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روایت رخدادهاي  ۴۰سال پیش؛ آن سوي انقالبیون

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

مقاومت بختیار در برابر استعفا

تحریم شراب در روزگار بهرام گور

آﯾﻨﻪ

ونزوئال میان شرق و غرب
 علي خرم :به نظر ميرســد بــراي پرهیز از هر نوع
درگیــري بین شــرق و غــرب و نجات مــردم ونزوئال
و تعیینتکلیف این کشــور باید هر دســته بخشــي از
واقعیت را قبول کرده و فرصت دهند تا ســیطره قانون
سرنوشــت این کشــور را رقم زند .بدین معنا که اگر در
انتخابات گذشــته هرگونه تقلبي صــورت گرفته و این
موجب مخالفت بیش از نیمي از مردم ونزوئال شــده،
باید تحــت نظارت ســازمان ملل متحــد و با حضور
طرفــداران و مخالفــان مــادورو ،انتخاباتــي مجدد و
در محیطي آرام و ســالم ،صورت گیــرد و بدینترتیب
منتخب مردم تعیین گردد .اینکه گفته ميشود ونزوئال
دچار پوپولیســت گردیده و آمریکا سعي بر این دارد که
مجددا نئولیبرالیسم را در ونزوئال حاکم کند ،هیچکدام
نميتواند مشکل اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي مردم
ونزوئــال را درمان کند .پس باید به راهحلي واقعگرایانه
و همهجانبه زیر نظر سازمان ملل متحد توصیه کرد تا
قبل از اینکه کالف آرامش از دســت رهبران این کشور
خارج شــود و پاي بیگانگان به این کشــور باز شود ،به
این قبیــل راهحلها امتیــاز بیشــتري داده و از برخي
زیادهخواهيها صرفنظر کرد.

سوریه؛ میدان آزمون صداقت
 تصادفي نیست که نیروهاي متجاوز اسرائیلي بارها
توانســتهاند علیه ارتش ســوریه و نیروهاي مقاومت
وارد عمل شــوند ولــي نهتنها واکنش قابــل ذکري از
جانب روسها صــورت نگرفته بلکه با خاموشکردن
سیســتمهاي ضدموشــکي و ضدهوایــي اس – ،۳۰۰
عمال به متجاوزین صهیونیســت چراغ ســبز دادهاند.
قبال اســرائیل با توسل به شیوههاي فریب ،زهر خود را
بــه روسها هم ریخت و با پنهانســازي جنگندههاي
خود در پشت هواپیماي مسافري روسیه ،عامل سقوط
آن شــد .روسها نميتوانند متحد ســوریه و نیروهاي
مقاومت باشــند و درهمانحال ،با اســرائیل هم علیه
ســوریه و نیروهاي مقاومت خوشوبش کنند تا فقط
نیروهاي خودشان در سوریه آسیبي نبیند .این پدیدههاي
پرتکرار قطعا به نفع روســیه نیست و از روسها چهره
متحدي غیرقابلاعتماد را به تصویر ميکشــد .آمریکا
و اســرائیل هم از مسکو شــناختي بهعنوان یک طرف
اهل معامله پیدا ميکنند که بهراحتي در یک جا امتیاز
ميگیرد و در جاي دیگر متحدانش را ميفروشــد و در
برابر تجاوزات وحشــیانه دشمن ،آنها را تنها ميگذارد.
حــوادث پرفرازونشــیب ســوریه به صحنــه آزمایش
صداقت همگان تبدیل شده است.

تغییر استراتژي طالبان
 پیرمحمد مالزهي :اســتداللي کــه زلماي خلیلزاد
در برابــر طالبان مطرح کرده ،این اســت که اگر جنگ
ادامــه پیدا کنــد ،آمریــکا همانگونه که در  ۱۷ســال
گذشته جلوي تســلط طالبان بر قدرت را گرفته است،
در ادامــه هم همین کار را خواهد کرد ،اما اگر این گروه
حاضر به مصالحــه با دولت مرکزي شــود ،آنگاه این
فرصــت براي آنها ایجاد ميشــود تــا بهتدریج قدرت
خود را در افغانســتان مســلط کنند .در افغانستان سه
ســطح از انتخابات وجــود دارد ،انتخابات شــوراهاي
محلــي ،انتخابات مجلس ملــي و ســنا و انتخابات
ریاســتجمهوري .طالبان بهســادگي ميتواند بخش
عمــدهاي از قدرت را در انتخابات محلي مناطق تحت
نفوذ خود و مجالس با آراي مردمي کســب کند ،تنها
مسئله براي آنها ،مسئله ریاستجمهوري است که در
انتخابات آن مجبور به رقابت با دیگر گروهها و احزاب
هستند و تضمیني براي پیروزي در انتخابات ندارند.

