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سال های سال بود که کم تر نامی از جبهه ملی و نهضت آزادی، و رهبران آن ها یعنی 
دکتر مصدق و مهندس بازرگان در رسانه ها مطرح می شد. اما در دو سال اخیر و باروی کار 
آمدن دولت یازدهم، شاید هفته یا ماهی نباشد که نامی از این افراد در جراید و رسانه ها برده 
نشود. گاهی مقامات دولتی از آن ها یادی می کنند و گاهی هم عکسشان در کنار عکس 
همین دولتی ها می شود تیتر یك مجله ها و روزنامه ها. از روزنامه های زنجیره ای گرفته 
تا برخی دانشجوها تالش می کنند وجه تشابهی بین سران این دو حزب و برخی سیاسیون، 
خصوصًا جناب آقای دکتر ظریف بیابند، حتی اگر این وجه تشابه، عکس گرفتن باحال نزار و 

استراحت در بستر بیماری باشد.
اما به نظر می رسد در این زنده کردن مردگان سیاسی و برقراری وجه تشابه مابین آن ها 
و برخی مسئولین دولتی، آن هم در این حجم وسیع، هدفی مهم نهفته است. تحلیل تمامی 
ابعاد این پروژه عمیق، گرچه مهم است و درخور تأمل، اما در این نوشته محل بحث نیست. 
این نوشته 3هدف را دنبال می کند: 1-دکتر مصدق و مهندس بازرگان نسبت به دین، ایران 
و مردم نگرشی داشتند؟ 2-نسبت معمار کبیر انقالب با نگرش های این افراد چگونه بود؟ 
)بررسی این مسئله بسیار مهم است، زیرا رسانه ها و افرادی که تالش می کنند از مصدق 
و بازرگان بت سازی کرده و با شبیه جلوه دادن افراد و جریانات سیاسی مطلوب خود به آن 
ها، از این افراد و جریانات اسطوره بسازند، خود را یار دیرین امام)ره( و خط امامی نیز معرفی 
می کنند، پس بررسی نگاه امام)ره( به این دو نفر می تواند پرده از نیت این جریانات بردارد( 

3-نتایج نگرش های انتزاعی و تفکرات مصدق و بازرگان، در میدان عمل چه شد؟

• بخش اول (نگاه دکتر مصدق و مهندس بازرگان به دین، ایران و ملت ایران)
محمدعلی موحد از قول زیرك زاده – از چهره هاي جبهه ملي – درباره مصدق مي نویسد: 
»در تغییر قیافه دادن مهارت خاصي دارد. به موقع خود را به کري مي زند. عصباني مي شود 
یا قاه قاه مي خندد. حتي اگر بخواهد حالش به هم مي خورد. مریض مي شود و غش مي کند. 
روزي به من گفت: نخست  وزیر مملکتي حقیر و بي چاره باید ضعیف و رنجور به نظر بیاید و 

از این هنر در پیش بردن مقاصد سیاسي خود استفاده مي کرد.«
و  دیکتاتورمآبانه  را مخالف عملکردهای  تا مصدق  امروزه خیلی ها تالش می کنند  گرچه 
خشن رضاخان نشان دهند، اما اسناد تاریخی نشان دهنده واقعیتی صد درصد متفاوت است.
دکتر مصدق در برهه ای که رضاخان به دلیل اعتراضاتی که به وی شده بود، قهر کرده و از 
حکومت کناره گیری کرده بود و فرصت مناسبی برای جایگزینی حکومتی مردم محور بجای 
نظامی فاشیستی پدید آمده بود، در صدر هیئتی از سوی مجلس ملی به دیدار وی رفته و 
این چنین به تمجید از این فرد قلدر می پردازد: » نسبت به آقای رضاخان پهلوی، بنده نسبت 
به شخص ایشان عالقه مند هستم و ارادت دارم و درواقع  آنچه  به  ایشان  عرض  کردم  در خیر 
ایشان  و صالح  مملکت  بوده  و خودشان  هم  تصدیق  عرایض  بنده  را فرموده اند... اما این که  

ایشان  یك  خدماتی  به  مملکت  کرده اند، گمان  نمی کنم  بر احدی  پوشیده  باشد.«
درحالی که رضاخان، با ضرب و شتم، برای بی دین کردن مردم حجاب را از سر زنان ایرانی 
می کشید و درحالی که مدرس ها را ناجوانمردانه به شهادت می رساند، مصدق وی را مردی 
مهربان و خادم مردم می خواند: »این جانب صالح نمی دانم ... بین شاه و ملت جدائی بیندازیم، 

آن هم چنین پادشاه رئوف و مهربانی که نمی خواهد خود را از مردم جدا کند«
مصدق یك هفته پس از واقعه 30 تیر و بازگشت مجدد به نخست وزیری و وزارت جنگ، در 
انتخاب کابینه و مسئولین خویشاوندانی که در میان آن ها جاسوس مستقیم انگلیس نیز یافت 
می شد را به مسئولیت های مهم گمارد. دکتر کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی و از یاران 
مصدق دراین باره می گوید: »... در کابینه اول مصدق، خود او آشکارا به ما می گفت: آقا! ما 
باید از این ها برای پیشرفت کارمان استفاده کنیم. یك عده ای از افراد را که جزء مبارزان و 
مجاهدین آزادیخواهی و وطن دوستی نبودند و حتی شهرت خوبی هم نداشتند یا مشکوك و 
متهم بودند به اینکه ممکن است ارتباطی با خارجی ها داشته باشند [را] وارد کابینه کرد ...«

جبهه ملی حتی در جریان خیزش دینی ملت ایران در 15 خرداد سال 42 درحالی که رهبر 
آن جبهه ـ مصدق ـ هنوز زنده بود هیچ عکس العملی نشان نداد بلکه این قیام را به عنوان 
یك حرکت ارتجاعی در جریان روبه جلوی مندرنسیم پهلوی و روشنفکران داخل در حکومت 

ارزیابی کرد.
شهید آیت ا.. مدرس درباره مصدق به همین صراحت می گوید:»... پایه و کالس اول سیاست 
عوام فریبی است و من با نبوغ و دهائی که در آقای مصدق السلطنه سراغ دارم یقین دارم که 

ایشان همیشه در کالس اول سیاستمداری باقی خواهند ماند.«
اما راجع به مهندس بازرگان، بر اساس متن مصاحبه وی با ساواك می توان گفت که وی از 
اساس اعتقادی به سرنگونی رژیم پهلوی نداشت و معتقد بود چیزی به نام حکومت اسالمی 
در دین وجود نداشته و روحانیت توانایی اداره جامعه را ندارد: »به نظرات [امام] خمینی ازنظر 
حکومت اسالمی ایراداتی داشته و گفته ام ازنظر مذهب تابه حال راجع به حکومت از جانب 
روحانیون مطلبی عنوان نشده و ازنظر تاریخی تابه حال مطرح نبوده است. اگر چنین مسئله ای 
را عنوان می کند[سقوط رژیم]، در صورت تحقق چه چیز جانشین حکومت خواهد کرد؟ از 

طرفی عقیده دارم که روحانیون نمی توانند حکومت را اداره کنند«
درست زمانی که مدت کوتاهی از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته و کشور درگیر استقرار 
نهادهای حکومتی بود، سازمان مجاهدین خلق)منافقین( از این بی سروسامانی اوضاع سو 
کرد.اما حمایت های  بازار  و  کوچه  دفاع  بی  و  مظلوم  مردم  ترور  به  اقدام  و  کرده  استفاده 
وقیحانه مهندس بازرگان حتی در این شرایط از این سازمان تروریستی،حتی داد سیدمحمد 
خاتمی را نیز درآورد و وی در روزنامه وقت کیهان نوشت: »آقای بازرگان...از کسانی دفاع 
به عمل می آید که خشن ترین شکل آشوب را به فرمان رهبران خائن و فراری خود در متن 
انقالب ناب و منحصربه فرد ایران برپا می کنند… امروز آقای بازرگان برآشفته می شوند که 
حتی چرا به اینان آمریکایی می گویند آن هم به داعیه سخنگویی از سوی موکلین و از تریبون 
مجلس شورای اسالمی که هنوز در آتش سوگ نمایندگان عزیزی می سوزد که به دست 

همین جوانان پاك باز! و نونهاالنی که مایه امید مردمی هستند به شهادت رسیدند.«

...ادامه در صفحه 3

در تاریخ ماندگار شدن مهم نيست، چگونه 
ماندگار شدن مهم است

با مجوز شوراى مركزى ناظر بر نشريات دانشگاهى به شماره 
81/247180 جهت توزيع در دانشگاه هاى سراسر كشور



 آبان ماه 1394 - شماره 285
خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران

13 آبان؛ کابوِس دولت طرفدار وابستگی به آمریکا
13 آبن ماه همه ساله به عنوان سالروز تسخیر سفارت آمریکا پس از سفر شاه 
به این کشور از سوی دانشجویان پیرو خط امام)ره( بستری است برای پرداختن 
به این ماجرا و تحلیل علل و عوامل وقوع این حادثه و همچنین تبیین پیامدهای 
آن در طول دوران سه دهه و نیم گذشته و خصوصا تاثیرات عینی آن در زمینه 
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور که علی القاعده دیدگاه 

های متفاوتی را می توان یافت.

