
ای از      هر حکومتی در هر نقطه

جهان تشکیل شود برر اارا        

نظرا  کرکرری یراهری  ره             

گذارانش بدان معتقدند بره     بنیان

آید. حال وقتی مرارانری      وجود می

ککری دو نظا  حکومتی در تناقض با هم باشنرد      

این امر قهرا به ایتالف و درگیری در ابعاد مختلر   

های متفاوتی یواهد انجرامریرد. حرال         هورت  و به

اینکه  دا  پیروز شود به عوامل زیادی بسرتر ری      

دارد. وقتی نظامی و حکومتی یود را حا م مطرلر     

یواهد و قصد دارد همه را در اریرسرترم      جهان می

یواهش هضم  ند و حکومت دیر رری      جهانی دل

یابد طایعیسرت   چنین نظمی را مغایر اهول یود می

های مختل  به تقابل مخفی یا   ه این دو در عرهه

آشکار بپردازند. همچنین باید بدانیم  ه اریراارت     

 الن و آرمان یک نظا  ایاای قدرتمند و تثایرت  

یرابرد و هررکرا            ها تغییر نمری  شده با تغییر دولت

های مرخرترلر       های ارائه شده تواط دولت راهکار

برای تحق  اهداف ایاات  الن متفاوت اات. لذا  

تغییر در ظاهر و طرز رکتار دولت در  شروری  ره     

توان تغییر در  چنین نظامی بر آن حا م اات را نمی

 رویکرد  لی آن دانست.

رکتار متفاوت ایاالت متحده آمرریرکرا در قرارال            

 شورهای مختل  را نیز باید چنین تفسیر  رد  ره  

ها همواره بست ی بره مرنراکر           رکتار آمریکا با آن

ای چرون   یودش دارد و اهول مقد  نمایانده شده

حقوق بشر  دمو راای و آزادی چیزی جز ااارابری   

  ای نیست! برای زبان بازی دیپلماتیک و راانه

 2ادامه در صفحه 

 ردند. ملتی  ره       افارتخانه ها ح  ندارند  ه جااوای  نند  توطئه بکنند و اینها جااوای می

تراد. ما مدعی هستیرم  ره ایرنرجرا              ند از هیچ نمی  برای یدا قیا   رده و شهادت طلب می

افارتخانه نیست  اهلش قضیه افارت در  ار ناوده و ما مدعی هستیم  ه این آد  هایی  ه در 

اینجا بودند  اینها اجزاء افارتخانه ناودند  به اام افارتخانه شما یک چیزی درات  ردید  ره    

 النه جااوای اات.

 یمحمدرسولا...ایپیرامونفیلمپرهیاهوپرونده

 فاخریامعمولی؟
 5صفحه
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 1ادامه از صفحه 

به عنوان مثال آمریکا  مونیسم ایاای چین را به نقض 

 ند ولی حکومت آل ارعرود برا         دمو راای محکو  می

وجود داشتن ایستم ااتادادی مطلر  هرمرواره مرورد         

دریغ آمریکا بوده اات و نقض حرقروق بشرر       حمایت بی

مورد ادعای آمریکا در آن مورد توجه نیست. همچرنریرن     

رکتار آمریکا در قاال متحدانش در هورت یروج از پرازل  

اش را در        مد نظر آمریکا هم قابل توجه اات  ه نمونه

اعتراضات پیش آمده در پارک گزی ااتاناول در دو اال 

پیش را  ه راانه های غربی با حمایت از مرعرتررضریرن      

تر میکردند به یاد داریرم. الرارتره         آتش اعتراضات را داغ

توان از  مک گسترده نظامی و اقتصادی آمریکا بره  نمی

متحدین یود مثل ژاپن   ره جنوبی  تر یه  مصر و آل     

هزینه بررای     ها بی پوشی  رد ولی این  مک اعود چشم

ها هم نیست. چرا  ه هضم شدن آرا  یا ارریر  در         آن

نظا  ککری و کرهن ی آمریکا برایشان امری اجرترنرا       

ناپذیر اات. همچنین لزو  هماهن ی هرمریرشر ری برا          

های آمریکا نیز از جمله این هزینه هاات. الارتره     ایاات

ماندگی  شورهای متحد با آمریکا  رکت یا عقب علل پیش

جو  رد چررا   و های آمریکا جست را نااید هرکا در ایاات

  ه عوامل دایلی نیز بسیار مؤثر هستند.

ما نیز برای آینده یود دو انتخا  داریم: یکی قرار گرکتن  

در مسیر جهانی شدن و هضم در نظا  حرا رم کرعرلری        

ها پیواتن به جامعه جهرانری.    جهانی و به قول آمریکائی

های احرترمرالری      های غر  از  مک  ه بسته به ایاات

مند میشویم و در مقابل ااتقالل و ایتریرار و      ها بهره آن

شرود     اپاریم  ه مری  کرهنگ یود را به دات آمریکا می

تر را انتخا   تواعه به ااک غربی. یا اینکه مسیر اخت 

بند بمانیم و به اتیرز برا       نیم  ه بر اهول یود پای می

نظم ظالمانه حا م ادامه دهیم و در این راه هزینه  نریرم   

ن ر را تحق  برارخرشریرم و         زا و برون رکت درون و پیش

چه هست را بسازیم. قطعا این مسیر   تمدنی متفاوت با آن

ترر و زیرر ری           نیازمند  ار بیشتر  برنامه ریزی دقریر   

تری اات. اما در هورت کائ  آمدن بر مشرکرالت     اکزون

این راه و پیروزی نهائی شالوده  تمدنی جردیرد را برنرا         

یواهیم نهاد  ه اهالت کرهنگ و تفکر یود را در  رنرار   

علم و قدرت داراات. مسیر اول ما را به دناالره روی از       

تمدن غر  و مسیر دو  ما را به ااتقالل از آن و برنرای   

گاه نمیتوانرد بره      رااند. دنااله روی هیچ  تمدنی دی ر می

هایی بیانجامد  ه ما مقلدشان برودیرم امرا       برتری از آن

یودباوری و ن اه درات و عارت گیرانه به تمدن غرر     

تواند ما را به ار منزل مقصود  ه احریرای ترمردن          می

ااالمیست برااند. حال انتخا  بین این دو مسیر با یود  

 ماات.

 میدانانقالب

یک رواتایی بدیل  و نامترعرادل   » 

ی پرت راه    ه به گا  برداشتن در لاه

واقررعرریررت و یرریررال ادامرره             

این توهیر  مرقرامرات       1»دهد.  می

وزارت یارجه امریکا از د تر محرمرد   

مصدق اات. مردی  ه نماد ِ نهضت ملی ایرانیان در  

شود. مردی  ه   محسو  می 93االهای ابتدایی دهه 

از هرم   » ودتا»او  دولتش و قیا  ملت ایران با یک 

 82اارت:      »دااتان نفوذ»پاشید. این اولین پرده از  

 ررمریرت    ». عملیات آژا س با مدیرریرت      98مرداد 

امریکایی به ارانجا  می راد. آیرت ا         »روزولت

 اشانی در انزوا و مصدق درتاعید قرار می گیررنرد و     

اال دیرکرتراتروری و         82ایران وارد داالن ِ تاریک 

جنایت می شود. شرصرت    

اال بعد  رییس جمرهرور   

امریکرا رارمراق نرقرش          

 شورش در ارنر رونری    

دولت دمو راتیک ایرران    

او برایرد        8پرذیررد.    را می

ییلی چیزهرا را دربراره       

عملرکررد  شرورش در        

 ایران بپذیرد...

اال بعد از  ودترا  در     3

روزهایی  ه آیت ا   اشانی در شهرری و مصدق در 

احمد آباد به یاک اپرده شده بودند  در اوج یرکره       

تازی های محمدرضا پهلوی با کشار جان اف  نردی  

رییس جمهور متهور ایاالت متحده و به دلیل ترر     

های  مونیستی در  شورهای جهران   از وقوع نهضت

انرقرال    »او   طرحی شش ماده ای مواو  بره      

در ایران به رکراندو  گذاشته شد. طرحی  ره    »افید

قرار بود نمایشی مدرن از نوگرایی اعرلری حضررت        

همایونی باشد. اما علما و روشنفکران منتقدین جردی   

طرح بودند. آنها انقال  افید را یک طرح دیرکرتره       

شده از جانب امریکا و نامتنااب با شرایط  شور مری  

جاهه ملی و نهضت آزادی ایرران   برا           »دانستند.  