معامله برد  -برد و شفافیت عملکرد نمایندگان
 ابراهیــم کارخانهاي :آنچه در رابطــه با نظارت بر
رفتار و اعمال نمایندگان مطرح اســت ،صرفا رسیدگي
به موضوع احیانا اعمال و رفتار دور از شأن یک نماینده
نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدي یک نماینده
است که موجبات توانمندســازي و شفافیت عملکرد
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي را فراهم ميسازد.
متأسفانه در ســاختار کنوني مجلس شوراي اسالمي
علیرغم آنکه یک نماینده ميتواند همه اعمال و رفتار
یک دســتگاه را زیر ســؤال ببرد ،نه اینکه هیچ نظارتي
بر عملکرد خــود او صورت نميگیرد بلکه هیچگاه در
مجلس ،یک نماینده به علت ناکارآمدي مورد ســؤال
واقع نميشــود! این در حالي است که یک نماینده در
برابر همه ملت مسئول است...

مصلحت ملت
 ابراهیم بهشتي... :شایســتهتر آن است که اجازه
داده شود بحثها در همان سطح کارشناسي ردوبدل
شود و یک دوقطبي سیاســي دیگر به نام موافقان و
مخالفان  FATFدر کشــور ایجاد نشود که بستر براي
حرکتهاي هیجاني و به دور از عقالنیت و زندهبادها
و مردهبادها فراهم شود .یادآوري این نکته هم البته
براي مخالفان و البته اعضاي محترم مجمع تشخیص
مصلحت نظام هم خالي از لطف نیســت که لوایح
محل بحث از سوي دولت جمهوري اسالمي ایران که
رئیس آن منتخب مســتقیم مردم است ،تهیه شده و
اکثریت مجلس که منتخب مستقیم مردم هستند نیز
آنها را تصویب کردهاند .قاعده عقل حکم ميدهد که
نمایندگان ملت در دولت و مجلس مخالف مصلحت
مردم اقدام نميکنند.
politics@sharghdaily.ir
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شرق :هشتم بهمن  ۵۷قرار بود امام خمیني به ایران بیاید ،اما ارتش فرودگاه
مهرآباد را بست؛ اقدامی که منجر به تحصن مخالفان در دانشگاه تهران شد.
رئیس ســتاد ارتش در کتــاب »اعترافات ژنرال« درباره این ماجرا مینویســد:
»موقعــی که فرودگاه مهرآباد براى جلوگیرى از آمدن ]امام[ خمینی به ایران
بسته شــد و روحانیون در مسجد دانشگاه متحصن شــدند ،اخبار روزنامهها
حاکی بود که همه افســران نیروهاى ســهگانه در پایگاههاى خود در تهران،
اصفهان ،کرمانشــاه ،دزفول ،شــاهرخی )همدان( ،بندر بوشهر و بندر پهلوى
اقدام به تظاهرات و اعتصاب غذا کردهاند و از این رویداد ،بهرهبردارى تبلیغاتی
شــدیدى به نفع مخالفین میکردند .اگرچه روابط عمومی ســتاد بزرگ بنا بر
تقاضــاى فرماندهان نیرو و اعتمــاد به اظهارات آنان ،خبر اعتصاب پرســنل
نیروها را در مطبوعات تکذیب نمود ،ولی گزارشهاى اداره دوم ،اعتصاب غذا
و شرکت در تظاهرات یگانها را تأیید میکرد و حتی در تهران ،بوشهر ،شیراز و
اصفهان برخی از افســران ،همافران ،درجهداران و سربازان با خانوادههایشان
بــه راهپیمایی پرداختند .چــون گزارشهــاى اداره دوم و نیروها ضدونقیض
بود ،دســتور دادم از ســتاد بزرگ ،دو هیئت ،یکی به ریاست سپهبد فیروزمند،
معاون ستاد براى رسیدگی به وضع پایگاههاى یکم ترابرى و شکارى در تهران
و دیگرى به سرپرســتی سپهبد رحیمیالریجانی ،رئیس اداره یکم ستاد ،براى
رســیدگی به وضع پایگاههاى نیروى هوایی در اصفهان ،شیراز و بندر بوشهر
اعزام گردند .هیئتهاى اعزامی پس از رســیدگی ،دستور بازداشت محرکین و
مســببین را در پایگاهها صادر کردند .بالفاصله مخالفین ،شایعه تیرباران ۱۶۵
نفر از همافران را عنوان و شــروع به تظاهرات و تبلیغات شــدید علیه دولت
و ارتش نمودند« .شــاپور بختیار هم دراینباره در مجلس ســنا حضور یافته
میگوید» :درباره محاکمه همافران خبر میدهند که  ۱۶۰همافر اعدام شدهاند
و بقیه هم اعدام خواهند شد؛ من به خدا قسم میخورم که هنوز یک نفر هم
محاکمه نشده است«.
ویلیام سالیوان ،ســفیر آمریکا در تهران ،دراینباره نوشته است...» :بختیار
]پس از اینکه با وساطت من موفق به جلوگیرى از استعفاى ارتشبد قرهباغی
از ریاســت ستاد شــد[ گفت :با تدابیرى که پیشبینی کرده ،پس از مراجعت
آیــتاﷲ خمینی اوضاع به نفع حکومت او تغییــر خواهد کرد ...ما برنامهاى
تنظیم کردیم که اتباع آمریکایی را از ایران بهسرعت با هواپیماهاى نظامی که
بین تهران و آتن پرواز میکردند ،تخلیه کنیم .با تشدید بحران ،ژنرال هایزر هم
براى بازگشت از ایران بيقرارى میکرد و در گزارشات روزانه خود به واشنگتن
درخواست میکرد با خاتمه مأموریت وى در ایران موافقت کنند .من هم فکر
میکردم که دیگر حضور هایزر در تهران مثمرثمر نیست؛ ولی کاخ سفید هنوز
معتقد بود او میتواند کارها را در تهران سرپرستی کند«.
مهندس بازرگان در مصاحبهاى به تشــریح تصمیمات امام درباره تشکیل
شــوراى انقالب و دولت موقت اســالمی پرداخته و گفته است ...» :در مورد
دکتر بختیار باید بگویم من او را از  ۳۴سال پیش میشناسم و باهم در نهضت
مقاومت و در جبهه ملی همکارى داشــتهایم .او مردى وطنپرســت ،بسیار
منطقی! و داراى تشخیص درست است .با آشنایی که از سوابق او دارم ،قاعدتا
باید خود را در اختیار انقالب بگذارد و در نتیجه استعفا دهد ،مگر اینکه در این