میبایست در  را  تاریخی  واقعه  معتقدند که هر  نظران  از صاحب  بسیاری  هرچند 
قضاوت  به  دوره  همان  اجتماعی  شرایط  تبیین  و  تحلیل  با  و  زمانی  بستر  همان 
نشست و نقد و به چالش کشیدن هر واقعه تاریخی با عینک امروزی نمی تواند 
نگاهی درست و اصولی به تاریخ باشد که البته 13 آبان سال 58 و واقعه تسخیر 

سفارت آمریکا نیز از آن مستثنی نیست.

اما آنچه در این گفتار و به بهانه سالروز این واقعه می خواهیم به آن بپردازیم و 
شاید کمتر تاکنون به آن پرداخت شده باشد ماجرای استعفای دولت موقت پس 

از تسخیر سفارت آمریکا و علل و عوامل آن است.
این دولت که با تعیین نخست وزیری مهندس بازرگان با حکم امام خمینی)ره( 
فعالیتش را از 15 بهمن 1357 آغاز و به مدت 9 ماه تا 15 آبان 1358 مشغول 
به فعالیت بود به دالیلی که بعدا امام خمینی)ره( از آن به عنوان »طرفدار جدی 

وابستگی کشور ایران به آمریکا«]1[ یاد می کند.

توانایی اداره کشور بدون رابطه سیاسی با آمریکا را در خود ندیده بالفاصله پس از 
تسخیر سفارت آمریکا خود را در صحنه کنار کشیده و در 14 آبان 58   مهندس 

بازرگان استعفا نامه ای را به حضور محترم »حضرت آیت اهلل العظمی امام روح اهلل 
 15( روز  آن  فردای  در  بالفاصله  که  می نویسد  برکاته«  دامة  الخمینی  الموسوی 
ای  نامه  انتشار  با  بودند  ساکن  قم  در  دوران  آن  که  خمینی)ره(  امام   )58 آبان 
خطاب به »شورای انقالب جمهوری اسالمی« )و نه شخص نخست وزیر مستعفی( 
ضمن پذیرش استعفا این شورا را مکلف به انجام امروزی از جمله تهیه مقدمات 

انخاب ریاست جمهوری می کند.

اما بررسی تاریخی آنچه کار این دولت را به استعفا و پذیرش 
سریع استعفا از سوی امام)ره( پس از یک دوره کوتاه 9 ماهه 
کار  ابتدای  در  امام)ره(  که  ای  جدی  های  حمایت  کنار  در 
داشتند همچون جمالتی  بازرگان  مهندس  وزیری  نخست  از 
حکومت  یک  و  کند  اتباع  او  از  باید  »ملت  اینکه:  قبیل  از 
عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند. 
علیه  بر  قیام  است،  با شرع  این حکومت مخالفت  با  مخالفت 

شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست 
و جزای آن بسیار سخت زیاد است. من تنبه می دهم به کسانی که تخیل این 
قیام  وقت  یک  نخواسته  خدای  اینکه  یا  بکنند  کارشکنی  که  کنند  می  را  معنی 
بر ضد این حکومت بکنند. من اعالم می کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت 
است در فقه اسالم. قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست، قیام بر ضد 
خدا کفر است«]2[، و در ادامه پس از گذشت حدود 10 سال امام)ره( را وادار می 
از پیروزی  از ده سال  کند تا در اعترافی تاریخی بیان کند که: » من امروز بعد 
انقالب اسالمی همچون گذشته اعتراف می کنم که بعضی از تصمیمات اول انقالب 
در سپردن پست  ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به 
اسالم ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی 

از میان نمی رود.

با  ولی  نبودم  آنان  آمدن  کار  روی  به  مایل  شخصاً  من  هم  موقع  آن  در  گرچه 
صالحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و االن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی 
جهانخوار  آمریکای  سوی  به  حرکت  و  اصولش  تمام  از  انقالب  انحراف  از  کمتر 
قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و اّدعا هنری ندارند. 
امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده 
اند. انقالب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان 
آن  از  مفصل  بحثی  نیازمند  خود  می خوریم«]3[،  لیبرال ها  و  گروه ها  به  را  خود 

دوران دارد که در این مطلب به گوشه ای از آنها اشاراتی می گردد.

در ابتدا بد نیست بدانید که مهندس مهدی بازرگان از لحاظ شخصیتی فردی بود 
»میانه رو« و »محتاط«؛ معتقد به اصالحات دموکراتیک و سیاست گام به گام؛ و 
از اقدامات انقالبی استقبال چندانی نمی کرد، و این در حالی بود که جامعه ایران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی شدیدا از هیجانات فزاینده انقالبی متاثر بود و توده 

جامعه، اقدامات انقالبی را طلب می نمود.

از دوره  در چنین شرایطی دولت موقت سعی داشت ساختارهای به ارث رسیده 
پهلوی را همچنان حفظ کند و صرفا افراد عوض شوند، حال آنکه مردم تغییر و 
را  گذشته  از  متفاوت  و  نوین  ساختارهایی  جایگزینی  و  ساختارها  کامل  درگونی 

می طلبیدند.

دکتر صادق زیباکالم در تحلیل شرایط آن روز ایران می گوید: »در سال 1358 
عملکرد  به  موقت،  دولت  موفقیت  عدم  بودیم...  انقالبی  گفتمان  مسحور  ما  همه 
ضعیف آن برمی گشت... تنها هنر مهندس بازرگان این بود که مرتب می گفت ما 

استعفا می کنیم.«]4[

از سوی دیگر حضور افرادی در دولت موقت که با گفتمان انقالب اسالمی نه تنها 
اعتقادی نداشتند بلکه اجرای قوانین اسالمی را نیز زیر سوال می بردند بطوریکه 
حسن نزیه، سرپرست شرکت نفت در خرداد 1358 می گوید: »اگر ما فکر کنیم 
بسازیم،  اسالمی  قالب  در  را می توانیم  و قضایی  اقتصادی  و  تمام مسائل سیاسی 
و  نه ممکن  و  است  نه مقدور  امر در شرایط حاضر  این  آیات عظام هم می دانند 

نه مفید.«
البته سایر اعضای دولت موقت از جمله شخص بازرگان، عزت اهلل سحابی و عباس 

امیر انتظام نیز بارها از تداخل دین و سیاست انتقاد کرده اند.