هایی مواض  یود را اعال   ردند. بیانریره     هدور بیانیه

باره به دات یری ارران ایرن        نهضت آزادی در این

ا  طالقانی  مهرنرد  برازرگران         گروه از جمله آیت

هرای     د تر احابی و محکومیت آنان بره حرارس       

با همه این اعتراضات امرا      9»المدت منجر شد.  طویل

هرا در ایرران انرجرا             رکراندو  مورد نظر امریکایی

شد  ندی اولین  سی بود  ه برگزاری رکراندو  را به 

شاه تاریک گفت  اهالحات عملریراتری شرد و در           

انقال  افید نتایج مختلفی بر جای گذاشت  »نهایت:

تروان بره      ترین پیامدهای اقتصادی آن می  ه از مهم

هرای  شراورزی         تقسیم و قطعه قطعه شدن زمین

تر  راهرش     اهش تولیدات  شاورزی و در اطح باال

نقش  شاورزی در اقتصاد مرلری اشراره  ررد  از             

ترین پیامدهای انقال  افید در زمینه اجتماعری   مهم

و کرهن ی  حذف مالکین بزرگ  مهاجرت گسترده به 

ها و در زمینه ایاای  مخالفت نیروهای ملی و    شهر

ای بره       هنوز کراهرلره      4»مذهای با اهول آن بود. 

ارال ترا روز        11طول

اهالحات واقعی  وجرود  

 داشت.

مادة واحده : با توجره   » 

به الیرحره دولرت و          

ضمائم آن   ه در تاریخ 

برره    48بررهررمرن       81

مجلس انا تقدیم شده 

به دولت اجازه داده مری  

شرود  ره رئریررس و          

های مستشاری نظامی ایاالت مترحرده    اعضای هیئت

آمریکا در ایران  ه به موجب مواکقت نامه مربوط در   

هرایری      ااتخدا  دولت شاهنشاهی باشند از مصونیت

 ه شامل  ارمندان اداری و کنی موهوف در بند )و(    

ماده اول قرارداد وین  ه در تاریخ هیجدهرم آوریرل     

( به امضا رایده اارت     1943کروردین  83 . )  1311

مرجرلرس       81/1/1948بریوردار نماید.روز اه شناه 

شورای ملی بررای الیحه مزبور را آغاز  رد ارانجا  

 191رأی گیری در ااعت پنج بعد ازظهر انجا  و از   

رأی    14نماینده حاضر در جلسه  الیحه مذ ور برا      

  2»رأی مخال  به تصویب راید.  11مواک  در مقابل 

این یکی از تلخ ترین پرده های دااتان نفوذ اارت.    

های ایران را برای رایدگی بره     ای  ه دادگاه مصوبه

هالحیت می  شکایات درباره مستشاران امریکایی بی

              ِ  رد. و مجوزی بود بر یکه تازی و بری قریردی

ها در ایران. نقل مشهوری اات  ه اررود      امریکایی

 55تا33مروریبرنقشآفرینیامریکادرسپهرسیاستایراناز

 داستاننفوذ

 محمد هالح الطانی
 هنای  39
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جوشش درونی هنرمندانی اارت   »ای ایران»دوات داشتنی 

 ه بریورد ِ توهین آمیز ِ یک مستشار امریکایی با ارهنر ری   

ایرانی را دیده و بغض یود از  اپیرتروالاریرون را در قرا             

اند. پس از تصویب  اپیتوالایرون برود       موایقی  تصویر  رده

ای  ره       االه 11ا  مواوی یمینی  روحانی  ا  روح  ه آیت

ا  بروجردی به عنوان مرجر  اول حروزه        پس از رحلت آیت

شد  در اخنرانی آتشینی به شدت به آن  علمیه قم شنایته می

پست تر شردن مرلرت      »حمله  رد و  نتیجه  اپیتوالایون را 

دانست و در ادامه یرطرا  بره       »های امریکایی ایران از اگ

بره    49آبان  19ا   در  آیت.»به داد ااال  براید»علما گفت

اال بعرد   14جر  روشن ری و دادیواهی از ایران تاعید  شد.  

یمینی اات  تاریخ را ورق      »اما »اما بازگشت او   ه حاال 

 پذیرد... زند. دااتان نفوذ اما با پایان پهلوی هم پایان نمی می

گذرد. مهنرد     ماه از انقال  ااالمی ملت ایران می 13حدود 

راد تنها تفاوت عمده اش برا       مهدی بازرگان  ه به نطر می

مصدق  ااالم رایی اش اات  در هدر هیاتی بلندپایه راهری  

شود تا در مراام اال رد ااترقرالل ایرن  شرور          الجزایر می

شر ت  ند. در حاشیه این  مراام  او و هیات همراهرش برا      

 ننرد   برژینسکی)معاون امنیتی رییس جمهور امریکا( دیدار می  

یواهند شاه را به ایران بازگردانند تا در  شرورش    و از وی می

اش    ی دیکتاتوری االه 82پااخ وی االها جنایت در داالن ِ 

تحویل شراه بره      »ها اما یک چیز اات:  باشد. پااخ امریکایی 

 1»شما با غرور ملی ما نااازگار اات.

اه روز بعد از این پااخ  گروهی از دانشجویان  ه یرود را       

دانند  پس از مشورت با محرمرد مرواروی        پیرو یط اما  می

یویینی ها  و بدون مطرح  ردن این موضوع با اما  یمینی و 

شوند و    یا مسئولین رده باالی  شور  راهی افارت امریکا می

چندااعت بعد  یار تسخیر افارت امریکا در تهران  تیتر اول   

های جهان می شود. اما  پس از مطل  شدن از موضروع    راانه

یرو  جرایری را        »دهند  ره    یطا  به دانشجویان پیا  می

دهرد     ااناد بدات آمده از افارت امریکا نشان مری  »گرکتید. 

این مکان  بیش از آن  ه یک افارتخرانره برا  رار رردی          

 ای برای جااوای از ایران بوده اارت.     دیپلماتیک باشد  النه

آن طور  ره     -آن مر زى هم  ه جوانهاى ما رکتند گرکتند»

مر ز جااواى و مر ز توطئه بوده اات. امریکا   -اطالع دادند

توق  دارد  ه شاه را بارد به آنجا مشغول توطئه  پای اهى هرم  

اینجا براى توطئه درات  نند  و جوانهاى ما بنشینند و تماشرا  

یک روز پس از این واقعه  دولت بازرگان ااتعفا مری      1» نند.

شرود ارخرنر روی         دهد. دولتی  ه چندماه بعد مشخص می 

آن عاا  امیر انتظا   یک جااو  یو  برای امریکایی هرا    

 بوده اات!  

ارال پرس از          21اال پس از تسخیر النه جااوای     91

اال پرس     18اال پس از انقال  افید و  29 اپیتوالایون  

یکی از مهم ترین یطراتری اارت      »نفوذ»از  ودتا هنوز هم 

 ه ایران را تهدید می  ند. یانکی ها هنوز به دنارال مرنرفرذ        

 هستند. دااتان نفوذ  هم چنان ادامه دارد...

گروهی از دانشجویان که خود را پیررو  

دانند، پس از مشورت برا     خط امام می

محمد موسوی خویینی ها  و بردون      

مطرح کردن این موضرو  برا امرام        

خمینی و یا مسئولین رده باالی کشور، 

شرونرد و        راهی سفارت امریکا مری 

چندساعت بعد، خبر تسخیر سفرارت  

هرای   امریکا در تهران، تیتر اول رسانه

 جهان می شود. 