اواخر شخصیت او عوض شده باشد«.
شاپور بختیار در پاسخ به اظهارات مهندس بازرگان گفت» :تمام اراجیف و
شــایعات استعفاى من و خالیکردن سنگر مقدس قانون اساسی و حرکت به
سوى مجهول مطلق ،بیاساس است«.
بختیار با نوشــتن نامهاى به امام ،درخواســت میکنــد که به وى مهلت
کافی براى انجام تغییرات داده شــود و تأکید میکند ...» :اجازه فرمایید که هر
تغییر در نظام مملکت از راه صلح و سلم و آرامش بر طبق سنن دموکراتیک
معمولــی در تمــام جهان انجــام گیرد«...؛ چون از نوشــتن نامــه نتیجهاى
نمیگیرد ،مصمم به عزیمت به پاریس و برقرارى تماس و مذاکره مستقیم با
رهبر انقالب میشــود .بیانیه نخستوزیر مبنی بر مسافرت به پاریس از رادیو
و تلویزیون پخش میشود .در قسمتی از بیانیه آمده است ...» :تصمیم گرفتم
ظرف  ۴۸ســاعت آینده شخصا به پاریس مسافرت کرده و به زیارت معظمله
نائل آیم و با گزارشی از اوضاع کشور و اقدامات خود ،ضمن درک فیض ،درباره
آینده کشور کسب نظر نمایم.«...
ژنرال هایزر که هر روز با فرماندهان نیروها و رئیس ســتاد مشترک جلسه
میگذارد و آنها را براى اجراى نیات شوم خود آماده میکند ،در خاطرات خود
مینویســد ...» :امید ما این بود که این دیدار ،بتواند بازگشت ]امام[ خمینی را
به کشــور براى دســتکم یک ماه دیگر به تعویق بیندازد . ...به نظر من چنین
میآمد که اوضــاع به دلخواه ما در حال تغییر بود؛ اما متأســفانه اگر ]امام[
خمینی تا چند روز آینده بازمیگشت ،همه چیز را خراب میکرد .ما به  ۳۰الی
 ۶۰روز وقت دیگر احتیاج داشتیم.«...
یکی از خبرگزاريها درباره وضعیت کنونی شاه اظهار کرد» :شاه از خیانت
دوستان خود سخت اندوهگین است و به این جهت در چند روز گذشته حدود
 ۱۲کیلو الغر شده است«!
در تهران هم ،عدهاى از ارتشیان و وابستگان رژیم شاه در ورزشگاه امجدیه
گرد آمــده و در پناه نظامیان به تظاهرات پرداختند و حمایت خود را از دولت
بختیار و سنگر قانون اساسی اعالم کردند.
ارتشــبد قرهباغی ،درباره حوادث این روز مینویسد» :جریان حادثه مقابل
ژاندارمرى کشور تا شب ادامه پیدا کرد .خبر این حوادث در تمام خبرگزاريها

