 
شــنیدیم و خیال همه مان راحت شــد. مــا واقعًا 
می ترســیدیم که اگر امام ما را تأییــد نکنند، واقعًا 
مردم می ریزنــد و ما را تکه پاره می کنند و تکه بزرگ 
ما گوشمان خواهد بود. حرف امام برای مردم حرف 
اول و آخر بود و ما هم به پشتوانه حرف امام حرکت 
کرده بودیم که الحمدلله حرکت ما توســط ایشــان 
تأیید و توسط مرحوم سیداحمد آقا به بچه ها منتقل 
شد. بعد هم که صدا و سیما اعالم کرد و خیال همه 
راحت شــد و این مسئله بســیار به بچه ها آرامش 
داد و خیــال آنها را برای برخوردهای بعدی با دولت 
موقت و جریانات سیاســی که پشت سر هم پیش 

آمدند، راحت کرد.
بعــد از اینکه امام این حرکــت را تأیید کردند، چه 
کسانی مخالفت کردند؟ چه اسنادی به دست آمدند؟

مــن در زمینه کار با اســناد حضور مســتقیمی 
نداشتم. ما وقتی وارد ســفارت شدیم، در گروه های 
مختلفی ساماندهی شدیم. یک گروه بحث حفاظت 
را به عهده داشــتند، یک گروه خدمات رسانی، گروه 
دیگر ارتباط با نهضت های آزادی بخش خارج از ایران 
را به عهده داشــتند. گروهی هم مسئول مصاحبه و 
ارتباط با رســانه های جمعی بودند. گروه ما بیشــتر 
وظیفه مراقبت و حفاظــت از گروگان ها را به عهده 
داشت و بنابراین من در ارتباط با اسناد نبودم. فقط 

می کنم آقای شیخ االســالم هم متقاباًل جواب دادند. 
فکر می کنم اولین تقابل رسمی ما با آمریکایی ها بود 
و من همیشه به این رفتار آقای شیخ االسالم افتخار 
کرده ام که جلوی آنها کم نیاوردند و نشــان دادند که 
آمریکایی ها هیچ شــأنیتی ندارند کــه ما بخواهیم 

ضعف نشان بدهیم.
در مجموع کار به این شــکل شــروع شــد و در 
فاصلــه ای که آنهــا فعالیت های خودشــان را کرده 
بودنــد، یا دستگاه هایشــان خراب شــده بود و یا 
فشــار از این طرف زیاد بود، بچه های ما توانســتند 
به داخل ســاختمان بروند و آنهــا مرحله به مرحله 
عقب نشســتند و کارهایی را که در چنین شرایطی 
باید انجام می دادند، انجام دادند. همه آنها ماســک 
داشتند و گاز اشک آور انداختند، ولی بچه ها توانستند 
مراحل را طی و آنها را دستگیر کنند. من البته بیرون 
بودم و داخل ســفارت نرفتم. ما مجموعه ای بودیم 
که بعد از اینکه گروگان ها را آوردند، ساختمان کاردار 
را دراختیار بچه های دانشــگاه تهران گذاشتند و ما 
بعدًا با گروگان هایی که دراختیارمان گذاشــتند، در 
آنجا مســتقر شدیم و پاس می دادیم و کارها توسط 
مقر دانشــجویان دانشــگاه تهران تعیین و تقسیم 