 ردایغربستیزیراکنارگذاشتهام

هنوز سوال اول را کامل نپرسیده ام که برق کل ساختمان دانشکده برق،قطع می شود! و  وقتری   

مطمئن می شود که مصاحبه بدون نیاز به برق برای لپ تاپ و ضبط صوت هم می تواند پریر      

برود، ادامه می دهد. سیر منظمی در استدالل کردن دارد که احتماالً میراث سالها کار علمی در    

حوزه های مهندسی است. در طول چهل دقیقه گفتگو با وجود اختالف نظرهای فراوان هیچ گراه   

وارد جدل نشد. و ماجراجویانه، به هرآنچه پرسیدیم پاسخ داد. روحیه ای آرام و در عین حرال      

ماجراجو. از دکتر محمد باقر شمس اللهی صحبت می کنم. استاد دانشکده برق که می گرویرد       

 نگاه  با ما نسبت به مقوله ظلم ستیزی متفاوت است.

در ابتدا لطفا تحلیلی درباره روابط ایران و آمریکاا  

 ارائه دهید.  

این اوال را باید از ایااتمدار ها بپراید. من در این زمیرنره    

یود را هاحب نظر نمی دانم. اما من هم زمانی  ه هم ارن   

شما بود  ضد امپریالیست بود . اما االها اارت ردای ضرد        

امپریالیستی را  نار گذاشته ا  و مثل دواتانی چرون آقرای       

زیاا ال  و اهغرزاده ترجیح می دهم  ه ردای غر  اتیرزی  

 را  نار ب ذار .

من ییلی متوجه دلیل یصومت یاص با آمریکا نمی شرو .    

می توانم درک  نم  ه ما به هورت امالیک احرتریراج بره       

وجود یک دشمن داریم  ه  علیه آن هحات  نیم. اما مرن     

ککر می  نم تنفر مرد  ما از ان لیس ییلی بیشتر از آمریرکرا   
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باشد. من ییلی تاریخ نمی دانم اما ییانت ان لریرس بره       

ایران ککر می  نم از آمریکا  متر نیست. و با این وجرود   

ما برای چندمین بار اجازه بازگشایی افارت ان لیس را در 

دهیم و این بازگشایی بدون تایید مقامات عالیره   ایران می

ها برا آن مرخرالر           ناوده اات. علی رغم این  ه ییلی 

 هستند.  

من ااااا با غر  اتیزی و آمریکا اتیزی مشکل دار .   

نه اینکه با ظلم اتیزی مشکل داشته باشم. اگر برحر       

ماارزه با ظلم هست  من مواکقم. من معتقد  راه ماارزه با  

ظلم  تخاهم با  شور های رامی  موجرود در جرهران        

نیست. راهش تعامل اات. می توانید اامش را ارازش       

وادادگی یا هرچیزی ب ذارید. من ییلی مرواکر  ادامره         

تخاهم بین ایران و هیچ  شوری نیستم. به جز اارائیرل   

 ه به دلیل ماهیت یاهش از نظر ما رامی نیست. بره     

جز این ااتثنا من هیچ تفاوتی میان آمریکا و ان لیرس و    

روایه و غیره نمی بینم. ضمن این  ه با  شوری مرثرل    

 ند هم جور دی ری بریورد  ان لیس  ه معتقدیم ظلم می

می  نیم. بنابراین اگر قرار اات  شور ظرالرم ارفرارت        

نداشته باشد ان لیس هم نااید داشته باشد. درحالری  ره      

 اابقه تاریخی ان لیس هم بد اات.

نکته بعد اینکه ماارزه با ظلم مفهو  ییلی برزرگری دارد.     

من یک مقاله ای در اایت ال  دید   ه یک نقل قولری  

از آیت ا  یمینی داشت  ه بعد از ایرنرکره آمرریرکرا             

ما برا  »(   ه ایشان گفتند  11هواپیمای ما را زد )در اال  

ظلم به معنای  لمه ماارزه می  نیم و وظیفه ما ماارزه با 

ظلم در همه ابعاد اات و مشکل مرا غرر  و شررق            

این حرف  حرف دراتی اات ولی در عرالرم         »نیست. 

ایاات قابل اجرا نیست. اگر قرار اات ماارزه برا ظرلرم       

بکنیم مثل چریک ها باید زندگی را  نار ب ذاریم و بایرد  

با همه دولت ها هم ماارزه داشته باشیم و قطر  رابرطره      

 نیم. و اگر قرار اات ماارزه با ظلم بکنیم  ظرلرم بریرن        

مرد  این  شور با آن  شور م ر کرقی دارد؟ مرا  رم         

ندیدیم  ه مثال به مسلمانان چچن روایه یا چریرن یرا      

اکریقا  ظلم شد و ما هدای مان در نیامد! ولی وقتی بره     

شود رگ غیررت مران      مسلمانان یمن یا اوریه ظلم می

براکرویته می شود!!  و طا  همان نقل قرول آیرت ا        

یمینی نه با غر  می توانیم هماهنگ باشیم نه با شررق.  

 ه به نوعی همان جناح شرق -درحالی  ه االن با روایه

 امال متحد شده ایم در برحر  اروریره.          -قدیم اات

هایی مرثرل      ای  ه جوان بنابراین شعارهای غر  اتیزانه

شما را جذ  می  ند اکرادی مثل من را جذ  نمی  نرد.  

چرا  ه معتقد  اینها همه ایاات اات و در اریراارت      

ییلی ایالق حا م نیست .بنابراین آنهایی  ه د  از غر   

اتیزی و آمریکا اتیزی می زنند یودآگاه یا نایودآگاه از 

این می تراند  ه اگر این شعارها را  نار ب ذاریم حرکری  

-برای زدن نداشته باشند. نمری دانرم در ایرن حروزه             

مناک  جناحی یاهی هست یرا     -شعارهای غر  اتیزانه

 نه. انشاءا   ه نیت شان مناک  ملی اات.  

درهرهورت چیزی  ه برای ما مهم اات ااتقالل  شور 

اات و مناک  ملی. از دید من  در شرایط حاضر این مناک  

ملی با غر  اتیزی حاهل نمی شود و با تعامل عاقالنه 

 با دنیا به این مهم می رایم.

پس شما معتقدید ظلم ستیزی در ایران دچار 

 دوگانگی است....

به نظر می راد این مرگ بر آمریکا بیشتر مصرف دایلی 

دارد. اگر مرگ بر آمریکا حذف شود ککر می  نید در 

نماز جمعه برای تایید یک حرف چه باید ب ویند؟ و ییلی 

جاها گفته نمی شود. چیزی  ه من را آزار می دهد این 

گویند.  اات  ه می گویند مرد  ایران مرگ بر آمریکا می

شما یک نظرانجی مخفی بکنید باینید چند درهد مرد  

ایران مواک  مرگ بر آمریکا هستند؟ به جرات می توانم 

ب ویم بیش از نیمی از مرد  ایران مواک  مرگ بر آمریکا 

 نیستند و مواک  مرگ بر هیچ  شوری نیستند. 

به نظر شما اگر رابطه با آمریکا بخواهد منافی 

استقالل کشور باشد آیا بازهم برخورد تعاملی 

 با آمریکا مناسب است؟

من نمی کهمم چطور ممکن اات بریورد با ان لیس 

مناکی ااتقالل ما نااشد؟ م ر ما با هدا  جنگ نداشتیم 

و  م ر آیر  ار با او دات ندادیم؟ عالم ایاات عالم 

تعامل اات و تعامل به معنای چشم پوشی از ااتقالل 

توان با غر  تعامل  رد و در عین حال  نیست. می

ااتقالل را هم حفظ نمود. اینکه چطور می شود این  ار 

را  رد  من راه حل ندار . ولی به نظر  می راد  ه می 

توان با  لیه مجموعه غر  تعامل  رد در ضمن حفظ 

ااتقالل. و من علت  نار گذاشتن آمریکا را متوجه نمی 

شو . م ر اینکه  ب وییم امالیک اات  ه در عالم 

 ایاات معنا ندارد.

در این شکی نیست  ه دنیای ایاات دنیای زور اات. 