منتشــر شــد و مورد بهرهبردارى مخالفان قرار گرفت .مخالفان از این حادثه
کــه خود به وجــود آورده بودند ،سوءاســتفاده کرده و بر میــزان تظاهرات و
اغتشاشــات مختلف در شــهرها افزودند . ...در همین روز عالوه بر این وقایع
آقاى غالمحســین دانشی ،نماینده مجلس شــوراى ملی ،نیز در خیابان مورد
سوءقصد قرار گرفته و بر اثر تیراندازى زخمی شد.«...
روایت تایم از شاه در  ۸بهمن
مجلــه تایم در آخرین شــماره ژانویه  ۱۹۷۹که مصادف بــا  ۸بهمن ۵۷
منتشــر شد ،نوشت :شاه که تهران را ترک گفته و در مصر به سر ميبرد ،گفته
اســت کارتر ،رئیسجمهور وقت آمریکا ،بود که به او اشــاره کرد اگر در برابر
تظاهرکنندگان و اعتصابات شــدت عمل نشــان دهد ،نميتواند روي حمایت
آمریکا حســاب کند .شــاه افزوده بود مخالفان او که متوجه این قضیه شــده
بودند ،بر شــدت مخالفت و تظاهرات خیاباني و اعتصابات افزودند و اکثریت
ساکت و بيتفاوت جامعه را هم به حرکت درآوردند و امور کشور فلج شد .به
نوشته تایم ،شاه گفته بود :کارتر تصور ميکند )ميکرد( که دیگر نیازي نیست
که ایران ژاندارم خلیج فارس باشــد و این کار را ناوگان آمریکا بدون واســطه
)بــدون ایران( هم ميتواند انجام دهد .بهعالوه کارتر گمان ميکند )ميکرد(
که شــاه تنها یک نفر اســت و با رفتن او ،ایران متحد آمریکا باقي خواهد ماند
و ســد گسترش نفوذ مسکو در آسیاي غربي و جنوبي نخواهد شکست .آینده
ثابت خواهد کــرد که چنین نخواهد بود] .تظاهرات منجــر به انقالب در پي
انتشار نامه ساختگي احمد رشیديمطلق در روزنامه اطالعات در نهم ژانویه
 ۱۹۷۸آغاز شده بود و یک سال طول کشیده بود[.
شاه در مصاحبه دیگري کارتر را فاقد تفکر سیاسي و احاطه بر رویدادهاي
تاریــخ حتي تاریخ قــرون  ۱۹و  ۲۰خوانده و گفته بود سیاســت کارتر به دلیل
بياطالعــي از گذشــته ملل ،تفاوت فرهنگهــا ،روانشناســي و رفتار آنها و
ضعف تحلیل اوضاع جاري جهان و پیشبیني آینده ،تحت تأثیر تلقین و نفوذ
اطرافیان خود بهویژه برژینسکي ضدروس براي آمریکا در درازمدت مشکالت
متعدد خواهد آفرید که رفع آنها نیاز به هزینهکردن صدها میلیارد دالر و حتي
تحمل تلفات دارد.
در پاســخ به این پرسش که چرا یک شاه باید به توصیه رئیس دولت دیگر
عمــل کند و وطن را در لحظات حســاس ترک گوید ،گفته بود ترســیدم ایران
منزوي و ایزوله شود و هر آنچه را که به دست آورده بودیم ،از دست بدهیم.
شــاه پس از ترك ایران ،یك بار هم گفته بــود که کارتر مذاکرات محرمانه
ســران غرب در »گوادالوپ« را که قرار بود درباره چین و شــوروي باشــد ،به
بحث درباره ناآراميهاي ایران تبدیل کرده بود و نظر موافق شــرکتکنندگان
را بــه رفتن او! از ایران جلب کرده بود .شــاه گفته بود کــه این اطالعات را از
منابع نزدیك به صدراعظم آلمان که در مذاکرات گوادالوپ شــرکت کرده بود
و نظر دیگري داشــت ،به دســت آورده بود و در این جلسات ،ژیسکار دستن،
رئیسجمهــور فرانســه ،از نظر کارتر حمایت کرده بود؛ زیرا فرانســه به ایران
بدهکار بود و ميخواســت که به صورتي ایــن پول را پس ندهد .دولت لندن
هم از زماني که او ،دیگر دیکتههاي آن دولت را نمينوشــت ،کمر به دشمني
با او بسته بود.