نحوه مواجه دولت موقت در سیاست خارجی نیز از دیگر مسائلی است که باعث 
نظرهای  اختالف  موقت  دولت  وزیر  نخست  و  امام)ره(  بین  زمان  گذشت  با  شد 
متعددی پدید آید. بطوریکه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی سران دولت موقت 

معتقد بودند که می توان با آمریکا از راه مذاکره سیاسی به توافق رسید.
در همین رابطه روز یکشنبه یکم مهرماه سال 58 ابراهیم یزدی وزیر امروز خارجه 
وقت به منظور شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم آمریکا 
شد و در جریان ای سفر 17 روزه با سایروس ونس وزیر امورخارجه ایاالت متحده  
به  خبری  های  رسانه  سوی  از  مالقات  این  خبر  که  کند  می  دیدار  آمریکا  وقت 
انقالب  پیروزی  از  پس  کشور  دو  ارشد  مقامات  رسمیت  دیدار  نخستین  عنوان 

اسالمی با آب و تاب مخابره می گردد. 
که  شهدایی  از  تن   22 تشییع  با  وقت  خارجه  امور  وزیر  بازگشت  تقارن  البته 

بود،  سوخته  ضدانقالب  دست  به  سردشت  در  پیکرهایشان 
مانع از بروز احساسات ضد آمریکایی مردم به صورت جدی در 

استقبال از ابراهیم یزدی شد.
نکته ای که در جای خود حائز اهمیت است اینکه در حالی وزیر 
در  کشور  مسائل  و  مشکالت  رفع  خیال  به  دولت  خارجه  امور 
سیاست خارجی به دنبال مذاکره و انجام توافقاتی با آمریکایی 
ها بود که همزمان با بازگشت وی سید محمد صادق طباطبایی، 
گوید:  می  مطبوعاتی  ای  مصاحبه  موقت طی  دولت  سخنگوی 

»...سه تن از سفرای ایاالت متحده آمریکا که سابقا در ایران بوده اند، سرپرستی 
این  کنند؛  می  دنبال  را  ایران  مسائل  که  گرفتند  عهده  بر  را  سیا  در  کمیسیونی 
سازمان علیه انقالب اسالمی ایران توطئه می کند و در جهت انجام همین توطئه 

است که یکی از این سه تن در حال حاضر در کردستان ایران به سر می برند.«

 اما در ادامه روند خوشبینی دولتمردان در مذاکره با آمریکا این بار در گامی باالتر، 
در روز پنج شنبه 10 آبان 58 و در حاشیه مراسم سالگرد پیروزی انقالب الجزایر 
امنیت  مشاور  برژینسکی،  با  یزدی  ابراهیم  و  بازرگان  مهندس 
ملی کاخ سفید به دیدار و گفتگو پرداختند. و این در حالی بود 
که سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا که تا آن زمان هنوز اجازه 
ورود وی را نداده بودند، این اقدام از دیدگاه انقالبیون داخلی و 
به اعتراف ناظران خارجی نیز احتمال مداخله جدی در ایران به 
منظور بازگرداندن شاه مخلوع به سلطنت و اجرای برنامه های 

شبیه به 28 مرداد را افزایش داده بود.

مواضع  با  گردید  همزمان  مذاکرات  این  انجام  دیگر  سویی  از   
متفاوت امام)ره( که طی پیامی در 10 آبان 58 بمناسبت سالروز 13 آبان، کشتار 
بیان  به دانشجویان و طالب  آبان 57 خطاب  دانش آموزان و دانشجویان در 13 
قدرت   با  که   است   دینیه   علوم   و محصلین   دانشگاهیان   دانش آموزان ،  »بر  کردند: 
به   وادار  را  آمریکا  و  داده   اسرائیل  گسترش   و  آمریکا  علیه   را  تمام ، حمالت  خود 
استرداد این  شاه  مخلوع  جنایتکار نمایند و این  توطئه ی  بزرگ  را بار دیگر، شدیداً 
محکوم کنند.... ای جوان هایی که در مقابل توپ و تانک رفتید و خواهرهایی که 
جوانان خود را از دست داده اید.... حفظ کنید خودتان را، نهضت خودتان را حفظ 
کنید، ننشینید دیگران برای شما کار کنند، اینها برای شما کاری نمی کنند«]5[

بدون  یقینا  این مذاکرات  افکار عمومی متوجه شود که  تا  باعث گردید  پیام  این 
مسئله  این  که  بوده  انجام  در حال  دولت  از سوی  امام)ره(  با  هماهنگی  و  اجازه 
دانشجویان  تا  باعث گردید  قبیل ماجرای کردستان  از  ها  ناآزامی  برخی  در کنار 
با  شدند  شناخته  امام  پیرو خط  دانشجویان  عنوان  با  بعدها  که  انقالبی  مسلمان 
هدف رساندن صدای اعتراض ملت ایران به گوش جهانیان به مدت سه چهار روز 
در صبح روز 13 آبان 58 اقدام به ورود به سفارت آمریکا می کنند که با تماسی 
با  روز  آن  شب  ساعات  آخرین  در  خمینی  سیداحمد  حاج  االسالم  حجت  که 
دانشجویان از طرف امام)ره( و می گوید: امام گفته اند که جای خوبی را گرفتید، 
در  دستتان  از  باشید  مواظب  و  دارید،  نگه  خوب  را  آن  فقط  دردنکند،  دستتان 

نیاورند.« این اقدام به مدت 444 روز به طول می انجامد.

از توطئه ها برعلیه  اسناد کشف شده در سفارت که دست آمریکا را در بسیاری 
انقالب نوپای ملت ایران افشا کرد، خود حاکی از اهمیت این اقدام دانشجویان و 
انقالب  از  بزرگتر  انقالبی  بروز  بر  مبنی  امام)ره(  بیان حضرت  دلیل  نشان دهنده 

اول بود.

بطوریکه ایشان در روز 14 آبان 1358 طی سخنانی از آمریکا به عنوان »شیطان 
بزرگ« یاد می کنند و به سفارت آمریکا لقب النة جاسوسی دادند و اقدام انقالبی 
دانشجویان را در تصرف این مرکز توطئه و فساد، شدیداً مورد حمایت قرار داد.]6[

آمریکاییها  ید  خلع  عدم  صورت  در  که  داد  می  نشان  مکشوفه  اسناد  که  چرا   
دارای  گاها  آن  داخلی  مرتبطان  و  جاسوسان  برخی  شناخت  عدم  و  کشور  از 
که  وقت(  ارشاد  )وزیر  میناچی  ناصر  همچون  بودند  مهمی  دولتی  مسئولیتهای 
در سوابقش مخالفت با شهید مطهری در حسینیه ارشاد که موجب خروج وی از 

حسینیه ارشاد در آن سال های بحرانی شد، تیمسار مدنی )وزیر دفاع وقت( که در 
طی دوران وزارتش مدت سربازی را به یک سال کاهش داد و چند دوره سربازی را 
بخشید که در ادامه باعث تضعیف ارتش که از دالیل تحریک 

صدام برای هجوم به کشور بود، گردید.
انحالل  برای  که  سوئد(  در  ایران  امیرانتظام)سفیر  عباس 
با  مستقیم  ارتباط  تقاضای  و  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
جاسوسان سفارت آمریکا در خارج از ایران مطرح کرده بود و 
تعدادی  دیگر از مسئوالن و استانداران دولتی به جرات می 
توان گفت که اصل ادامه حیات انقالب اسالمی زیر سوال بود 

و معلوم نبود تا در چه بازه زمانی ساقط می گردد.
همانطور که در یکی از اسناد مکشوفه جان گریوز)یکی از اعضای سفارت( در نامه 
ای به روسای خود در واشنگتن برای تضعیف وحدت ملی و هرج و مرج در کشور 
ایران پیشنهاداتی را مطرح میکند؛ و صراحتا بیان میدارد که:  و سقوط حکومت 
»من حداقل دو سناریو و برنامه را که می تواند به هرج و مرج در کشور و سقوط 
نارضایتی  اثر  بر  که  یافته  تمرکز  نیروهای  یکی  دارم.  نظر  در  بینجامد،  تدریجی 
های منطقه ای و قومی تحریک شده باشند و اگر به نحوی غلط با این ها برخورد 
شود، ممکن است باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی گردد، .... تا توده 
ها به مخالفت با رهبران مذهبی برخیزند. سناریوي دیگر اینکه نفاق در مدارس 
بین محصلین و بین کادرهای مدارس. هر دو می تواند باعث بسته شدن مدارس 
به  تبدیل  یا  گردد  عمومی  نارضایتی  باعث  نتیجه  در  و  مدت طوالنی شود  برای 

خشونت های افراطی شود«]7[

اکبر  علی  که  همانطور  نبود  آزادی  نهضت  کار  پایان  موقت  دولت  استعفای   
برکناری  و  استعفا  از  پس  آزادی  نهضت   « کند:  می  اشاره  آن  به  پور  محتشمی 
دولت موقت پیوسته در جهت اعالم مخالفت با دولت جمهوری اسالمی، مجلس 
شورای اسالمی و حتی قوه قضائیه و مغشوش کردن اذهان بوده است؛ مسئولین 
نهضت با سمپاشی های خود نسبت به سیاست های دولت، دفاع مقدس و جنگ، 
تصمیمات  و  مالی  جهاد  مکرمه،  مکه  خونین  فاجعه  و  مشرکین  از  برائت  مسئله 
فداه  روحی  امام  اخیر حضرت  فرمایشات  باالخره  و  پشتیبانی جنگ  شورای عالی 
جمهوری  نظام  تضعیف  و  مبارزه  جهت  در  مطلقه،  والیت  و  حکومت  به  راجع 
اسالمی گام برداشته اند« امام خمینی)ره( نیز در پاسخ به این نامه ضمن آنکه این 
آمریکا معرفی می کند، معتقد  به  ایران  وابستگی کشور  را طرفدار جدی  جریان 
ما  ملت  قدرت،  در  آزادی  نهضت  اعضای  بیشتر  ماندن  باقی  در صورت  که  است 
اکنون زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می زدند و اسالم عزیز چنان 

سیلی از این ستمکاران می خورد که قرن ها سربلند نمیکرد.