اعضای دائم شورای امنیت–شکی نیست  ه ابرقدرت ها 

زور می گویند و یب در این شرایط شما می یواهید  -

چه  ار  نید؟ م ر کقط آمریکا زور می گوید؟ م ر کقط 

آمریکا ح  وتو دارد؟ چیزی  ه یالف حقوق انسانی 

اات ولی ما چه  نیم؟ مثل این اات  ه شما  در محله 

ای زندگی می  نید  ه چهارتا آد  قداره بند در آن 

هستند و پدر همه را در آورده اند. شما چه می  نی؟ می 

توانی بروی یک تپانچه بخری و بروی با آنها ماارزه  نی 

و زندگی و امنیت یود و یانواده ات را به یطر بیندازی و 

شاید مجاور شوی از آن محله بروی. اما می توانی مثل 

بقیه زندگی بکنی و اعی  نی  مترین چالش را پیدا 

 نی.  حاال دنیای بیرونی ما هم تا حدی همین طور 

اات. چند قلدر هستند. می یواهی با آنها چه  ار  نی؟ 

قط  رابطه با آمریکا مشکل را حل می  ند؟ ککر می 

 نید اگر دات دادن با اوباما بد اات دات دادن با دیوید 

من خیلی موافق ادامه تخاصم بیرن  

ایران و هیچ کشوری نیستم. به جرز   

اسرائیل که به دلیل ماهیت خاص  

از نظر ما رسمی نیست. به جز ایرن   

استثنا من هیچ تفاوتی میان آمریکا 

و انگلیس و روسیه و غیره نرمری     

بینم. ضمن این که با کشوری مثرل   

کرنرد    انگلیس که معتقدیم ظلم می

 هم جور دیگری برخورد می کنیم.
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 امرون یو  اات؟ دات دادن با آقای اوالند یو  اارت؟    

 ه آقای روحانی می یواهد برود با او دات بدهد و قالی هرا    

هم دات داده اند. قطعاق نقش ان لیس و آمریکا متفاوت بروده   

اات. ولی یوشاختانه آمریکا تنها نیست. اگر آمریکا تنها برود    

من شاید تسلیم ااتدالل شما می شد ...گرچره یرک عرده           

معتقدند باید با ان لیس هم قط  رابطه  رد و من شاید تحلیل 

آنها را منطقی تر می بینم. در چارپو  آنها زورگویان چرنردترا     

هستند ولی دوتای آنها با بقیه کرق دارند و ما این دو را  رنرار   

می گذاریم. ولی به نظر می راد ایاات نظا  این نیست  ه  

 با ان لیس هم تعامل نکند.

اگر بخواهیم یک رابطه جدیدی آغاز کنیم، مولفه ها 

 و حد ارتباط چطور باید باشد؟

اوال ما تعامالت انسانی  ورزشی علمی و.. با آمریکا داشته ایم.   

بیشترین مهاجرت علمی از  شور ما به آمریکا اات.  سرانری    

 ه در آمریکا زندگی  رده اند هم نسات به اروپا راضری ترر       

هستند. حتی اکراد مذهای هم راضی بوده اند. من معتقد  باید   

به جایی راید  ه مثل یک  شور مستقل  مثالق هند باشریرم.   

برای هند میان آمریکا و ان لیس کرقی هست؟ یرا عرراق را       

مثال بزنیم. عراق  ه  حکومتی شیعی دارد و تراحردی برا             

ایاات های ایران تعارض ندارد چطور با  شورها تعامل مری  

 ند؟ با منط  می توانیم به جایی برراریرم  ره در عرالرم             

دیپلماتیک تمایزی بین آمریکا و اایر  شورها نااشد. الرارتره     

 این  ایده آل من نیست.... 

این ارتباط با غرب و به طور خاص آمریاکاا چاه      

 تاثیری بر پیشرفت علمی ما خواهد گذاشت؟

من ککر می  نم ما به دلیل اابقه اتکا به پول نفرت اهروال     

هایمان ااتفاده نکرده ایم. در ممرلرکرت مرا         ییلی از موقعیت

تکنولوژی پیشرکتی نکرده اات. علم شاید پیشررکرت  ررده       

باشد به این معنا  ه دانشمند داشته ایم و یا مقاله ارائه  ررده    

ایم. واقعیت این اات  ه در جهان تکنولوژی به دنیای غرر    

نرایده ایم. یطری هم  ه در دوران پساتحریم وجرود دارد       

این اات  ه به جای ککر برای حل مشکل جدی اقرترصراد      

رویه  نیم و الاته ممکرن اارت      مملکت  شروع به واردات بی

ها هم ارزان بشود و    مرد  هم ییلی یوشحال بشوند و قیمت

همه چیز کراوان باشد. این مطلب در مورد مسایل علمی هرم     

همیشه وجود داشته اات. به نظر  ما نتوانسته ایم از نرظرر        

علمی از دنیای غر  به دراتی بهره ب یریم. ییلی از مرا در     

دنیای غر  تحصیل  رده ایم و همان جا مانده ایم. مثال من  

در حوزه یود  می گویم   اری  ه من می  نم عمدتا به این 

نتیجه میراد  ه نهایتا در چند مقاله در ژورنال های معرترارر    

بین المللی منتشر بکنم. ولی آیا این به معنای رشد عرلرمری       

 شور اات؟ دلیلی ندارد. الاته من در این حوزه هاحب نرظرر    

نیستم و ککر می  نم باید به هورت جردی برر روی ایرن          

مطلب ککر بشود  ه اهوال چرا با این  ه ما در ایران دانشمند 

داریم  مقاله داریم  ظاهرا علم پیشرکت  رده و دانش اه هرای  

یوبی داریم  اما نهایتا ما از نظر علم و تکنولوژی یک  شرور    

درجه اول نیستیم؟ در ارتااط آزادتر با جهان غر  باید مواظب 

باشیم  ه هرکا مصرف  ننده نااشیم یا هرکا تولید  رنرنرده      

اش را نرمری        علمی  ه به دردمان نمی یورد نااشیم. چ ونه 

دانم. چون در این حوزه هاحب نظر نیستم. اما احسا  مری      

 نم  ه چه قال از انقال  و چه بعد از آن   شور پریرشررکرت     

علمی یوبی نداشته اات و در بعضی زمینه ها هم  ه گاهری  

ادعا می شود پیشرکت  رده ایم  مثل موشکی یا هسته ای یرا  

چیز های دی ر  اوال ادعا ها از نظر  آن چنان مرنرطرار  برا        

واقعیت نیست. من دواتانی دار   ه در هنرایر  مروشرکری         

هستند و هادقانه می گویند آن گونه  ه ادعا می شود هرمره   

چیز را یودمان اایته ایم  هحیح نیست. بنابراین ما از نرظرر    

علمی باید به جایی برایم  ه در اه چهار زمینه در دنیا حرف 

اول را بزنیم و دنیا به ما محتاج باشد. هیچ اشکالی ندارد  ره     

ما در ده زمینه از غر   مک ب یریم. مثال نمی توانریرم آی      

ای بسازیم و از آن ها می یریم. ولی در چند حوزه هرا هرم      

آن ها به ما محتاج باشند تا یک تعادل علمی برقرار باشد. من  

ککر می  نم مسیر یوبی نرکته ایم  و چشم انداز یوبی هرم    

 پیش بینی نمی  نم.

درباره مسایل اقتصادی هم نظرتان مشابه اسات؟  

مسایلی مانند واردات بی رویه و یا مصرف گارایای   

 ؟در بین مردم

ما ککر می  ردیم دولت آقای روحانی  ه می آید گلی به ارر  

اقتصاد مملکت می زند  دیدید  ه چهار وزیرش آن نرامره را     

نوشتند. یعنی در دولت چهار وزیر با احتماال چند نفرر دیر رر       

تعارض ککری دارند. چون من شنیده ا   ه آقای نوبرخرت و      

آقای نهاوندیان ایاات های اقتصادی ای دارنرد  ره برا            

ایاات این وزرا ییلی منطا  نیست. و این از ایرن دولرت!        

دولت قالی هم  ه می دانیم در اقتصاد به چه ترتیراری برود!      

بنابراین من ککر می  نم ما آد  درات حسابی  رم داریرم.       