ﺻﺎدق ﺧﺮازي :ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎد از اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪم
سوریه هم میتوانست مثل عراق برود ،بشار مردانگی کرد و قبول نکرد
سفیر سابق و اصالحطلب فعلي است؛ ميگوید با
همه کوچهپسکوچههاي قدرت ارتباط دارد و از این
ارتباط خود براي کمک به اصالحطلبان استفاده کرده
و ميکند .رئیس هیئت مؤسس و دبیرکل حزب نداي
ایرانیــان یا پدر معنوي این حزب اســت که در ابتداي
راهانــدازي آن ،مخالفان زیــادي در جبهه اصالحات
داشت .بسیاري معتقد بودند در شرایطي که ساختار،
روي خوشي به اصالحطلبان نشان نميدهد ،صادق
خرازي و حزبش آمدهاند تا خــود را اصالحطلب ،از
نوعي دیگر نشــان دهند و یاران ســابق را دور بزنند.
یکــي از انتقادات مطرحشــده ،تــکروي حزب ندا و
تمایل خرازي براي رســیدن به قــدرت ،آنهم جدا از
جریان اصالحطلبي بود .او که اینروزها دلمشــغول
سیاســت داخلي شده است ،ســالها دیپلمات بوده
است؛ برادرزاده وزیر خارجه دولت اصالحات ،نماینده
اســبق ایران در سازمان ملل و سفیر ایران در فرانسه.
صادق خرازي به جمعآوري اشــیا و عتیقه نیز عالقه
خاصــي دارد؛ این را همه آنهایی کــه او را از نزدیك
ميشناسند ،ميدانند .او یکي از مشهورترین صاحبان
کلکسیون نســخ نفیس و قدیم خطي است که اتفاقا
خودش نیز خط بسیار خوشي دارد .سیدصادق خرازي
اوقات فراغت خــود را صرف جمعآوري ،نگهداري و
خریدوفروش این نســخههاي خطي ميکند .دوستان
و اطرافیــان نزدیک خرازي او را بــه »نظمي آمیخته
با وسواس« ميشناســند .پدرش آیتاﷲ سیدمحسن
خــرازي ،فرزند یکي از تجــار معروف تهــران بود و
ســیدصادق نوجوانــي خــود را در حجــره پدربزرگ
گذرانــد .فرزند او داماد محمدرضا خاتمي اســت .از
صادق خرازي بهعنــوان ترتیبدهنده اصلي مالقات
خاتمي -شیراک ) (۲۰۰۵یاد ميکنند؛ همچنین از وي
بهعنوان مغز متفکر و طراح اصلي نامه محرمانهاي
که گفته ميشــود دولت ایران بهطور رسمی در سال
 ۲۰۰۳به آمریکا نوشــت ،یــاد ميشــود .از منتقدان
صریــح احمدينژاد اســت و ایــن را در هــر دیدار و
گفتوگویي به شکلي بیان ميکند؛ ازجمله در همین
گفتوگوي اخیرش با ایســنا .او درباره وقایع سال ۸۸
به »شرق« گفته بود» :صبح روز قبل از انتخابات ،من
یکنظرســنجي دیدم ٦۰ .درصد احمدينژاد بود٤۰ ،
درصد موســوي .یک نظرسنجي دیگر ،موسوي را ٤۲
و احمدينــژاد را  ٥۸درصد اعــالم کرد .خودم به ٤۰
تا  ٥۰روســتا و شهر رفتم .من معتقدم تخلف شد ،اما
تقلب  ۱۰تا ۱۲میلیوني نه .او یك مجادله اینستاگرامي
بــا رضا رفیــع ،طنزپرداز ،نیز داشــته اســت .صادق
خرازي در اینســتاگرام با گذاشتن فیلم چندثانیهاي از
تست یک موشک نوشــته بود» :تست راکت  xaeroبا
قابلیت فرود عمودي #موشک #تکنولوژي #هوافضا
#موشک قدرتمند #آخرین تکنولوژي موشکي« .رضا
رفیع نیز در کامنتي براي او نوشــت» :آقا صادق عزیز،

سالهاســت دارید شیپور رو از ســر گشادش ميزنید.
بله ،موشک الزم است ،اما شما از ناحیه پوشک ضربه
خواهید خورد .حاال هي موشــک هــوا کنید« .صادق
خــرازي پاســخ داد» :آقــا رضا تو مراقــب لنگهات
باش که هم موشــک و پوشک براش الزمه .اگر نفس
ميکشــي و شعر و ...شــعر تو این مملکت ميسازي
و ميبافــي ،بــه برکت همیــن موشــکهاس وگرنه
طوري دیگه ميشــد .تو هم پیوستي به جماعت اهل
روز دســتمریزاد« .رضا رفیع هم نوشــت» :از پاسخ
ادیبانهتان سپاسگزارم .طفلک جالل ما«.
صادق خرازي با ایســنا گفتوگو کرده اســت که
بخشهاي مهم آن به شرح زیر است:
 یــک خبرنگار خارجی گفت شــما برای ســوریه
خیلــی تــالش کردیــد ،من گفتــم ما برعکــس فکر
میکنیم؛ ســوریه بــرای ما خیلی تالش کــرد .قبل از
اینکه اینها ســوریه را وارد جنگ داخلی کنند ،آمریکا،
فرانسه ،عربستان سعودی ،امارات و برخی گروههای
تکفیــری ازجمله جبهه النصره به ســوریه پیغام داد
کســریهایت را میدهیم و سرمایهگذاری خارجی را
برایــت تأمین میکنیم؛ اما فقط بــه ایران ،حزباﷲ و
مقاومت کار نداشــته باش .شبیه این پیام را به عراق
داده بودند؛ ســوریه هم میتوانست مثل عراق برود.
بشــار مردانگی کرد و قبول نکرد .کســی این زاویه را
نمیبیند و فقط میگویند ایران برای کمک به ســوریه
رفته است.
 فراموش نکنیم متحد استراتژیک ما در زمان جنگ،
ســوریه بود؛ او در کنار ما ایســتاد .مگــر یادمان رفته
اســت؟ ما توان پرتاب موشک نداشتیم .نظامیان ارشد
لیبی و سوریه به ما آموزش حوزه موشکی دادند .تا آن
زمان تمام ساختار نظامی ایران غربی بود و ما استفاده
از جنگافزارهای شــرقی را در دستور کار نداشتیم .در
این زمان مستشاران ارشد ســوریه به ما کمک کردند؛
بعد ما همه کمکهای آنان را فراموش کنیم؟
 بــه حرفهای روشــنفکرها هم توجــه نکنید .از
مردمی که در خیابانهای خاورمیانه هســتند ،بپرسید
ایران امــروز چه میگوینــد .خاورمیانه را
کــه درباره ِ
مردمی کــه در آن زندگی میکنند تشــکیل دادهاند.
امــروز در مناطق سنینشــین عربســتان؛ طرفداران
جمهوری اسالمی بیشتر از طرفداران سعودی هستند.
تکلیف مناطق شیعهنشــین هم که روشن است .من
اخیرا در یکی از کشورهای عربی بودم ،در راه فرودگاه
راننده از من پول نگرفت ،چون من ایرانی بودم .همین
موضوع را در عراق و سوریه هم میبینید.
 آقای العبادی حرفــی زد و مردم مخالفت خود را
با حرف او نشــان دادند .حاج قاسم )قاسم سلیمانی(
به من گفتند در این ماجرا مــن رفتم از العبادی دفاع
کردم و گفتم به او کاری نداشته باشید؛ حاال یک حرفی
زد .مردم بیچارهاش کردند ،انداختند او را .آمریکاییها