می شدند.
چند نفر گروگان توانستید بگیرید؟

آمار که زیاد بود.
مثل اینکه عده ای فرار کردند. داستان فرار آنها چه 

بود؟
بعدها شــنیدیم عده ای در فاصلــه ای که ما وارد 
شدیم فرار کرده بودند. احتمااًل آنها کسانی بودند که 
داخل ساختمان اصلی نبودند. چون سفارت وسعت 
زیادی دارد و اگر اشــتباه نکنم 12 هکتار است. این 
مجموعه از نظر آب و برق کاماًل از شــهر بی نیاز بود 
و سیســتم خاص خودش را داشت و در صورتی که 
تمام شهر دچار مشکل می شــد، آن ها می توانستند 
خودشــان را حفظ کنند. حتی آنها انبار غذایی بسیار 
پرمحتوایی داشــتند و شــاید در طول یک ســال و 
خرده ای که آنجا بودیم، گروگان ها از این مواد غذایی 
به وفور اســتفاده کردند. اغلب آن مواد با طبیعت و 
ذائقه ما نمی ساخت، ولی ما برای خود آن گروگان ها 
از آنها اســتفاده می کردیم و آنهــا را می بردیم و هر 
چه را که می خواســتند اســتفاده می کردند. سفارت 
یک آشپز پاکستانی داشــت که نسبت به او تردید 
و او را اخراج کردند و کار آشــپزی ســفارت را خانم 
کاترین کوپ انجام می داد کــه رئیس انجمن ایران 
و آمریــکا بود. نگهداری از خانم کاترین کوپ و خانم 
الیزابت ســویفت کاًل به عهده ما دخترها بود تا هم 
آنها راحت باشــند و هم ما با تفکراتی که داشــتیم، 

حرف امام برای مردم حرف اول 
پشتوانه  به  هم  ما  و  بود  آخر  و 
بودیم  کرده  امام حرکت  حرف 
توسط  ما  حرکت  الحمدهلل  که 
مرحوم  توسط  و  تأیید  ایشان 
منتقل  بچه ها  به  آقا  سیداحمد 
سیما  و  صدا  که  هم  بعد  شد. 
راحت  همه  خیال  و  کرد  اعالم 
شد و این مسئله بسیار به بچه ها 
آرامش داد و خیال آنها را برای 
برخوردهای بعدی با دولت موقت 
و جریانات سیاسی که پشت سر 
کرد راحت  آمدند،  پیش  هم 
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که بیــت امام تعیین می کردند، بیرون نروند و اجازه 
ندهند که جریانات سیاســی مختلــف خط بدهند 
یا کاری بکننــد. خود بچه های داخل ســفارت هم 
تفکرات و اندیشه های متفاوتی داشتند و گونه های 
مختلفی بودند و آزاداندیشــی کامل وجود داشت و 
داخل سفارت گفت وگو و مسائل را تحلیل می کردیم 
و جلســات فراوان داشــتیم. حتی بعضی از بچه ها 
مخالفت های شدیدی هم می کردند، جوری که شاید 
بعضی از بچه ها تاب نمی آوردند. در داخل ســفارت 

چنین مسائلی هم داشتیم.
اسلحه و لباس های نظامی از کجا می آوردید؟

فکر می کنم هماهنگ شد و از طریق سپاه دراختیار 
ما گذاشته شــد. غذای ما را هم کاًل سپاه می داد. در 
اطراف ما دو سه تا پادگان بود و احتمااًل از آنجا غذا 

برای ما می آوردند.
امنیت آنجا چگونه تأمین می شد؟

یک گروه عملیات داشتیم که آقای علی زحمتکش، 
آقای زندیه و چند نفر دیگر مســئول آن بودند و ما 
هم زیرشــاخه های ایشــان بودیم. هم محافظت از 
گروگان ها و هم محافظت از محیط داخل ســفارت 
را تقسیم کار می کردند. محوطه سفارت خیلی وسیع 
و متفاوت بود. یک جــا پر از دار و درخت و یک جا 

خاکی و یک جا در حال ســاخت و ساز و یک جایی 
هم انبار وســایل آنها بود که گروگانی که داشت فرار 
می کــرد از همین مســیر رفت. وســایل زندگی هر 
کارمندی از Drawer و تخت و یخچال و... را آماده 
گذاشــته بودند. بچه ها خیلی خوب توانستند طبق 
برنامه ریزی خوبی که شــد هماهنگ شــوند. خیلی 
از ماهــا دوره های نظامی ندیــده بودیم و در دوران 
انقالب یک ســری آموزش های جزیی نظامی را یاد 
گرفته بودیم، ولی به مرور آموزش های اولیه را دادند 
و مــا یاد گرفتیــم که چگونه پــاس بدهیم، چگونه 
مراقبت کنیم، چگونه اسم شب داشته باشیم. داخل 
سفارت به مرور هماهنگ تر شد. بیرون سفارت را هم 