 امام خمینی)ره( در این نامه همچنین تظاهر به اسالم اعضای نهضت آزادی را 
اینکه  اعتبار  به  آنها  »ضرر  کند:  می  بیان  و  داند  می  آنها  از خطرات  دیگر  یکی 
خواهند  منحرف  را  ما  عزیز  جوان های  حربه،  این  با  و  هستند  اسالم  به  متظاهر 
کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل های 
جاهالنه، موجب فساد عظیم ممکن است شوند که از ضرر گروهک های دیگر حتی 

منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و باالتر است.«]8[ 

از مهمترین دالیل مخالفت  واقعه نشان میدهد، یکی  این  تاریخی  بررسی  آنچه   
امام)ره( با نهضت آزادی و مهدی بازرگان عدم اعتقاد به استقالل کشور و طرفداری 
از وابسته بودن کشور به آمریکا و عدم اعتقاد به حل مشکالت کشور بدون مذاکره 
با ایاالت متحده است. که چنین سرنوشت تلخی را برای این جریان رقم می زند.

1-صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 20، صفحه 481
2- صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 5، صفحه 31 

3- صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 21، صفحه 285
قصیده سرا، 1382، صفحات   تهران،  دزفولی،  معتمد  فرامرز  و  صفاریان  غالمعلی  بازرگان،  دولت  4- سقوط 

153-157
5- صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 10، صفحات 412 تا 413

6- صحیفه امام خمینی)ره( جلد 10، صفحه 139
7- اسناد النه جاسوسی ، جلد 1-6 ، صفحه 290

8- صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 20، صفحه 481

امام)ره( در روز 14 آبان 1358 طی 
»شیطان  عنوان  به  آمریکا  از  سخنانی 
بزرگ« یاد می کنند و به سفارت آمریکا 
لقب النۀ جاسوسی دادند و اقدام انقالبی 
دانشجویان را در تصرف این مرکز توطئه 
داد قرار  حمایت  مورد  شدیداً  فساد،  و 

واقعه  این  تاریخی  بررسی  آنچه 
دالیل  مهمترین  از  یکی  میدهد،  نشان 
و  آزادی  نهضت  با  امام)ره(  مخالفت 
استقالل  به  اعتقاد  عدم  بازرگان  جریان 
بودن  وابسته  از  طرفداری  و  کشور 
مشکالت  حل  عدم  و  آمریکا  به  کشور 
است. کشور  این  با  مذاکره  بدون  کشور 
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و  علم  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  اقتصادی  مطالعات  مرکز 
صنعت در تازه ترین گزارش خود از تحلیل و بررسی افزایش 
به  نسبت  پولی،  پایه  و  فزاینده  ضریب  مسیر  از  نقدینگی 
برنامه دولت جهت کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان 
مناسبی  عملکرد  بانکی  نظام  که  حاضر  حال  در  است:  داده 
از  مرکزی  بانك  و  ندارد  مالی  واسطه گری  نقش  ایفای  در 
برخوردار  متخلف  بانك های  با  برخورد  در  الزم  قاطعیت 
و  ضابطه  بدون  ها  بانك  پول  خلق  قدرت  افزایش  نیست، 
سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، 
افزایش  به  بانکی دامن زده و منجر  تنها به مشکالت نظام 
مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به 

بعد از اصالح نظام بانکی موکول شود.

روحانی  جمهور  رئیس  به  انقالب  رهبر  نامه  انتشار  از  پس 
و  ای  هسته  صنعت  آینده  درباره  زیادی  های  تحلیل 
احمدی  علیرضا  است؛  شده  منتشر  آن  به  مربوط  مسائل 
دانشجویان  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  تشکیالت  دبیر 
مستقل در مطلبی با عنوان »تکلیف دانشجویی پس از نامه 
جریان  ای  نکته  است:  آورده  برجام«  درباره  انقالب  رهبر 
تمام  در  و  مکرر  و  داشته  توجه  بدان  بایستی  دانشجویی 
بیان نماید آن است که »دیگر هیچ کس نمی  مواضع خود 
کار  خواستیم  می  »ما  که  باشد  داشته  را  ادعا  این  تواند 
کنیم اما نگذاشتند« و دیگر هیچ بهانه ای برای حل نشدن 
پس  زین  و  ندارد  وجود  دولت  سوی  از  کشور  مشکالت 
جریان دانشجویی در نقدهایش عدم حل مشکالت کشور را 
می تواند تنها به ناکارآمدی دولت و ایده اداره کشور توسط 

آن نسبت دهد.

سومین  برای  است  قرار  کشورمان  جمهور  رئیس 
حضور  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در  متوالی  سال 
از  ماه  دو  لحظه که  این  به  تا  این حضور  البته  یابد، 
است؛  نگرفته  صورت  گذشته،  تحصیلی  سال  آغاز 
تهران  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  جامعه  دبیر 
دانشجویان  خبرنامه  خبرنگار  به  مسئله  این  درباره 
یك  برگزاری  شاهد  امسال  امیدواریم  گفت:  ایران 
مراسم کامال دانشجویی در دانشگاه تهران باشیم. از 
شنیدن  برای  خواهیم  می  مسئوالن  و  رئیس جمهور 
حرف  دهند.  خرج  به  حساسیت  دانشجویان  نظرات 

های نگفته زیادی با رئیس جمهور داریم.

شگاه
ت دان

ن تحوال
آخري

... ادامه از صفحه اول 

)در تاریخ ماندگار شدن مهم نيست، چگونه ماندگار شدن مهم است(

حتی بازرگان در سال67، درحالی که کشور درگیر جنگ عظیم و همه جانبه رژیم 
بعث عراق علیه ایران بود، در نامه ای محرمانه به حضرت امام)ره(، با بی حرمتی 
به فداکاری ها و ایثارگری های رزمندگان و جنگ طلب خواندن آن ها، و زیر سؤال 
به چنین  و  کنیم  انقالب کردیم که جنگ  ما  »آیا  نویسد:  انقالب می  اصل  بردن 
روزگاري برسیم؟یا به بهانه صدور انقالب و اسالم با دنیا دربیفتیم؟... وحشت و رعبي 
که ما با جنگ طلبي خود از انقالب و آرمانه ای آن در دل همسایگان افکنده ایم،آنان 
را چنان به دامن استعمارگران غرب و شرق افکنده است که همچون مستعمره هاي 

آشکار درآمده اند.«

بخش دوم )نسبت امام)ره( با دکتر مصدق و مهندس بازرگان(
مى توان نگاه امام(ره) به اين جريانات به ظاهر ملى را در اين جمالت ايشان 
خالصه کرد که می فرمایند: »من به صراحت می گویم ملی گراها اگر بودند به راحتی 
دراز  دشمنان  به طرف  سازش  و  ذلت  دست  تنگناها  و  سختی ها  و  مشکالت  در 
می کردند. و برای این که خود را از فشارهای روزمره سیاسی برهانند‚ همه کاسه های 
صبر و مقاومت را یکجا می شکستند و به همه میثاق ها و تعهدات ملی و میهنی 

ادعایی خود پشت پا می زدند«
امام)ره( راجع به عملکرد مصدق در دوره نخست وزیری اش می گویند:  حضرت 
»یک گروهی که با اسالم و روحانیت اسالم سرسخت مخالف بودند. از اولش هم 
مخالف بودند. اولش هم وقتی که مرحوم آیت  اهللّ  کاشانی دید که این ها خالف دارند 
می کنند و صحبت کرد، این ها ]این[ کارکردند ]که[ یک سگی را نزدیک مجلس 
عینک به آن زدند و اسمش را »آیت  اهللّ « گذاشتند! این در زمان آن ]ُمصّدق، رهبر 
نبـود. من در  او هم ُمسلِـم  او.  به وجود  این ها فخر می کنند  بود که  ملّی[  جبهة 
آن روز در منزل یکی از علمـای تهــران بودم که این خبر را شنیدم...من به آن 
آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست؛ این]مصدق[ سیلی خواهد 
خورد. و طولی نکشید که سیلی را خـورد. و اگر مانده بود سیلی بر اسـالم میـ زد.«