به برهم صالح گفتند رئیسجمهور نشــو و شد ،چون
ما خواســتیم .گفتنــد عادل عبدالمهــدی را بهعنوان
نخستوزیر معرفی نکن ،او هم نخستوزیر شد.
 در اربعیــن ببینید چه اســتقبالی از مــردم ایران
میکنند .سرکنســولگری ایران در بصره را چه کســی
بازســازی کرد؟ تجــار بصره .ایــران یکِقــران پول
برای بازســازی نداد ،خودشــان بازسازی کردند .برای
تبیین این موضوع تظاهراتــی را هم که مردم جلوی
سرکنسولگری کردند ،ببینید.
 مــن خودم منتقــد دولت احمدینژاد هســتم و
هیچکس به انــدازه من ادبیات ضــد احمدینژاد را
در زمان ریاســتش بر دولت مطرح نکرد .بهخاطر این
صحبتها تهدیدهای جدی هم شدم.
 وقتی دولت ،دولت مقتدری نباشــد همه طغیان
میکنند .چــرا در زمان جنگ و زمان آقای هاشــمی
اقتدار داشتیم؟ زمان آقای خاتمی هم شرایط اینطور
نبــود که االن هســت .قبول کنید که نظــارت الزم بر
حوزههــای مثل پتروشــیمی ،کشــاورزی و امثال آن
نیست.
 درست است که وقتی صحبت از پول و سازندگی
شد ،یکسری مبانی ارزشــی جابهجا شد ،قبول دارم
در دولتهای پیشــین هم ایراداتی وجود داشــته اما
آنقدر نبود .شــما میگویید شــروع فسادها و اوضاع
بد اقتصادی ریشــهاش در ســالهای قبلتر اســت؛
ایــن موضوع قابل بحث و مناقشــه اســت و من هم
میتوانــم مقداری از این بحــث را بپذیرم .اما بیاید با
مثال صحبت کنیم؛ هواپیمای اقتصادی ایران باالخره
حرکــت کرده بود که در زمــان احمدینژاد موتورش
کامال در هوا رها شــد ،موتور هواپیما درحالیکه اوج
گرفته بود ،رها شد.
 برداشــت من این اســت کــه رهبــری از روز اول
میخواســت جلــوی فســاد گرفته شــود .حاکمیت
به دنبال مبارزه با فســاد بود .شــما ببینیــد قانون با
احمدینژاد و مشایی چگونه برخورد کرده است.
 نمیشــود طرف بگوید تا روزی که من بودم همه
چیز خوب بوده و بعد از من خراب شــده اســت .در
دادگاه جرم آقای بقایی اثبات شــده است .در دادگاه
جرم آقای مشــایی به هر دلیلی اثبات شــده اســت.
کشــور قانون دارد .اگر بگوییم قانون را قبول نداریم،
سنگ روی سنگ بند نمیشود .اجرای قانون بد بهتر از
بیقانونی است .همه وزیران آقای احمدینژاد فاسد
نبودند حتی خود ایشــان را شرعا و اخالقا نمیتوانم
بگویم فساد داشته اســت .من روی مدیریت و منش
ایشــان صحبت دارم که کشور را به اینجا رساند .هیچ
حرف مســتدلی درباره فساد او نشــنیدم؛ من از خدا
میترســم نمیتوانم بگویم احمدینژاد فاسد است.
مدیریت او مشکل دارد.
 مــن نمیخواهم شــأن قوه قضائیه را زیر ســؤال