اوایل سپاه و کمیته کنترل می کردند.
این افراد در مدتی که تحت نظر شما بودند آسیبی 

ندیدند؟
ممکن است بیمار شده باشند، ولی اینکه از طرف 
دانشــجویان صدمه ای به آنها وارد شده باشد، خیر، 

این طور نبود. مطلقًا.
کسی هم فرار کرد؟

شــنیدم که برای فــرار برنامه ریزی هــای زیادی 
داشــتند. این ها در ســاختن این جــور فیلم ها ید 
طوالیی دارند و شــاید از این نقشه هایشــان فیلم 
بسازند. شــنیدم که 1۷، 18 برنامه فرار داشتند که در 
یکی از آنها من هم درگیر شــدم. یکــی از اینها قباًل 
برای خانــواده اش نامه داده و برنامه ریزی کرده بود. 
البته مــا بدون آگاهی از این قضیه به شــکل کاماًل 
اتفاقی متوجه شــدیم. پاس نصف شب از ساعت 1 
تا 3 و ایام زمستان و هوا فوق العاده سرد بود. یادم 
هست که لباس زیادی پوشیده بودم. شاید ایشان از 
دور اصاًل نمی توانسته تشخیص بدهد که من دختر 
هســتم یا پســر. حتی روی اورکت خودم پانچو هم 
پوشــیده بودم، چون داشت برف می آمد. زمین هم 
یخ زده بود. خوشبختانه اسلحه ام را به گردنم انداخته 
بودم و در دستم نبود. این هم کار خدا بود، چون اگر 
در دســتم بود قدرتش را داشت که اسلحه را از من 
بگیرد. جلو آمد و هر چه از او اســم شــب خواستم، 
دیــدم همچنان دارد جلو می آیــد. من در یک جای 
بلندی ایستاده بودم و او به نوعی به طرف من پرید. 
نزدیــک همان انباری بود که گفتم. وقتی من اســم 
شــب را گفتم، او یک چیزی گفــت و من برای یک 
لحظه حس کردم که فارســی نبود و لحن انگلیسی 
دارد. ایشــان به طرف من پرید. البته دستپاچه بود، 
چون بعدًا شــنیدم که Ranger بــوده و دوره های 
مختلفی را هم دیده بود و درســت این بود که من 
دستپاچه بشوم، نه او. من چون در ارتفاع دو متری 
بودم، خیلی راحت می توانســت پای مرا بگیرد و مرا 

گاهی در چسباندن رشته های اسنادی که آنها را رشته 
رشته کرده بودند کمک می کردیم. یکی از کسانی که 
در این زمینه بســیار به ما کمک کرد، خانم الیزابت 
ســویفت، دبیردوم سفارت بود. اتفاقًا من یک کارت 
تبریک هم از ایشــان دارم که با دستخط خودش به 
همه مــردم ایران تبریک گفته بود. ســفارت فضای 
سرسبز و مفرح و پرگلی داشت، موقعی که می رفتند 
و ورزش می کردند، چند تا گل نرگس چیده و با یک 
سر برگ سفارت کارت تبریک درست کرده و به ما که 
محافظ او بودیم داد که نشــان دهنده روابط خوب 
بیــن ماها بود. اتفاقًا یکی از برادرها می گفت این را 
پیدا کن و برای موزه بیاور. من خیلی هم دنبال این 

گشته ام. پیدا می کنم و می آورم. 
ایشــان اوایل زیاد کتاب می خوانــد و بعد ذوق 
عجیبی برای چســباندن رشته های سندها پیدا کرده 
بود. خودش بچه ها را داخل فروشگاه شان راهنمایی 
کــرد و چســب هایی را آوردنــد که وقتــی کاغذ را 
می گذاشتند و برمی داشــتند کاغذ از بین نمی رفت. 
گاهی اوقات خودش تا ســاعت ســه و چهار نصف 
شب این اسناد را می چسباند. من همیشه می گفتم 
اگر آمریکایی ها بفهمند، چقدر ایشــان را شــماتت 
خواهند کرد، چون واقعــًا خدمات خیلی زیادی کرد 
و اسناد زیادی را برای ما بازسازی کرد. بعدًا تعدادی 
از دانش آموزان زبــان دان و مورد اعتماد هم دعوت 
شــدند و آمدنــد و روی اســناد کار کردند، ولی من 
مستقیم روی اسناد کار نمی کردم و گاهی اوقات فقط 