مشکل اقتصادمان نه با چپ باز می شود و نه با راات! یردا     

باید  مکی بکند! بعید می دانم با کضای باز ایاای امیدی به  

رک  جدی مشکالت اقتصادی در این دولت براشرد. مرن از         

اقتصاد ار در نمی آور . ولی وقتی می بینم  ه این دولت هم  

به هم می پرند و بعد از دو اال نمی داننرد  ره چره  رار           

میخواهند بکنند  ]امیدی ندار [. دولرت رکسرنرجرانری  ره              

نتوانست. دولت یاتمی تا حدی ایاات های مروکر  ترری         

داشت. احمدی نژاد  ه ایاات های یاص یودش را داشرت.   

گرچه یودشان را پاک ترین می دانند و می گویند  ار هرای    

ییلی یوبی  ردیم  عده ای هم معتقدند  ه ضربه مهلرک و    

جاران ناپذیری به اقتصاد مملکت زد. این هم از این دو اال!  

بعد چه اتفاقی می اکتد  نمی دانم! به چه  سی رای بدهیم  ه  

اقتصاد مملکت را درات بکند  من نمی دانم! به نظر می راد  

  ه مشکل اقتصاد درونی و همان اقتصاد وابسته به نفت اات.

من فکر می کنم ما به دلیل سابرقره   

اتکا به پول نفت اصوال خریرلری از      

هایمان استفاده نکرده ایرم.   موقعیت

در مملکت ما تکنولوژی پیشرفتری  

نکرده است. علم شاید پیرشررفرت     

 کرده باشد 

ما فکر می کردیرم دولرت آقرای        

روحانی که می آید گلی بره سرر       

اقتصاد مملکت می زند، دیدید کره    

چهار وزیرش آن نامه را نوشرترنرد.    

یعنی در دولت چهار وزیر با احتمراال  

 چند نفر دیگر تعارض فکری دارند. 







 میدانانقالب

 مستندچالشبزرگ 
های پیش روی آمریکا در منطقه غر  آایرا   چالش

و یاورمیانه محور اهلی مستنرد. نرفرت  عرراق           
اوریه  ایران  چین  روایه و اارائیل موضروعرات   

 هستند. »چالش بزرگ»مستند 

 داستانمواد،سرمایهداری 
دااتان  وتاه با بیانی ااده و شیرین از چر رونر ری     
نابود شدن محیط زیست و مناب  طایعی با مصررف    
غارت رانه. نظا  ارمایه داری چ ونه ما را به مصرف  

 گرایی می  شاند و ما را از یومان دور می  ند

 مستندعدالتآمریکایی پویانماییرویایآمریکایی  

در اال های اییر درباره رابطه ما با آمریکا و غر  چالش 

های زیادی در  شور ما بوده و اثر این رابطه بر اقرترصراد    

 شور بح  های زیادی در  شور شده اات. این جا یرک   

شود  ه ااااا چه میزان از مسایل  دوگانه ککری ایجاد می

ای آن قابل حل اارت    شور با این رابطه و مسایل حاشیه

شود. به نظر مری    و چه میزان مستقل از این رابطه حل می

راد  ه اگر بررای دقی  تری انجا  دهریرم دارتره ی         

زیادی از مسایل اقتصادی  شور هستند  ه اقدامات آن ها 

مستقل از رابطه با آمریکا قابل برنامه ریزی اات. مرثرال      

برای تامین نیاز های اااای مرد  مثل مسرکرن هریرچ         

وابست ی به یارج نداریم. پول  زمین  مصالح اایتمرانری     

نیروی انسانی دایل  شور هست. و چه بسا این برخرش      

یک رشد در بخش اقتصادی و اشتغال محرسرو  شرود.      

تقریاا کقط یک مدیریت برای به هم رااندن این حلقه ها 

نیاز اات. یا مثال در عرهه نظا  بانکی  برنامه ریزی برای  

هرزار     233این  ه حجم زیاد نقدین ی  ه االن حردودا      

میلیارد تومان اات  هدایت بشود به امت تولید تا تولریرد   

 شور رون  پیدا بکند. این موضوعات نه به تحریرم ربرط      

دارد نه به رابطه با آمریکا. یا مثال مقابله با قاچاق  اال. برر    

هزار میلیارد تومران قراچراق       83تا  12ااا  آمار حداقل 

 اال داریم و این معادل چند میلیون شغل در تولید اارت.    

یا اهتما  به مصرف تولید دایلی در دولت ما  در داتر راه   

های وابسته به دولت ما و در بدنه مرد   ه رون  تولید را   

در پی یواهد داشت و پشت ارش اشتغال را با یود مری    

توانیم آ  موجرود را     آورد. یا مثال در عرهه  شاورزی می 

مدیریت  نیم   االهای اااای را با آن تولریرد  رنریرم         

 االی غیر ضرور را از چریه تولید یارج  نیرم  الر روی      

 شت منااب با نیازهامان داشته باشیم. این موارد هریرچ      

ارتااطی به رابطه ما با غر  ندارد و با تصمیم گیری دایل 

  شور قابل برنامه ریزی و قابل پی یری اات. 

این  ه چرا در دایل ما به جای این  ارها اولویت  شرور    

را به رابطه با آمریکا می دهیم  اه دلیل عمده می تروان    

گرردد.     برای آن برشمرد. دلیل اول به شکاف ککری برمی 

یعنی ااااا مقوله ااتقالل و رک  نیاز ها از طریر  تروان     

دایلی یودمان  مورد قاول عده ای نیست. اعتقاد نردارنرد    

به این  ه ما باید به این امت حر ت  نیم. چون اعتقراد   

ندارند  برایش ککر نمی  ندد  تالش هم نمی  نند  برنامه 

ریزی هم نمی  نند. این یک عرهه جدی در  شرور مرا      

اات  ه از اول انقال  چه بسا از قال از انقال  دوگرانره     

هضم شدن در نظم جهانی و رکتن زیرالطه آمریکایی هرا  

ای بوده اات  ه هم چنان ادامره   یا حفظ ااتقالل  دوگانه

دارد. دلیل دو  کساد اات. عده ای در  شور هستند  ه از   

حی  نظری می گویند باید به امت ااتقالل برویم ولری  

مناکعشان به وض  موجود گره یورده اات. مناکعشان بره     

گستردگی واردات یا گران شدن مسکن گره یورده باشرد.  

این هم ریشه بسیاری از مسایل اااای  شرور هسرت.       

دلیل او  هم به تنالی بر می گردد. به بریی کررهرنرگ       

های غلط برمی گردد. مثال این کرهنگ  ه ما امیدمان به  

دی ران اات. همیشه یودمان را زود قان  می  نریرم بره       

این  ه یک عامل بیرونی باید رک  بشود بعد مشکل حرل    

می شود. این مساله در مقیا  ملی تادیل می شرود بره       

همین وضعیت  ه با دل بستن به رک  تحریم ها و یرو   

شود. الارتره     شدن رابطه با آمریکا  اقتصاد  شور شکوکا می

این گونه نخواهد شد. چرا  ه بسیاری از مشرکرالت مرا         

اایتاری اات. یعنی در اقتصاد ما باقی یواهد ماند. اگرر      

هم در اقتصاد اثراتش مشاهده شود  باید به عنوان مسکن 

به آن ن اه  نیم. درد را درمان نمی  ند اما اثرآن را موقترا   

  برطرف می  ند.

این مستند  وتاه روایتی از دو دااتران تراریرخری       
اات  دااتان اول  انفجار مقر نظامیان آمریکرا در    
بیروت و دااتان دو   انهدا  هواپیمای مساکربرری  

  ایران تواط آمریکا اات.

 یادداشتشفاهیمهندسفیروزآبادی

در قالرب یرک      »ویرانی رویای امریکایی»انیمیشن 
دااتان  وتاه طنز به توضیح ایستم بانکی امریکا می 
پردازد و با روایتی روان اعی دارد تا مشکالت عمرده   

 این ایستم برای شهروندان را به نمایش ب ذارد.

 معرفیمستند

 مدیر شبکه کانون های تفکر ایران

چرا که بسیاری از مشکالت ما ساختاری 

است. یعنی در اقتصاد ما باقی خاواهاد      

ماند. اگر هم در اقتصاد اثراتش مشاهده  

شود، باید به عنوان مسکن به آن ناگااه   

کنیم. درد را درمان نمی کند اما اثرآن را    

  موقتا برطرف می کند.