یا ایشان در جای دیگری می فرماید: »ما چقدر سیلی از این ملیت خوردیم. من 
نمی خواهم بگویم که در زمان ملیت، در زمان آن کسی که این همه از آن تعریف 
می کنند )مصدق(، چه سیلی به ما زد آن آدم، من نمی خواهم بگویم که طلبه های 
پهلوی  زمان  در  که  همان طور  زمان،  آن  در  بستند  مسلسل  به  را  فیضیه  مدرسه 

بستند.« و یا می فرمایند: »جبهه ملی محکوم به ارتداد است«
راجع به مهندس بازرگان و نهضت آزادی نیز امام)ره( معتقد است که دنباله روی 
مصدق و جبهه ملی هستند و پس از غیرانسانی خواندن حکم قصاص توسط این 
حزب، ایشان می گوید: »این ها تفاله های آن جمعیت]جبهه ملی[ هستند که حاال 

قصاص را، حکم ضروری اسالم را غیرانسانی می خوانند«
همچنین امام در پاسخ به محتشمی پور در مورد نهضت آزادی، به نوع نگاه این گروه 
به آمریکا، و خیانت های آن ها اشاره کرده و می نویسند: »پرونده این نهضت و همین 
به اصطالح  نهضت  که  می دهند  شهادت  انقالب  موقت  دولت  در  آن  عملکرد  طور 
آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست و دراین باره از هیچ کوششی 

فروگذار نکرده...و این از اشتباهات آن ها است«

بخش سوم (نتايج واگرايى فكرى مصدق و بازرگان در كارزار عمل)
بردن  پناه  انگلیس و  از دامان  فرار  را در  نقطه ضعف مصدق  بتوان مهم ترین  شاید 
به  به آمریکایی ها و پشت کردن  این خوش بینی  نتیجه  به دامان آمریکا دانست. 
دوستان و هم پیمانان داخلی ملی_مذهبی، خصوصاً آیت اهلل کاشانی، چیزی نشد 
جز بی توجهی به هشدارهای آیت اهلل کاشانی مبنی بر قریب الوقوع بودن کودتا، رقم 
از دکتر  باوجود حمایت گسترده مردمی  خوردن کودتای ننگین 28مرداد آن هم 
مصدق به فاصله کوتاه پیش ازاین کودتا، دستگیری و زندانی شدن، تبعید شدن به 
قلعه احمدآباد و مرگ در اوج مهجوریت، و درنهایت از دست رفتن تمامی زحمات 
کشیده شده برای ملی شدن صنعت نفت و سیطره مجدد استعمارگران بر منابع 

سرشار کشور با به سلطنت رسیدن دوباره محمدرضا پهلوی.
یعقوب توکلی درباره کمک نظامی بازرگان در اوج بحران انقالب به جدایی طلب های 
کرد می گوید: »وقتی اعضای حزب دموکرات کردستان از ایشان اسلحه می خواهند، 
علی رغم همه مخالفت هایی که مرحوم سرلشگر قرنی انجام داد، 500 قبضه اسلحه 
به آن ها می دهد. او می داند که وقتی به کسانی که سابقه فعالیت های تجزیه طلبانه 
دستشان  از  را  اسلحه  این  نمی توانید  دیگر  می دهید،  اسلحه  قبضه  پانصد  دارند، 
و  بودن  مذهبی  علی رغم  که  هستیم  روبه رو  سیاستمداری  با  ما  اینجا  دربیاورید. 

رهبری جریانی اصالح خواهانه،کفایت سیاسی الزم را ندارد.«
ضمناً توکلی در ادامه درباره اقدام غیرعقالنی و پر شائبه کسر خدمت سربازی توسط 
دولت بازرگان یک هفته بعد از پیروزی انقالب می گوید: »من نمی گویم که وقتی 
سرلشکر مدنی وزیر دفاع دولت بازرگان سربازی را از دو سال به یک سال کاهش داد 
و خیلی ها را مرخص و پادگان ها را تخلیه کرد، حتماً از آمریکایی ها پول گرفته است. 
اما وقتی او این کار را انجام داد، ارتش عراق و آمریکایی ها فهمیدند که جریانی که 

در ایران قدرت سیاسی را دست گرفته، قوه آمره دفاعی و فهم استراتژیک ندارد.«
حمله  از  بازرگان  دولت  که  کرده  اذعان  یزدی  ابراهیم  درحالی که  همچنین 
قریب الوقوع عراق به ایران خبر داشته است، لغو خرید تسلیحات نظامی از آمریکا 
توسط این دولت جای سؤال جدی دارد. این اقدام باعث شد قوای دفاعی کشور در 

ابتدای انقالب به شدت کاهش یابد و موقعیت برای تهاجم عراق فراهم گردد.
همه این نکات را گفتیم تا در انتها بگوییم تجربه ثابت کرده نگاه حضرت امام)ره( 
آمریکا،  به  فکری  وابستگان  و  است  بوده  صحیح  مستکبرین  و  آمریکا  به  نسبت 
دست آخر بازنده میدان سیاست شدند و مطرود ملت و تاریخ گشته اند. حال عده ای 
درصدد بازسازی تاریخ با دولتمردان فعلی هستند. آن رسانه هایی که می خواهند 
تاریخ تکرار شود که هیچ، یا فریب خورده اند، یا خائن به ایران و ایرانی. ولی دیپلمات 
این  و  برنده شوند،  با آن ها قمار سیاست کنند و  نکند عده ای  باشند،  ها کِیّس 
دیپلمات ها باشند که سرافکنده تاریخ شوند. درسایتی خواندم که دکتر ظریف در 
جواب به خبرنگاری که نظر وی را راجع به مقایسه میان او و دکتر مصدق جویا 
شده بود که ایشان پاسخ داده است: »من خودم را در آن شأن نمی بینم که این جور 
مقایسه ها شود. من کارگزاری خیلی معمولی در حوزه سیاست خارجی هستم که 
وظیفه ای به من محول شده و آن را انجام می دهم. اصاًل خودم را در شأن آدم هایی 

که در تاریخ ماندگار شدند، نمی بینم.«
نیست،  مهم  ماندگار شدن  تاریخ  در  دیپلمات،  »آقای  بگویم:  پاسخ  در  می خواهم 
یا دل سپرده شیطان  ایران  ملت  است؛ خادم  مهم  ماندگار شدن  تاریخ چگونه  در 

بزرگ، آمریکا...«

حرکت  دانشجویان  مسلمان  پیرو خط  امام )ره ( و تسخیر النه ی  جاسوسی  از سوی آنان ، یکی  از بزرگ ترین  حرکت های  ضداستکباری  ـ در تاریخ  انقالب های  مردمی  ـ 
بود که  روح  استقالل و استکبارستیزی  را بار دیگر در ملت  ایران  و دیگر ملت های  محروم ، متبلور ساخت  و اسطوره ی  ابرقدرتی  آمریکا را برای  همیشه  در هم  شکست. 

طرح حاضر وقایع نگاری اصلی ترین رویدادهای 444 روزه این دانشجویان است.

واقعه نگارى 444 روز حضور دانشجویان در سفارت 

به  به آمریکایی ها و پشت کردن  این خوش بینی  نتیجه  به دامان آمریکا دانست. 