ببرم .راجع به این قوه حــرف منفی نمیزنم .قضات
جوانمرد باشرفی در این قوه وجود دارند که مردانه در
سمت قضاوت خود ایستادهاند .اما هر سیستمی که با
مردم و پول مردم ارتباط داشته باشد ،قدرت فسادش
باال میرود .باور من این اســت که دولت میتوانست
و هنوز میتواند با مکانیســم همکاری سه قوه ،سپاه،
صداوسیما و رسانهها که قدرت چهارم کشور هستند،
با فســاد مبارزه کند .دولت باید بتواند با اختیاراتی که
بــا مجلس برای خود ایجاد میکند ،در یک سلســله
موضوعات ملی ،گامهای تأثیرگذاری بردارد.
 »ندا« که آمد ،اختالفات شــروع شد .اعتقاد من بر
این بود و هســت که ندا مظهر و نماد وحدت میتواند
باشــد .ندا حلقه همه تفکرها میتواند باشد .ندا نسل
جوان است و سیاســتمداران و ژنرالها در آن عضو
نیســتند .به ما ایراد میگیرند که دانهدرشت ندارید ،ما
میگوییم دانهدرشتها را چه کسی ایجاد کرده است؟
 حــزب ندا هــم یک پدیــده بــود .نــدا در دوران
مهجوری اصالحات روی کار آمد .نداییها جوانهایی
بودند که آســیب خورده بودند و به اصالت انقالب و
نظام باور داشتند.
 روزی کــه ندا شــکل گرفــت ،همهجــور توهینی
به مــا کردند .ما چند حرف داشــتیم یــک ،اصالحات
پوستاندازی شود ،حاال همه آنهایی که به ما بد و بیراه
میگفتنــد هم همین حرف را میزننــد .مگر ما در آغاز
تأسیس ندا همین را نگفتیم؟ همه کسانی که میگفتند
ادبیــات اصالحات باید اصالح شــود به ما بــد و بیراه
میگفتند .تصورشان این بود که ما مأموریتی داشتهایم
در حالــی که ما الهامگرفته از تفکــرات جوانان بودیم.
در مســیر کار نشان دادیم اهل دورزدن و چشمبستن به
روی اتفاقات نیستیم .در هر واقعه اجتماعی و سیاسی
بیش از هر حزبی حساسیت نشان دادیم.
 برای ما مشکالت اساســی ایجاد کردند؛ بدگویی،
هتاکــی و ناجونمردیها را از کســانی دیدیم که خود
پر از ایراد بودند .ایرادهــای ما را فریاد زدند در حالی
که اگر قرار بود ایراد خودشــان گفته شود ،سنگ روی
سنگ بند نمیشد.
 جوانــان مــا به من ،بــه خودشــان و جامعه نقد
دارند اما کنار هم مینشــینند و فعال هســتند .حزب
نــدا میخواســت یک حزب مــدرن و ســازنده برای
امروز ایران و آینده باشــد .حزب نــدا حزب فردا بود.
خیلی اذیتــش کردند .اگر تفکر مدارا با حزب ندا بود،
امروز شــرایط اصالحات جور دیگری بود .یاد بگیریم
برای اینکه خودمان را نشــان دهیــم ،دیگران را پایین
نکشیم .هنوز ما با چارچوبهای دموکراتیک آمیخته
و آموخته نشــدیم .هنوز دموکراسی گویا در روزهای
اول تولدش اســت .دموکراسی هنوز قدرت تساهل را
در ما مدعیان اصالحطلبی ندارد .خیلی از کسانی که
سنتیتر هستند ،قدرت گفتوگویشان بیشتر است.