  9صفحه 

از معدود ایرانیانی است که طعم تلخ زندان های آمریکا را چشیده است. شاید تنها استادی باشد که به جرم تالش علمی و به اتهام های 

واهی در مهد مدعیان آزادی به زندان افتاده باشد. علی رغم اصرار های ما، درباره خاطرات زندان  چندان صحبت نکرد اما دل پر دردی 

داشت و اگرچه به تازگی از بیمارستان مرخص شده و حال مساعدی نداشت اما حدود صد دقیقه برایمان از دغدغه های  گفت. دغدغه 

هایی بدیع و جدی. دکتر مجتبی عطاردی برایمان از سانسور علمی آمریکا گفت و لزوم تحریم کاالهای آمریکایی. او البته نقدهای جدی به 

 اوضا  خودمان هم داشت. این شاید تنها نقطه اشتراک همه اساتید دغدغه مند با هر سلیقه ای باشد : ریشه مشکالت در داخل است.

ا  علو  ایاای نیست و جزء         ابتدا اشاره  نم  ه بنده رشته      

های  شور نیستم  ه بخواهم اظهار           مسئولین و دیپلمات   

نظری بکنم  ه هائب و قابل ااتناد باشد  اما به عنوان یک             

های زیادی در آمریکا بوده و تعامل           معلم دانش اه  ه اال    

های دولتی و یصوهی و        ها و بخش    زیادی با مرد   شر ت   

اال در این  شور       18اایتارهای آمریکا داشته و حدود         

اال ارتااط تن اتنگ داشته و یکی         93زندگی  رده و حدود     

های آمریکا بوده و همین کرهتی ایجاد         دواالی هم در زندان   

 رد  ه بتوانم ییلی ییلی نزدیک با نمایندگان دولت آمریکا            

نمایندگان اف بی آی و پلیس امنیت و دات اه قضائی آمریکا           

ها و    تعامالت بسیار نزدیک داشته باشم  به دلیل بازجویی          

هایی  ه با داداتان       و بح  و جدل        جلسات متعدد دادگاه  

 ردیم  شاید بتوانم در مورد بعضی        ی دولت آمریکا می     نماینده

از مااح  مربوط به آمریکا هحات  نم و اال  شور و نظا                

شان ییلی ییلی بیشتر از بنده          مسئولینی دارد  ه تجربیات    

 .اات و بهتر اات  ه در این مورد نظر بدهند

 نظر شما درباره رابطه بین ایران و آمریکا چیست؟  

من با این  ه در آمریکا به زندان اکتاد  هیچ موق  مخالفتی با      

رابطه با آمریکا نکرد   اما چون یک آد  ایاای نیستم                

هایم اهال مهم نیست. هر تصمیم نظا  ب یرد با           موض  گیری 

آن تصمیم هماهنگ هستم. در ارتااط با مااح  علمی و               

اقتصاد ماتنی بر هنعت شاید به عنوان یک ااتاد در                   

دانش اهی هنعتی در این بخش هاحب نظر باشم. چون              

ها در ایران و یارج از ایران در این زمینه تجربه عملی                اال

دار . من اهال با تحریم  اری ندار . چیزی  ه اتفاق اکتاده و         

اانسور »را    شود  این اات  ه آمریکا ایران           تقویت می 

 ند. اانسور هنعتی و اقتصادی بماند. آمریکا            می »علمی

یک اانسور ناجوانمردانه  یالف حقوق بشر  و غیرحقوقی           

 ند علیه ایران. دلیلش چیست؟ یک دلیل برای شما            دارد می 

آور . اییرا تواک  هورت گرکت و قرار شد تحریم ها                 می

برداشته شود  در همین شرایط  ه آد  انتظار دارد حسن نیت            

مظفر »هایی از طرف مقابل مشاهده  ند  یاری درباره آقای          

یوااته در    شنیدیم.  ه گویا متخصصی بوده و می        »یزاعی

ایران ااتاد دانش اه بشود و تعامالتی با دانش اهی در  شور            

انجا  داده اات. االن ما در دانش اه هنعتی شری                    

 نیم؟    یواهیم  سی را ااتخدا   نیم چه  ار می                 می

هایت را بفرات. باید بدانیم تخصص        گوییم رزومه و مقاله     می

هایش چیست. او هم باید ارائه بدهد تا پذیرکته شود.            و مهارت 

او هم چنین  اری را با یک دانش اه ایران  رده اات. بعد               

های او را چک      اف بی آی و پلیس امنیت آمریکا تما  ایمیل         

اال برایش    2 نند و      نند و ناجوانمردانه دات یرش می       می

برند. جرمش چیست؟ دولت امریکا مدعی اات  ه           زندان می 

های نظامی آمریکا را به ایران داده یا            jetlinerاطالعات  

یوااته بدهد. االن مجالت زیادی در دنیا هستند و در               می

الینرهای   یود آمریکا  ییلی از اطالعات دقی  و  امل جت          

آمریکا به هورت عمومی آن جا هست و مطلب محرمانه ای            

اال بریده شده      2نیست. تازه با یک اری اعتراکات این           

اات. و گرنه ییلی بیشتر از این ها بود. بر کرض  ه تما                  

این اطالعات را هم داده باشد. ییلی از این اطالعات در                

اینترنت موجود اات. این یعنی آمریکا دارد ایران را اانسور            

گذارد دارو به ایران بیاید. اانسور          ند. آمریکا نمی    علمی می 

یواهد ما در  ره      دارویی هم  رده اات. این  شور اهال نمی       

زمین وجود داشته باشیم. بح  کراتر از داشتن یا نداشتن               

یود رابطه و مذا ره را         رابطه با آمریکا اات. شما اهال بی        

برای یودتان بزرگ  رده اید. بریزید دور این چیزها را. ما با              

 نیم همزمان با آمریکا جنگ ایاای            آمریکا مذا ره می   

آمریکا یک سانسور ناجوانمرردانره،   

خالف حقوق بشر، و غیرحقوقی دارد 

 کند علیه ایران. می

 کردهاست»سانسورعلمی»آمریکامارا

 آبان33ویژهنامه



اقتصادی  اعتقادی و حتی در کرامرزهامان جنگ نظامی         

  نیم. هم می

آمریکا به شدت ایران را اانسور علمی  رده اات. در             

 نیم. یعنی    هورتی  ه ما دقیقا عکس آمریکا عمل می        

 نیم و در ایتیار آمریکا            مان را تاراج می         ما علم  

گذاریم. برای اینکه دانشجوی د تری ما کارغ                می

التحصیل شود یا ااتادمان ارتقاء ب یرد  باید یک                

journal paper های  در مثال ژورنالISI  داشته باشد

ها آمریکایی    ها و مجالت و  نفرانس       ه ا ثر این ژورنال   

هایمان را رای ان     مان و دانش    مان  کناوری   هستند. ما علم  

دهیم. وای برما. وای بر دولت         در ایتیار آمریکا قرار می     

ما. وای بر نظا  ما. ما یودمان آمریکا را در این اانسور             

یواهی اانسور    گوییم تو می     نیم. می   علمی تشوی  می  

علمی  نی؟ تو    

یزاعی را  ه      

یواهد ااتاد    می

دانش اه ایران    

شود  دات یر    

 نی. تو        می

عطاردی را  ه    

در دانش اه       

شری  تدریس   

 ند و هر        می

 1-2اال       

دانش آمویته    

 نی.   کراتد  دات یر می     نخاه به رای ان برایت می       

توانی لپ تاپت     روی  نمی   گویند  ه چون به ایران می       می

را با یودت باری! ظلم و جنایت تا این حد اات. من                

گویم  ه دواتان عزیز  چند لحظه دشمن را  نار               می

ب ذارید. ما از یودمان غاکل شدیم.  ار دشمن دشمنی           

 نیم. مثال اگر     اات. ولی چرا ما با یودمان دشمنی می        

من ااتاد  یک محصول امنیتی ماتنی بر هنعت پیشرکته         

مثل  ارت هوشمند و ایم  ارت درات  رد   هیچ             

آی تریپل  «تاثیری در ارتقاء ا  ندارد. ولی یک مقاله در           

داشته باشم یک امتیاز مهم اات. از آن طرف به              »ای

 نیم  ه به آمریکا       بهترین دانشجوهایمان توهیه می    

بروند و این تقریاا یک ارزش شده اات  ه دانشجویان           

های ما باید به آمریکا         ها و بهترین     ما  کارغ التحصیل   

 بروند و ادامه تحصیل دهند.  