جز بی توجهی به هشدارهای آیت اهلل کاشانی مبنی بر قریب الوقوع بودن کودتا، رقم 
خوردن کودتای ننگین 

مصدق به فاصله کوتاه پیش ازاین کودتا، دستگیری و زندانی شدن، تبعید شدن به 

روز اول
دارد.  را  به سمت ناگهان گروهی نزدیک به چهارصد نفر در حالی که در ها بازند و کارکنان آنها سرگرم کارهای روزمره هستند. ماشین ها با سرعت و سروصدا عبور می کنند، فروشگاه ساعت 10. خیابان طالقانی وضع عادی خود  کنند،  می  راهپیمایی  طالقانی  خیابان  حرارت طول  و  شور  با  جوانان  پیچند.  می  آمریکا  می سفارت  بند  خیابان  روند.   می  باال  دیوار سفارت  و  در  از گوشه و کنار سفارت به داخل می از  تا سالها اثراتش باقی خواهد ماند: »سفارت آمریکا در روند، خبری بر روی تلکس خبرگزاری ها می رود که آید و جوان ها 

تهران اشغال شد.«

روز دوم
امام خمینی ضمن تایید حرکت دانشجویان و میگویند:  »امروز در ایران 
باز انقالب است. انقالبی بزرگتر از انقالب اول. در این انقالب شیطان بزرگ 

آمریکاست.«
حاج سید احمد خمینی به نمایندگی از رهبری انقالب در جمع دانشجویان 
یابد. خبرنگار می پرسد علت حضور چیست؟: »من به دعوت  حضور می 
برادران پیرو خط امام به اینجا آمدم. تمام مردم ایران از عمل دانشجویان 
پشتیبانی می کنند.« او در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: »آیا تضعیف 
دولت تا این حد صحیح است؟« می گوید: »این کار تضعیف دولت نیست 
زیرا تمام ملت یکپارچه این عمل را تأیید می کنند و البد دولت هم از مردم 
است.« دولت موقت مهندس بازرگان استعفاء می دهد این استعفاء پذیرفته 
می شود و از سوی رهبر انقالب، شورای انقالب مأمور اداره کشور می شود. 
ابوالحسن بنی صدر نیز به سرپرستی وزارت امور خارجه برگزیده می شود.

روز 16ام

انبوه  است.  مردم  از حضور  لبریز  اطراف سفارت  خیابان های 

جمعیت با عصبانیت پرچم آمریکا را آتش می زنند و فریاد می 

کشند: »مرگ بر آمریکا، مرگ بر کارتر«.

و  رفته  کنار  از سمتش  خارجه  امور  وزارت  کفیل  صدر،  بنی 

ایران  مرزهای  از  خارج  در  گیرد.  می  را  او  جای  زاده  قطب 

شورای  سابقه  بی  اجتماعی  در  دارد.  وجود  داغی  خبرهای 

امنیت سازمان ملل با پانزده رأی بر آزادی فوری گروگان ها 

مثبت  رأی  نیز  شوروی  حتی  میان  این  در  کند،  می  تأکید 

اما بنی صدر  را تحریم کرد  نیویورك  ایران نشست  می دهد. 

میگوید اگر همچنان وزیر خارجه بود، به نیویورك می رفت، 

هر چند که برخی منتقدان در شورای انقالب او را از هواپیما 

برگرداندند. 28 آبان دانشجویان سه گروگان را آزاد می کنند. 

روز 58ام

 شورای امنیت در آخرین روزهای سال 1979 میالدی 

با 11 رأی موافق و بی هیچ مخالفی و با امتناع روسیه 

و چک وسلواکی از رأی دادن تصویب می کند که ایران 

باید تا هفتم ژانویه)18 دی57(، گروگان ها را آزاد کند 

شورای  نشوند،  آزاد  ها  گروگان  مهلت  این  در  اگر  و 

همزمان  کند.  می  صادر  شدیدتری  قطعنامه  امنیت 

گیرد  می  تصمیم  ملل،  سازمان  کل  دبیر  والدهایم 

بیازماید.  را  برود و دیپلماسی قدیمی  ایران  به  شخصاً 

دیپلماسی دبیر کل شکست می خورد و ایالت متحده 

می گوید که یک طرفه به قطعنامه عمل خواهد کرد.

ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری ایران برگزیده می شود. ماه سوم
او در اولین مصاحبه اش خاطرنشان می کند: »آماده نیست که 
اضافه  او  کند.«  قبول  را  موازی  دانشجویان مسلمان حکومتی  با 
میکند:»ما در ایران دو حکومت داریم: یکی حکومت دانشجویان 
پیرو خط امام و دیگری شورای انقالب و چنین وضعی قابل قبول 

نیست.«
بنی صدر راه حل مسئله گروگان ها را تشریح می کند. در این 
تا چند روز دیگر یک  فرانسه گزارش می دهد  میان خبرگزاری 
اند، احتمااًل وارد تهران خواهند شد.هیأت آمریکایی که از جانب دانشجویان پیرو خط امام دعوت شده 

کاری  را  ها  گروگان  با  تحقیق  هیأت  مالقات  دانشجویان  اما   
انحرافی خواندند و اعالم کردند گروگان ها تنها برگ برنده ایران 
با گروگان ها مالقات کنند.در مبارزه با آمریکا هستند و اجازه نمیدهند اعضای این کمیسیون 

کارتر در 26 مارس 1980 )چهارم فروردین 1359( نامه ای روز 140ام
محرمانه خطاب به امام می نویسد و اعالم می کند: »ما آماده 
پذیرش حقایق جدید که مولود انقالب ایران است، می باشیم. 
این امر همچنان هدف و آرزوی ماست، زیرا من تصور می کنم 
همه ملل است، تعقیب می کنیم.«که ما هدف واحدی را که صلح جهانی و برقراری عدالت برای 

تا  العاده دستور می دهد  با شجاعتی خارق  امام خمینی  اما 
نامه کارتر منتشر شود. در آمریکا انتشار این نامه یک افتضاح 
سیاسی برای کارتر بود. کیسینجر بالفاصله پس از افشا شدن 
بگوید که مهمانی تمام شده است.«محتوای نامه کارتر اعالم کرد:» آمریکا باید به مقامات ایرانی 

تا  اند  آمده  سفارت  به  آمریکایی  کشیش  سه  است.  پاك  عید  رروز 
مراسم عید پاك را اجرا کنند. گروگان ها در گروه هایی دو تا چهار 
اوایل  در  آمدند.  می  کتابخانه  به  مذهبی  مراسم  انجام  برای  نفره 
شب مراسم تمام می شود اما کارتر یک روز پس از عید پاك روابط 
دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. او باالخره قطعنامه یک طرفه را هم 
اجرا کرد و تردد همه محموله ها جز غذا و دارو را به ایران ممنوع کرد.

به علی آگاه )کاردار سفارت ایران در واشنگتن( و دیپلمات های دیگر، 
36 ساعت فرصت داده می شود تا ایالت متحده را ترك کنند. آنان 

ناراحت هستند اما در تهران گویی جشن بر پا شده است.
امام خمینی از کارتر به خاطر قطع رابطه با ایران تشکر می کند و 
میگوید:»قطع روابط به این معناست که آمریکا از نفوذ در ایران قطع 

امید کرده است.«

روز 155ام

عمليات نجات

پرواز کردند. شش  س 
ناو وینسنت از  گ 

بزر کوپتر 
هشت هلی 

یز از فرودگاهی مخفی در مصر به 
هواپیما سی-130 ترابری ن

پرواز درآمدند.

برای مأموریت  آمریکا  ماه ها در صحراهای جنوب غربی  آنها 

ویژه خود، تمرین کرده بودند. خبرگزاری ها در ساعت 1/22 

خبر را اعالم می کنند: »واشنگتن- کاخ سفید نیمه شب جمعه 

در بیانیه ای اعالم کرد که عملیات نظامی جسورانه ای که برای 

نجات گروگانهای آمریکایی در تهران طرح شده بود، به علت 

وپتر آمریکایی 
»نقص فنی« لغو شده است. برخورد دو هلی ک

روی زمین در صحرای ایران به مرگ هشت خدمه منجر شده 
است. «

روز 342 ام

ی گروگانها اعالم میکند؛ 
 امام خمینی شروط چهارگانه ای را برای آزاد

ر امور ایران، آزاد 
بازگرداندن دارایی های شاه، تعهد به عدم مداخله د

کا و لغو ادعاهای آمریکا علیه ایران.
کردن داراییهای ایران در آمری

متحده  ایالت  گوید  می  آمریکا(  خارجه  امور  زیر 
)و ماسکی  ادموند 

استقالل ایران را به رسمیت می شناسد.