نگراني درباریان از جانشیني بهرام به حدي بود که
پس از مرگ یزدگرد اثیم بر اثر لگد اسب آبي که خود
داســتاني شگفت دارد ،حاضر نبودند اورنگ و دیهیم
شــهریاري را به فرزند او بسپارند و موبدان ،شخصي
فروتن و صلحجوي به نام خســرو را انتخاب کردند تا
جایگزین بهرام کنند که بهرام با ســپاه عربهاي یمن
بــه مرزهاي ایران روي آورد و موبــدان از بیم ویراني
مناطق مرزي با او وارد مذاکره شدند و سرانجام مقرر
شــد که دیهیم شهریاري را میان دو شیر نر قرار دهند
و هر یک از آن دو که جســارت برگرفتن تاج را از میان
دو شیر داشته باشــد ،بر اورنگ شهریاري تکیه زند و
خســرو ،آن مرد آرامشطلب با مشاهده تاج در میان
دو شیر چنین گفت:
چو خسرو بدید آن دو شیر ژیان /نهاده یکي افسر
اندر میان /بدان موبدان گفت تاج از نخســت /مر آن
را سزاتر که شاهي بجســت /و دیگر که من پیرم و او
جوان /به چنگال شیر ژیان ناتوان
و چون بهرام دو شــیر خشمگین را از پاي درآورد
و تــاج را برگرفت و بر ســر نهاد ،به موبــدان و دیگر
درباریان قول داد هرگز به شــیوه پدرش به ستم رفتار
نکند و همواره جانب مهر را داشته باشد.
به آرام بنشســت بــر گاه شــاه /برفتنــد ایرانیان
بازخــواه /چنین گفت بهرام کاي سرکشــان /ز نیک و
بد روز دیده نشــان /همه بندگانیم و ایزد یکي است/
پرستش جز او را سزاوار نیست
و بهرام با این اندیشــه کــه یاريبخش مظلومان
باشــد و جز به مهر با مردمان رفتــار نکند ،بر اورنگ
شهریاري تکیه زد.
و اما داستان تحریم شراب.
روزي بهــرام به نخجیــرگاه رفت و در بیشــهاي
بیتوته کرد و در آن بیشــه شــیر نري به بهرام حمله
آورد و شاه شیر را با تیري در پهلو بر زمین افکند و شیر
ماده به خروش آمده ،به ســوي بهرام شتاب گرفت و
شــاه جوان با زخم شمشیر ،شــیر را از پاي درآورد و
به مناسبت این پیروزي جشني به پا کرد و زودهنگام
صبــح شــراب خواســت و بــزرگان لشــکر را نیز به
شادنوشي فراخواند .در این هنگام مردي میانسال به
حضور شاه رسید و چندین شتر بار میوه چون به و انار
و ســیب به حضور بهرام آورد که همه دستچینشده
و بسیار اشتهابرانگیز بود .بهرام در پاسخ این لطف ،او
را مورد تفقد قرار داده ،به تشکر در کنار خود نشاند و
نام او را جویا شد و مرد خود را کبروي معرفي کرد.
جهاندار چون دید ،بنواختــش  /میان یالن پایگه
ساختش /همین مِه که با میوه و بوي بود /ورا پهلوي
نام ،کبروي بود
و بهرام او را به نوشیدن دعوت کرد و مرد به ناگاه
جام یکمني شراب را به یکباره و الجرعه سر کشید.
بهرام با مشاهده شیوه نوشیدن او شگفتزده فرمان
داد تا جام دومني آوردند و کبروي از شاه اجازه گرفته،
آن را نیــز با نام شــهریار ایران در یــک دهان به کام
فرستاد .در برابر شــگفتي شاه و اطرافیان وي ،اظهار
داشــت که این مقدار شرابي که نوشیدم ،فقط مرا به
نشاط آورده اســت و من هفت برابر جام پنجمني را
مينوشــم بيآنکه کمترین تأثیري در رفتارم پدید آید
و همچنان بيلغزش و لرزشي گام برميدارم و هرگز
کســي خروش مستي از من نميشنود و آنگاه بر زین
مينشــینم و اســب ميتازم و آمادهام با هر کس که
مایل باشد ،به رقابت در نوشیدن بپردازم.
به پیش بزرگان بیازید دست /بدان جام ميتاخت
و بر پاي جســت /به یاد شهنشــاه ،بگرفت جام/منم
گفت میخــواره کبروي نام /به جــام اندرون بود مي
پنج من /خورم هفت از این بر سر انجمن /پس آنگه
ســوي ده روم من بــه هوش /ز من نشــنود کس به
مستي خروش
آنگاه پــس از چنین نوشــیدني از بهــرام اجازه
خواســت به راه خویش بازگردد .بهرام که دلنگران
مــرد بود بــه وي اجــازه داد ولي به دو ســه نفر از
اطرافیانــش گفــت او را بــا فاصله تعقیــب کنید و
ببینید چگونه رفتاري دارد .کبروي اســب خویش را
با سرخوشــي به سوي دشــت تازاند و جانب کوه را
در پیش گرفت .چون به نزدیک کوه رســید ،از اســب
فرود آمده افسار آن به درختي ببست و خود در سایه
کوه بخفت .مراقبان وي ســوداي بازگشــت داشتند
که به ناگاه مشــاهده کردند ،زاغي ســیاه از کوه فرود
آمد و بر چهره مرد خفته نشســت و دو چشــم مرد
را از چشــمخانه بیــرون کشــید .آن دو مراقب که از
دور شــاهد این منظره هولناک بودند ،شــتاب گرفتند
تا مرد خفته را نجات بخشــند اما زاغ چشــمان او را
در مستي و بیهشــي بیرون کشیده ،خورده بود و آنان
چون نزدیکتر شــدند ،مرد را مرده یافتند و زماني که
خانوادهاش از مرگ نابهنگام او آگاه گشتند ،خروشي
برخاست و فریاد و نالهشان به آسمان رفت.
مراقبان با اندوه آنچه را به مشــاهده دیده بودند،
نزد شــاه بازگفتند که زاغي چشم روشن کبروي را در
مستي بربود و بخورد.
بهرام با شــنیدن این ســخن آزرده گشت ،همان
لحظه فرماني صادر کرد تا همه کســاني که صاحب
خرد و اندیشــه هستند ،از نوشــیدن دست بشویند و
شراب را بر همگان حرام کرد و خود دیگر ننوشید.
رخ شهریار جهان زرد شد  /ز تیمار کبروي پردرد
شــد /همانگه برآمد ز درگه خروش /که اي نامداران
فر و هوش /حرام است مي در جهان سر به سر /اگر
با ّ
زیردست است ،اگر نامور
و ایران یک ســال تمــام را در تحریم نوشــیدن
گذرانــد و آنگاه حادثــهاي خواندنــي رخ داد کــه
خواندن آن لــب را به خنده ميگشــاید و آن قصه
بماند تا فصلي دیگر.