عزیزان من  شما باید مادامی  ه آمریکا این گونه یارج           

 ند    از قوانین بین الملل و با زور مارا اانسور علمی می           

یک نهضت ضد ارزش شدن مهاجرت به این  شور را در     

بینم  ه    ها و اااتید راه بیندازید. من امروز می           دانشجو

های این مملکت  قربانی علمی          تما  کارغ التحصیل   

شوند. این ها ثروت های  شورند. اگر به              آمریکا می 

گشتند و این تعامل دو       رکتند و به راحتی برمی      آمریکا می 

طرکه بود  ایرادی نداشت. بنده هم یود  به آمریکا رکتم          

و برگشتم. ولی با این اتفاقی  ه برای آقای یزاعی               

ها نفر امثال من  ردند و         اکتاده یا  اری  ه با من و ده        

مارا )یعنی       

دانش را( به بند    

 شیدند و حتما    

های         اتفاق

مشابهی هم     

یواهد اکتاد و یا    

اکتاده  ه ما یار    

نداریم  باید در    

تعامالت علمی   

با آمریکا تجدید   

نظر جدی  نیم.   

چون آمریکا به    

بهانه نقض قوانین ظالمانه تحریم  با زور و ایجاد رعب و           

ها و متخصصین     وحشت جلوی بازگشت کارغ التحصیل     

گیرد. پس ما نااید هیچ امیدی داشته باشیم           ایرانی را می  

دانشجویی  ه به آمریکا می کراتیم  به ایران برگردد.           

االن دی ر تما  دنیا آمریکا نیست. الحمد  تکنولوژی          

ها تواعه پیدا  رده. چین  اروپا و اایر             در همه زمینه   

 شور ها هم برای تعامالت علم و کناوری قابل بررای            

هستند. درات اات ییلی چیزها بهترین هایش در             

آمریکا اات. ولی بح  ما این اات  ه ما یودمان آ              

به آایا  دشمن نریزیم. من مخال  اعزا  و رکتن به             

آمریکا نیستم. ولی االن مخالفم. چون دید   ه وقتی            

جریان علمی  کناوری        یواهد  آمریکا بنده را گرکت  نمی    

اقتصاد و هنعت به ایران بیاید و این جریان را کقط یک             

یواهد. و اگر هیچ اعتراض و عکس العمل              طرکه می 

منااای نشان ندهیم جلوی جریان علمی به ایران را هم          

ها ب ویند  ه ما      گیرند. شاید چند اال دی ر آمریکایی       می

 ای هم به ایران نمی کراتیم. دی ر مجله

یا حداقل یک پولی در قاال اعزا  دانشجو و                     

ها ب یریم. مثال به ازای        مان به آمریکا از آن       متخصص

هر دانش آمویته  دو میلیون دالر و به هرحال یک               

مالغی بدهند. درات اات  ه دانشجوها را باید آزاد              

یواهند بروند. ولی اوال      ب ذاریم  ه هر جای دنیا  ه می 

من این اات  ه آیا من آزاد   ه برو  در  شوری تا                

دانم   آنجا در طرح های اایت االحه شر ت  نم  ه می         

آن االحه علیه  شور  ااتفاده یواهد شد؟! پس عرق            

رو   یعنی به تما       ملی  جا رکته اات؟ من به آمریکا می  

 نند   شر ت هایی  ه  ارهای تسلیحاتی برای آمریکا می     

 نم. یعنی نتایج آن  موشکی        رو  و در آنها  ار می        می

گوییم ما هم     یورد. یک وقت می     اات  ه به ایران می     

 نیم. و     نیم و علیه آنها ااتفاده می        موشک درات می  

یک رکت و برگشتی وجود دارد. ولی االن تنها رکت               

وجود دارد و برگشتی نیست.  شور و وزارت علو  و               

 مجلس باید درباره این موضوع تصمیم جدی ب یرند.

را برای این  شور گذاشتم. وقتی هم  ه از             ا   من زندگی 

زندان برگشتم  هیچ  س تاجی به ار  نزد  ه تو ای             

اال رکتی و برای این  شور  ار  ردی و در آیر آمریکا             

تو را دات یر  رد  ه نابودت  ند. اگر دولت ایران  واقعا             

مخال  این  ار آمریکا بود  ه یک دانشمندش را زندانی          

و نابود  ند  وقتی  ه برگشت دولت ایران این دانشمند            

یواات از نظر اقتصادی او را         رد. آمریکا می را بزرگ می

نابود  ند  پروژه هایش را نابود  ند و اجازه ندهد او از               

راه کناوری پیشرکته در  شور و در دنیا ایجاد ثروت  ند.            

توانست برای زدن تو دهنی به آمریکا  ه          دولت ایران می  

توانی نتایج یک عمر کعالیتش را مضمحل  نی            تو نمی 

 رد  ه شکوکا     قدر  مک می    از نظر اقتصادی به او آن      

شود. پروژه هایش چه بودند؟ ایجاد قدرت و ثروت و              

تکنولوژی و هنعت در  شور  آن هم یک هنعت ییلی           

پیشرکته. هدف آمریکا نابودی این اازمان  بود و به               

هدکش راید. چون من وقتی  ه برگشتم نابود شد .             

ها ماند.    هایم نابود شد و برای من کقط بدهی         یعنی پروژه 

 ها هیچ  مکی به من نکرد. دولت محتر  برای رک  این

دوستان عزیز، چند لحظه دشمن را   

کنار بگذارید. ما از خودمان غاافال      

شدیم. کار دشمن دشمنی است. ولی 

 کنیم.  چرا ما با خودمان دشمنی می

من مخالف اعزام و رفتن به آمریکاا  

نیستم. ولی االن مخالفم. چون دیدم   

که وقتی آمریکا بناده را گارفات،        

جریان علمی، فانااوری،       خواهد نمی

اقتصاد و صنعت به ایران بیاید و این 

خواهاد.    جریان را فقط یک طرفه می

هاا     شاید چند سال دیگر آمریکایای 

ای هم باه     بگویند که ما دیگر مجله

 ایران نمی فرستیم.
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آمریکا آقای یزاعی را دات یر  رده ترا بر رویرد  ره ای              

یواهید به ایران برگردیرد  بردانریرد  ره           هایی  ه می ایرانی

گوید  ه نرو. این  ره    توانید این  ار را بکنید. به آنها نمی  نمی

جلوی  سی را ب یرد و ب وید نرو  برای پرارتریرژ ظراهرری        

 نرد   آمریکا اکت دارد. یک پرونده قطور برای طرف درات می 

 ند  ه همه در  بر ریررنرد.        و هشت اال او را زندانی می

 نم یکی از اهداکری    ند. من ککر می  را هم منتشر می ایاارش

 ه دیپلماای  شورمان در مذا رات داشته ایرن بروده  ره          

ها مقداری بهتر شود بلکه بسیاری از دانشمندان ایررانری    رابطه

را  ه در آمریکا هستند و بسیار عالقه مند به  شرورنرد  بره        

ایران برگردند. من مطمئنم بسیاری از ایرانی هایی  ه بعد از    

برجا  قصد بازگشت داشتند  با این ماجرا دچار رعب و وحشت 

 شدند و در تصمیم آن ها تاثیر یواهد گذاشت.

جااو  آنها به نا  جیسون رضائیان در ایران اات  باینریرد    

شان گوش کلک را  ر   نند. تالیغات  برای آزادی او چه  ار می

 رده. ایران ب وید  ه چرا آقای مظفر یزاعی را گررکرتریرد؟        

یوااته به ایرران بریرایرد         مطمئن باشید آقای یزاعی  ه می

دانم  ره آنرهرا       رعایت چنین چیزهایی را  رده اات. من نمی 

ای     چ ونه برای او پاپوش درات  ردند. ایرن هرمره  رره         

تایوانی  ژاپنی و چینی  ه متخصصین برجسته ای هستند بره  

گردند  سی با آن ها  اری ندارد. م ر چین با    شورشان برمی

آمریکا رکی  اات؟ از نظر اقتصادی نقطه مقابل آمریکراارت.   