کارتر از الجزایر می خواهد واسطه ایران و آمریکا شود، چرا که چند 

ایران را قطع کرده بود. در این میان در  با  ش 
ماه پیش کارتر روابط

25 و 27 شهریور صادق طباطبایی که ادعا می کند نمایندگی دولت 

آمریکا  خارجه  امور  وزارت  معاون  کریستوفر،  وارن  با  دارد  را  ایران 

محرمانه  مالقات  این  میزبان  غربی  آلمان  بن،  شهر  کند.  می  دیدار 

است. طباطبایی در این دیدارها ضمن اعالم شرایط ایران برای آزادی 

گروگانها به کریستوفر می گوید: »ایران متعهد می شود دو روز پس 

کا، گروگانها آزاد خواهند شد.« 
از امضای قراردادی میان ایران و آمری

روز 373ام 
چند روز بعد آمریکا شروط چهارگانه را می پذیرد و جزئیات را برای مذاکره باقی میگذارد اما 
را مبهم می خواند و خواستار پاسخ مجدد آمریکایی  رجایی نخست وزیر، پاسخ آمریکایی ها 

می شود.
بهزاد نبوی مذاکره کننده ایرانی می گوید: »آمریکا متعهد شده است کلیه سپرده های ایران را 
که براساس حکم رئیس جمهور آمریکا در بانک های آمریکایی و شعب اروپایی آنها توقیف شده 

است قبل از آزادی گروگانها به حساب بانک مرکزی کشور ثالث واریز کند.«
همه چیز برای آزادی گروگانها مهیاست اما آمریکایی ها آزادی گروگانها را با افزودن تبصره ای 
خارج از قرارداد الجزایر به تعویق می اندازد. گروگانها از فرودگاه مهر آباد مجدداً به بازداشتگاه 
آمریکا  و  ایران  دولتین  امضای  به  الجزایر  »بیانیه  نبوی می گوید:  بهزاد  بازگردانده می شوند. 
رسیده و رئیس جمهور آمریکا فرمان رفع توقیف از سپرده های مسدود شده ایران را صادر کرده 
بود و ما هر لحظه انتظار داشتیم که بانک های آمریکایی سپرده های ایران را به بانک انگلیسی 
واریز کنند، تا گروگانها آزاد شوند، اما یادداشت اخیر بانک های آمریکایی برای ما کاماًل تازگی 

داشت و این همان »نارویی« است که خبرگزاری های خارجی گزارش می دهند«

روز 444 ام
ایرانیها تا زمان تعویض دفتر ریاست جمهوری میان کارتر و ریگان تعلل کردند. رونالد 
ریگان ایرانیها را به بربرها تشبیه کرد و در مقابل یک وزیر ایرانی گفت: »ما این حرف 
را جدی نمی گیریم. ریگان فکر می کند هنوز در فیلم های وسترن بازی می کند و 

باید رفتارهای وحشیانه داشته باشد.«
او اضافه می کند: »گروگانها مثل میوه ای هستند که همه آبش کشیده شده است. «

زمین  روی  هنوز  ها  بویینگ  کنند؛  می  معاینه  را  گروگانها  الجزایری  های  پزشک 
هستند. بسیاری معتقدند انقالبیونی که شاه را تا دم مرگ دنبال کرده بود، تا آخرین 

دقایق ریاست جمهوری کارتر، عذابش خواهند داد.
آمریکایی   52 با  الجزایری  هواپیمای  نبود،  جمهور  رئیس  کارتر  که  لحظاتی  در  و 
فرودگاه مهرآباد را ترك می کرد. هواپیماها با شعار»مرگ بر آمریکا « مشایعت می 

شدند. هواپیماها خاك ایران را ترك کردند و در تاریکی شب مهتابی گم شدند.
5 دقیقه به 9 شب به وقت تهران روز 444 بود که دیگر موضوع تمام شده بود، دقیقاً 

شبیه تمام شدن هرگونه رابطه ایران و آمریکا.
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مفتخر  بنده  که  بود  روزایی  همچین  پیش  سال  شش 
اول  روزای  بپیوندم. حسهای  به جرگه خوابگاهی ها  شدم 
دلتنگیه  و  ترس  با  همراه  ها  بعضی  برای  خوابگاهی شدن 
و برای بعضی ها مثل من هیجان و ماجراجویی. بعضی ها 
انصراف  و  انتقالی  دنبال  و  کنند  گریه می  فقط  اول  هفته 
و  تفریحی  جاهای  دنبال  هم  ها  بعضی  گردند،  می  و... 

کالس زبان خوب و سینما تو شهر جدید هستند.

یه  بروز  با  و  میگیره  رو  ها  خیلی  اول  روزای  غربت  غم   
تو  مادرشون  مهربان  تصویر  سریع  کوچیک  خیلی  مسئله 

ذهنشون نقش می بنده.
منم مثل شما خوابگاهی بودم با کلی خاطرات تلخ و شیرین 

که  خوابگاهی  بود.  کم  خیلی  تلخیش  من  مال  انصافا  اما 
چقدر  فهمی  می  چی؟  یعنی  فرهنگ  میفهمی  تازه  باشی 
با بقیه تفاوت داری؟ می فهمی صدا و سیما جز یاشاسین 
بندری  آهنگ  و  دوغ  آش  و  ترکمنی  لباس  و  آذربایجان 

هیچ اطالعات راجع به فرهنگ هم وطنانت بهت نداده.

می  نظر  به  عجیب  برات  دیگه  های  قومیت  رفتار  اولش   
هر  به  شدن  وارد  موقع  شدن  فرهنگی  شوك  دچار  رسه. 
با محیط سازگار  اما کم کم  مکان جدیدی پدیده رایجیه. 

می شی.

فردگرایی  سمت  به  رو  آدم  اول  خوابگاه  توی  زندگی   
سوق میده! اما هر چی می گذره امکان اینکه کمون اولیه 
منظورم  یعنی  بیشتره.  کنی  محقق  رو  مارکس  اشتراکی 
اینه که اولش خیلی برای خودت خط کشی می کنی که 
منه،  مخصوص  یخچال  از  طبقه  این  منه،  محدوده  اینجا 
دوست  کنه،  استفاده  من  های  ظرف  از  نداره  حق  کسی 
شخصیم  وسایل  به  و  بکشه  سرك  کارم  تو  کسی  ندارم 
مال  زمان  گذشت  با  اینکه  احتمال  اما   . و...  بزنه  دست 
زندگی  اینجوری  زیاده.  اتاق  مال  و  »ما«  مال  بشه  »من« 

خوابگاهی هم برات دل نشین تر میشه.

 

اگر  البته  گذره،  می  خوش  آدم  به  معموال  خوابگاه  تو 
و شب  گرسنگی  ناسازگار،  اتاقی  هم  پولی،  بی  غربت،  غم 
تغییر  خوابگاه  میشه  که  امتحان  شب  بده.  اجازه  امتحان 
با  شبانه  بیدارباش  نظامی  پادگان  مثل  و  میده  کاربری 
استعانت از چای و نسکافه و هات چاکلت و... برقرار میشه.

هاتون  خانواده  به  میشه  اینو  کنید!«  احساس  را  »تغییر 
فامیل  تو  اگر  بینند. حتی  رو می  باری که شما  گفت، هر 
این  تونید  و در و همسایه دانشجوی خوابگاهی دارید می 
عوامل  که  بشید چرا  متوجه  دانشگاه  بعد  و  قبل  رو  تغییر 
مثل  میگذاره.  تأثیر  شما  رو  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  زیادی 
دانشگاه،  محیط  جدید،  شهر  رشته،  دوست،  اتاقی،  هم 
دوری از خانواده و... از اینترنت خوابگاه هم می تونی شب 
دادن  گوش  موسیقی  و  کردن  دانلود  فیلم  برای  صبح  تا 
و  بخونی  مقاله  تونی  می  هم  کنی،  استفاده  کردن  و چت 

سرچ کنی و اطالعاتت رو افزایش بدی. 

وقت  خیلی  اصوال  خوابگاه  تو  که  اینه  حقیقتی هست  یه   
تعریف  برای  بشینی  بخوای  اگر  چون  میره.   هدر  آدم 

و  ها کردن  بچه  کارایی که سر کالس  و  روزه  اتفاقای هر 
حرفای بامزه ای که استادا زدن، بین خودت و حداقل سه 
چهار تا هم اتاقیت  و تازه بخوای اونا رو تلفنی برا مامانت 
یا دوستت یا خواهرت تعریف کنی، همه اش تو وقت اضافه 

باید زندگی کنی. 

فرهیخته  دانشجوی  یه  مثل  میخوام  ازت  دوستانه  پس   
یه ذره هم برای خالی نبودن عریضه درس بخون که آخر 

ترم مثل آهو تو برف گیر نکنی و فکرت به سمت تقلب و 
التماس و گریه و افسوس و حذف پزشکی و...نره.

می  آدم  دل  خیلی  ها  هفته  آخر  مخصوصا  دارم،  قبول   
جاهای  اصوال  ولی  کرد  میشه  چیکار  دونی  نمی  و  گیره 
اردو  و  برنامه  کلی  دانشگاه  و  خوابگاه  مطمئن  و  مختلف 
کم  نسبت  به  هم  که  دارن  مذهبی  و  ورزشی  و  تفریحی 
خیلی  عموما  کنید  شون  تجربه  سالم؛  هم  هستند،  هزینه 

خوش می گذره.