چند بار کمک شان کردم.
مسائل رفاهی، ورزشی و خورد و خوراک گروگان ها 

به چه شکلی بود؟
امکانات داخل سفارت واقعًا تکمیل بود، مضافًا بر 
اینکــه از روز اول هیچ تنگنایی را برای اینها به وجود 
نیاوردیم. فکر می کنم یکی از گروگان ها در پاســخ به 
آقا که پرسیده بودند چه مشــکلی دارید؟ گفته بود 
هیچ مشــکلی جز این که آزاد نیستیم نداریم. واقعًا 
هم از بابت امکانات رفاهی هیچ مشــکلی نداشتند. 
عــده ای از دخترهای خودمان اهــل ورزش بودند و 
ما فضایی را ایزوله کــرده بودیم و اینها می آمدند و 
همراه با دخترهــای ما ورزش می کردند، یعنی حتی 
از ایــن جهت هــم راحت بودند. بعــد از مدتی که 
آشپزشــان رفت، این خانم کوپ آشپز بسیار قهاری 
بود و برای گروهی که در تهران بودند، آشپزی خوبی 
می کرد. هر چند بعدًا فهمیدیم که از طریق آشــپزی 
طرح های فرار را هم مثل فیلم های هالیوودی با هم 

رد و بدل می کردند.
یادم هست که با تبلیغاتی که کرده بودند، از خود 
آمریکا و کشــورهای دیگر هم بــرای اینها چیزهایی 
می فرستادند. یادم هست محمدعلی کلی برای آنها 
کمپوت آناناس به وفور فرســتاده بــود و ما هم هر 
چه را که می خواســتند دراختیارشــان می گذاشتیم. 
چیزی که برای ما خیلــی عجیب بود، عالقه اینها به 
چای هایی بود که در فالســک های ما می ماند. توی 
آنها یخ می انداختند و به عنوان ice tea می خوردند. 
آن روزها هنوز ماهــا عادت نکرده بودیم نان را فریز 
کنیم و همیشه نان تازه می خوردیم، ولی یادم هست 
کــه آنها چند مدل نان را برای ناهار یا شــام از فریزر 
درمی آوردنــد و گرم می کردند. واقعــًا از نظر رفاهی 

هیچ مشکل و مضیقه ای نداشتند.
گروگان گیــری انجام شــد و خیلــی از گروه ها و 
سازمان ها و احزاب رو دست خوردند که چرا آنها این 

کار را انجام ندادند. واکنش آنها چه بود؟
تا آنجایی که خبردار می شــدیم، مراجعه کننده به 
سفارت زیاد بود. یادم هست که خودم یک بار آقای 
آرمین را دیدم که اصرار داشت وارد بشود. آن روزها 
موهای بلند و ریش بلندی داشــتند یا شــنیدم که 
مسعود رجوی آمده. خیلی از شخصیت های سیاسی 
وقت به عناوین مختلف ســعی می کردند به داخل 
بیایند. خوشبختانه بچه ها هوشــیار بودند و توجه 
می کردند که آنها سوءاســتفاده نکنند و از چارچوبی 

سفارت  داخل  بچه های  خود 
اندیشه های  و  تفکرات  هم 
گونه های  و  داشتند  متفاوتی 
آزاداندیشی  و  بودند  مختلفی 
داخل  و  داشت  وجود  کامل 
را  مسائل  و  گفت وگو  سفارت 
جلسات  و  می کردیم  تحلیل 
از  بعضی  حتی  داشتیم.  فراوان 
شدیدی  مخالفت های  بچه ها 
که  جوری  می کردند،  هم 
تاب  بچه ها  از  بعضی  شاید 
سفارت  داخل  در  نمی آوردند. 
داشتیم هم  مسائلی  چنین 
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بود و اگر از آنجا خارج می شد، احتمال این بود که از 
دیوار به خانه های اطراف برود و ما از خانه های اطراف 
نگرانی هایی داشتیم و معلوم شد که نگرانی درستی 
بوده و واقعًا او از دستمان می رفت. خانم مرصوصی 
اسلحه اش را روی رگبار گذاشــت و تیراندازی کرد و 
حالت رعب و وحشــت ایجاد شــد. بچه های سپاه 
که متوجه شــده بودند اتفاقی افتاده، شروع کردند 
بــه تیراندازی. در فرصتی که بود من دنبالش رفتم و 
بچه ها خودشان را رساندند و آقای زحمتکش آمدند. 
آن ها باور نکرده بودند کــه از گروگان ها بوده، چون 
از اتاقش تا به محلی که من بودم می رسید، حداقل 

باید چهار پنج پاس را رد می کرد.
تعداد بچه ها کم بود و یا شــاید هم کسی در این 
مســیر غفلت کرده بود. آقــای زحمتکش و بچه ها 
از من پرسیدند چه شــده؟ گفتم گروگان فرار کرده. 
گفتند شــوخی می کنی؟ حتمًا ســگ آمــده بوده، 
چون ســگ ولگردی پیدا شــده بود و بچه ها نصف 
شب که پاس می دادند وحشــت می کردند. هر چه 
اصرار کردند که حتمًا ســگ دیدی، روی حرف خودم 
ایستادم که گروگان بود. بعد آقای زحمتکش و بقیه 

او را در سطل آشــغالی که بین دو دیوار پنهان شده 
بود  بیــرون آوردند. بعدها شــنیدم وقتی به آمریکا 
رفته، خیلی دروغ ســر هــم کرد که مــرا کنار دیوار 
گذاشــتند و مراســم اعدام را برایم اجرا کردند. این 
دختــر Ranger چنین و چنان کرد، در حالی که من 
فقط داشتم پاس می دادم و حتی مراقب بودم که تیر 
نخورد و نگران بــودم که اگر به او تیر بخورد، خدای 

نکرده ارتباط ما با آمریکا خراب می شود.
و سخن آخر؟

به نظر من مصادره کردن قضیه ســفارت توسط 
بعضی از دوســتان ما جای گله دارد. من فکر می کنم 
این حرف بســیاری از بچه های ســفارت باشد. من 
تأکید می کنم که حتمًا روی اطالعیه های دانشجویان 
پیرو خــط امام کار کنید، اطالعیه ها خیلی حســاب 
شده و با جریان سیاسی روز هماهنگ هستند. اگر با 
دقت مطالعه کنید، خود این اطالعیه ها سیر انقالب 
هستند. دانشجویان در آخرین اطالعیه ای که دادند 
اعالم کردند که ما در جایی از نام دانشــجویان پیرو 
خط امام اســتفاده نخواهیم کرد، اما دیدیم که بعدًا 
دانشــجویانی با این عنوان کار گروهی و سیاســی 
و خطــی و جناحی کردند و اآلن دل ما می ســوزد. 
این طور نبود که دانشــجویان پیرو خط امام فتنه گر 
باشند. ممکن اســت تفکراتی داشته باشند، اما این 
که عده ای دانشجویان پیرو خط امام را چپ یا پیرو 
جریانات روز یا همراه شده با آمریکا بدانند، به نظرم 
ظلم محض به دانشــجویان پیرو خط امام اســت. 
بســیاری از این دانشجویان بســیار والیی و بسیار 
همراه با نظام هستند. شــهدای گرانقدر بسیاری در 
بین این دانشــجویان بودند که متأســفانه شناخته 
نشــدند و روی آنها کار نشده اســت. عده ای از آنها 
واقعًا چهره بودند، ولی عــده ای هم با اینکه چندان 
مطرح نبودند، بعدًا خودشان را خیلی مطرح کردند. 
حتی بعضی هایشان با آمریکا مذاکره و عذرخواهی 
کردنــد، در حالــی که کســی حق ندارد بــه عنوان 
دانشــجوی پیرو خط امام برود و یک نفره از طرف 
400 نفر عذرخواهی کند. شما نشستی و با چه کسی 
حرف زدی که به این نتیجه رسیدی؟ تو حرف خودت 
را می توانی بزنی. متأســفانه کار را به جایی رساندند 