و  خلیله  دین  علی  »المرء  فرمایند:  می  اکرم)ص(  پیامبر 
حتی  تو  اتاقی  هم  تو،  نشین  هم  تو،  قرین  یعنی  قرینه«، 
کی  با  باش  مواظب   پس  کنه؛  می  مشخص  را  تو  دین 
هم  کی  با  کنی،  می  آمد  و  رفت  کی  با  شی،  می  دوست 
کاسه می شی که رسول خدا )ص( هشدار می ده: »اِیَّاَك 
ُه َواَل یَِفی  َُّه قِْطَعٌة ِمَن النَّاِر اَل یَْنَفُعَک ُودُّ وِء َفاِن َو َصاِحَب السُّ
لََک بَِعْهِدِه؛  از دوست بد پرهیز کن که او  پاره ای از آتش 
است؛ نه دوستی اش برای تو سودی دارد و نه به عهدش 

وفا می کند.«  شنیدین می گن سربازی آدم رو می سازه؟ 
خوابگاه هم همین طوره.

 اما چطور ساخته شدنش خیلی به خودتون بستگی داره. 
خوابگاهی بودن تجربه انباشته کردنه. تجاربی که یا تو رو 
بزرگ می کنند یا برات گرون تموم میشن. اوالش فکر می 
کنی آزاد آزادی، اون قدر که دوری از خانواده بهت اختیار 

و خدای خودت.  میشه گفت خودتی  یه کالم  تو  میده.  
ظاهرا کسی به رفتارت نظارت نمی کنه، کسی بهت تذکر 
نمیده، کسی مراقبت نیست که یه وقت خطایی نکنی و... 
محضر  دیگه  جاهای  مثل  هم  غریب  شهر  و  خوابگاه  اما 
خداست؛ می تونی از خوابگاه برای خودت غار حرا بسازی 
گاه،  عبادت  یا  گاه  استراحت  یا  گاه  تفرج  کده،  عزلت  یا 
کتابخونه یا عشرت کده یا... مختاری! خود دانی! ... نظارت 
برای  رو  نظارت درونی  اما خدا  نیست  تقریبا روت  بیرونی 

یه همچین وقتایی گذاشته دیگه، مگه نه؟ 

کنی،  انتخاب  خوبشو  قسمتای  فرهنگی  هر  از  کن  سعی   
آداب و رسوم خوب  و غذاهای خوشمزه و هنر های زیبا و 
لهجه شیرین و خلق و خوی پسندیده هر فرهنگ و شهر 
و  رشد  برای  استثنایی  فرصت  یه  بگیر.  یاد  رو  قومیتی  و 
افزایش مهارت های زندگی و درس خوندن با هم و تجربه 
کسب کردن و هم زیستی مسالمت آمیز  فراهم شده، پس 
می  دست  از  زود  خیلی  ها  »فرصت  که  بدون  رو  قدرش 

روند و خیلی دیر باز می گردند.«

تو  نرسیدی.  آرزوهات  ته  به  تو  نیست.  راه  آخر  دانشگاه   
اگر  مونده.  دیگه  راه  خیلی  کوه.  دامنه  به  رسیدی  تازه 
رو  جدید  زندگی  یه  واقعا  دیگه  که  باشی  هم  خوابگاهی 

آغاز می کنی.

 فکر نکن دیگه کارت بیست بیسته. دیگه همه تالش هات، 
تموم  هات  کشیدنی  سختی  همه  هات،  ریزی  برنامه  همه 
اول  روزای  همین  از  اینجا  بودند.  گرمی  دست  اونا  شده. 
سختی  کنی،  مطالعه  کنی،  تالش  کنی،  ریزی  برنامه  باید 
تو  توست.  انتظار  در  آینده  که  و...  بجویی  دانش  بکشی، 

باید ایران رو بسازی... 

منم يه خوابگاهى ام
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 جمعی از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به 
مختلط شدن سرویس های حمل و نقل دانشگاه تجمع کردند. در 
این تجمع دانشجویان با در دست داشتن دست نوشته هایی همچون 
ارزش  تا  زدیم  کالسمان  »از  نیست«،  سازگار  اختالط  با  »عفت 
هایمان را پس بگیریم« و جمالتی از رهبر انقالب اعتراض خود را به 
این تصمیم مسئوالن دانشگاه نشان دادند. یکی از دانشجویان در این 
تجمع با اشاره به این تصمیم مسئوالن گفت: تیم مدیریتی جدید 
فرهنگی  عمیق  فعالیت های  به  معتقد  ح،  ع-  محوریت  با  دانشگاه 
سیاسی  فعالیت های  با  دانشگاه  فضای  چیز  هر  از  بیش  و  نیستند 
عجین شده است. شنیده شده است طی این مدت چندین مشاجره 

ض بین دانشجویان دختر و پسر شده است.
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 مدتی است که ماجرای جشن جدیدالورودهای دانشگاه یزد)صفری به

شورون( با واکنش هایی متفاوتی همراه شده است، جشنی که بیشتر 
آخرین  در  اما  کنند.  می  عنوان  دانشجویان  تحقیر  مراسم  به  را  آن 
موضع معاونت فرهنگی  این دانشگاه گفته است: این مراسم به صورت 
مراسم  این  برپایی  برای  مجوزی  هیچگونه  دانشگاه  و  نبوده  رسمی 
بررسی موضوع و شناسایی  یزد در حال  نکرده است. دانشگاه  صادر 
عوامل اصلی برگزارکننده این مراسم است که در صورت شناسایی، 
بود.  خواهد  انضباطی  کمیته  مقررات  و  قوانین  طبق  آنها  با  برخورد 
به زودی و پس از بررسی کمیته انضباطی، نحوه برخورد و توبیخ با 

عوامل این موضوع اعالم می شود.

آخرين خبرها از مراسم تحقير 
دانشجويان در دانشگاه يزد

تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد در 
ش شهريه ها

ض به افزاي
اعترا

افزایش  به  اعتراض  در  دیگر  بار  آزاد  دانشگاه  دانشجویان   
دانشگاه  این  دندانپزشکی  واحد  مقابل  تحصیلی  شهریه های 
در تهران تجمع کردند.گفتنی است دانشجویان حاضر در این 
شعارهایی  آن  روی  که  داشتند  دست  در  پالکاردهایی  تجمع 
مانند »افزایش داوزده میلیون ریالی شهریه در یک روز، دولت: 
هر سال 15درصد  آزاد:  دانشگاه  رقمی می کنیم!  را تک  تورم 
ثابت.  نزولی، شهریه  امکانات  افزایش شهریه!، شهریه صعودی 
ثابت باید بماند« نوشته شده بود.  یکی از دانشجویان معترض 
این تجمع دانشجویی گفت: همانطور که در تجمع  حاضر در 
قبلی هم گفته بودیم تا زمانی که به مشکالت ما رسیدگی نشود 
ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد. از این پس نیز هر هفته 
تجمع  برگزاری  با  آزاد  دانشگاه  شهریه های  افزایش  خاطر  به 

اعتراض خود را به گوش مسئوالن خواهیم رساند.

اخیرا  تهران  دانشگاه  دانشجوی  معاون  نژاد،  به  دکتر حسن   
دانشجویان  مطالبات  کردن  برآورده  به  اشاره  با  گفتگویی  در 
در امر خوابگاهی گفت: در مجموع صد تخت برای دانشجویان 
روزانه دختر و پسر اضافه کردیم و توانستیم تمامی دانشجویان 
روزانه متقاضی خوابگاه و بخشی از دانشجویان شبانه دختر را 
اسکان دهیم. سال گذشته شرایط بسیار سختی در خوابگاه ها 
حاکم بود، بسیاری از ساختمان ها گنجایش الزم را نداشت که 
ما افزایش دادیم. برقراری توازن بین اطاقها به لحاظ جمعیتی، 
محل  به  خوابگاه ها  در  اداری  اطاقهای  برخی  کاربری  تغییر 
دانشگاه،  از کوی  اداری  کاربری های  واقع حذف  و در  اسکان 
بخش مهمی از فعالیت معاونت دانشجویی در بخش خوابگاه ها 
طی یکسال اخیر بوده است و هم اکنون نیز فرآیند اسکان به 

اتمام رسیده است.

50001388