که از طرف ملت ایران عذرخواهی کردند.
خانم ابتکار از دوســتان ما هســتند و در سفارت 
خیلــی هم زحمت کشــیدند. من کتاب ایشــان را 
خواندم و در مصاحبه ای هم که از ایشــان شــنیدم، 
از ایشــان سؤال شــد اگر زمان برگردد، باز می روید 
و ســفارت را اشغال می کنید؟ ایشــان جواب دادند 
بلــه. واقعًا هم همین طور اســت. آن زمان این طور 
اقتضــا می کرد. ما فکر می کنیم اگر این حرکت انجام 
نمی شــد، اگر اعوجاجی که پیش آمده بود، راســت 
نمی شــد، شــاید انقالب از بین می رفت. شــاید به 
مراحلی نیاز داشــته باشــیم که به خودمان تذکرات 
محکمی بدهیم. ولی این طور نیست که بگوییم این 
بچه ها آمریکایی بوده اند. بعضی ها که کاًل می گویند 
این کار آمریــکا بوده و آمریکا اینها را آورد. در حالی 
که ما صادقانه به هم قول دادیم که دیگر از این اسم 
اســتفاده نکنیم، اما عده ای این قول را شکســتند و 
همین شکستن قول باعث شد که عده ای مردم عادی 
از ما نگران باشند و بگویند امام که فرمودند انقالبی 
بزرگ تر از انقالب اول پس عقبه اینها چیســت؟ چرا 
در جریانــات بعدی اثری از اینها نمی بینیم؟ در حالی 
که بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام همین حاال 
هم مصادر کارها هســتند و دارند با اعتقاد راســخ 
برای نظام کار می کنند. معدودی به دلیل تفکراتی که 
داشتند نتوانستند مواضع خود را حفظ کنند، ولی به 
نظر من ۷0، 80 درصد بچه ها معتقد به نظام هستند 
و همین حاال هم بــرای نظام جان می دهند و هیچ 
وقت هم از مواضع حضــرت امام و رهبر معظم مان 

کوتاه نخواهند آمد.
اما واقعیت این اســت که در این قضیه کوتاهی 

شده و ما هم کوتاهی کرده ایم.

پایین بیندازد و هیچ کاری از دســتم برنمی آمد، ولی 
کار خدا بود که به ذهنش نرسید این کار را بکند، بلکه 
دســتش را بلند کرد که اسلحه مرا بگیرد و من حس 
کردم که چاره ای ندارم جــز اینکه تیراندازی کنم. به 
تازگی هم خوانده بودم که اگر با ژـ 3 از نزدیک کسی 
را بزنید، خونریزی شــدید می کند و طرف را می کشد 
و بــاور کنید برای یک لحظه به این فکر کردم که اگر 
او کشته شــود، بین ایران و آمریکا جنگ می شود و 
متوجه شــدم که نباید به او تیر بخورد. من دو تا تیر 
شلیک کردم. ایشان مرا رها کرد و روی زمین شروع 
کرد به حالت سینه خیز رفتن. احساس کردم او دارد 
می رود. عینکم بخار کرده بود و من آن را برداشــته و 
پرت کرده بودم. فریاد زدم و خواهری که پشت دیوار 
پشت ســر من پاس می داد، خانم فرح مرصوصی،  
داد می زدم فرح! فرح! گروگان است. من در عمرم تیر 
نینداخته بودم. تیر ســوم را که خواستم بزنم، شلیک 
نکرد، چون او موقع درگیر شــدن با من، خشــاب را 
کشیده و شل کرده بود. کار خدا بود که تیر سوم به او 
نخورد، چون امکانش بود که تیر ســوم به او بخورد. 
او از روی ماشین ها می دوید. قسمت شمالی سفارت 
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