ایران باید تحریم  ند. تحریم در مقابل تحریم. وقتی آمریکرا    

گیرد  ما هم  یواهد برگردد می ای را  ه می جلوی چنین ایرانی

باید اعزا  دانشجو را به آمریکا تحریم  نیم. دیر رر برور          

یواهد برود  اشکال ندارد. ولی اره    کراتیم. اگر  سی می  نمی

میلیون دالر در وزارت علو  ب ذارد و این اه میلریرون دالر      

مانرنرد    هزینه تحقیقاتی دانشجوها و اااتیدی  ه در ایران می

هرا پرول        بشود. یا این  ه بور   نیم  ه برگردند. ما به آن  

 بدهیم  ه کردا به این  شور برگردند.

یود از دشمن ایرراد   وای بر این دولت. این وضعیت ماات. بی  

ن یریم. ما یودمان هزاران بال به ارر  شرور و یرودمران            

آوریم. این دانش اه شری  ماات. این جا باید گرلرسرتران        می

هرا و     اش را طال ب یرند  ه بهترین جوان باشد. باید هر طاقه 

بینیرم   اااتید و دانشمندان مملکت اینجا هستند  ولی عمدا می

ها اینجور اارت.    ه اردرش اینطوری اات. دیوارها و  ال  

ها ... . چرا؟ چون  سری  ره وارد ایرن                 وضعیت اایتمان

شود  باید از این  شور یارج شود. نارایرد هریرچ         دانش اه می

ی یوبی داشته باشد. نظا  باید تصمیم بر ریررد  ره            یاطره

بهترین دانش اه  شور باید بیشترین بودجه را داشته باشد. نره   

 99-اال اابقه 82اینکه حقوق این دانش اه برای بنده بعد از 

میلیون تومان براشرد.    4 -ا  اال من در این مملکت  ار  رده

ا . کقط دانشجوهایرم را      وای بر من  ه در این دانش اه مانده

کراتم. معضل  شور  معضل شری  و شما   دار  به آمریکا می

 هاات.  ه دانشجویش هستید این

کرمایند  ه جای ن رانری   بعضی از همکاران یوش نیت ما می

روند به بشریت یدمت  نند! بعضی از مراهرا     ها می نیست! این 

ایم و     ه ر با عرض معذرت از همکاران ر مثل من بی عرضه

یواهیرم برر      توانیم از دانش یود ثروت ایجاد  نیم و نمی نمی

مان را مطالاه  نیم   ار نظا  و دولت محتر  نهیب زنیم و ح 

روند به بشریت یدمت  نند. آیا آمریرکرا     گوییم این ها می می

جن یم؟ با عربستران یرا      بشریت اات؟ ما در اوریه با  ه می

جن یم؟ ما در جنگ برا آمرریرکرا          آمریکا؟ در یمن با  ه می

هستیم تعارف  ه نداریم! چطور آن ها حقوق بشر را مرطررح      

یواهد بریرایرد در       گوییم آقای یزاعی می  نند  ما هم می می

گریرریرد  ایرن        ایران در دانش اه در  بدهد و جلویش را می

 یالف حقوق بشر نیست؟

آقاجون! پپسی  وال   و ا وال  اپل اینها همره نرمرادهرای         

ها تحریمرش را     آمریکا اات. اتفاقا اولین چیزی  ه آمریکایی 

برداشتند همین پپسی و مک دونالد بود. ما بهترین اانردویرچ    

دونالد را در ایران بره   ها را در ایران داریم چرا باید مک کروشی

راه بیندازیم؟ وای بر ما! تا باز تعدادی آد  بریرکرار شرونرد.           

دونالد بزنرنرد  ره یرک          دونالد برنچ اات یعنی اگر مک مک

 433دونالد میزننرد یرعرنری          تا مک 833زند.   دونالد نمی مک

ااندویچ کروشی باید تعطیل شود. ما باید ترمرا   راالهرای        

مصرکی آمریکا را تحریم بکنیم. اعال  بکنیم به دنیا. ب ذاریرم  

 نند دو تاچیز ایرران     آمریکایی ها بفهمند. بنده را  ه ککر می 

 نند. دو تا برد الکترونیکی از من گرکتنرد.    ا   زندانی می آورده

بابا من ااتاد الکترونیک هستم! وایله  ار  بوده  ه از مرن       

گرکتند. باینید یک دانشمندی مثل بنده وقتی مثال نرتروانرم       

تاپ داشته باشم  ه دو تا کایل مقاله در آن بر رذار  ترا         لپ

مطالعه  نم یعنی چه! تحقی  نکردن  مطالعه نکرردن بررای      

 یک دانشمند یعنی مردن! یعنی برو بمیر!

 ند؟ اردار  بسیج مستضعفین چه یدمتی به کناوری  شور می

 رنری؟ شرمرا          نقدی عزیز چه یدمتی به کناوری  شور مری 

دانشجویان شری  نااید در یدمت ایاات بسیج باشید! برایرد   

در یدمت کناوری بسیج باشید. اااتید بسیجی باید برر روی       

کناوری و علم  ار  نند. ما باید بسیج کناوری  بسیج هنعرت    

یواهیم قدرت ااال  را زیراد   بسیج دانش راه بیندازیم. اگر می 

آید. دانشکرده بررق       بکنیم قدرت با هنعت  اقتصاد و علم می

دانش اه شری   یک دانشکده عقب اکتاده در دنیاات. کرکرر      

جا علم اات یعنری دانرش      نکنید اینجا یاری هست. کقط آن 

یود و تراوشات ذهنمان را  ه بسیار هم بکرر اارت داریرم        

دهیم با بودجه دولت کخیرمره    مجانی در ایتیار آمریکا قرار می

یندیم به ریش این دولت. وای     جمهوری ااالمی ایران و می

بر ما و وای بر این دولت! بعد شما درباره رابطه با آمریرکرا از      

پراید؟! ادامه باشد برای کرهت های بعدی. مروکر         من می

 باشید..

 منتشر یواهد شد. basijsut.orgمشروح این گفت و گو در اایت 

این دانشگاه شریف ماست. این جاا   

اش  باید گلستان باشد. باید هر طبقه 

ها و    را طال بگیرند که بهترین جوان

اساتید و دانشمندان مملکت ایناجاا   

بایانایام کاه         هستند؛ ولی عمدا می

سردرش اینطوری است. دیوارهاا و    

ها اینجور است. وضاعایات        کالس

ها ... . چرا؟ چون کسی که      ساختمان

شود، بایاد از     وارد این دانشگاه می

این کشور خارج شود. نباید هایا       

 ی خوبی داشته باشد.   خاطره

یعنی دان  خود و تراوشات ذهنمان 

را که بسیار هم بکر اسرت داریرم     

مجانی در اختیار آمرریرکرا قررار       

دهیم با بودجه دولت فخریرمره     می

خندیم  جمهوری اسالمی ایران و می

به ری  این دولت. وای بر ما و وای    

 بر این دولت! 

 آبان33ویژهنامه
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 باهمدرارتباطباشیم...

 تاریخمستطابآمریکا

آزادی   حقوق بشر   دمو راای و دی رر  

 هیچ ...

تاریخ پر اکتخار تمدن آمریکایی حراضرر    

مملو از ماجراهای هلح طلاانه   بشرردوارترانره و آزادی         

های تاریخی  های پرونده الی برگ یواهانه اات  ه در البه

به دات کراموشی اپرده شده اات. تاریخری غرنری برا          

ی آن       تفکری غنی و تمدنی غنی. تمدنی  ه اارطروره     

پریرروزیِ      ،" غرر  وحشری    " اش     نمادِ هویتی"  ابوی" 

  عامل برتری اش    " انفجار بمب اتمی در ژاپن" کاحشش  

کررهرنرگ    " و کرهنر رش       " هزاران  الهک هسته ای" 

 می باشد. "برهن ی

 تا  حاضر  شویی با تاریخِ جدیِ تمدنِ آمریکایی اارت.  

طایعتا شویی  ردن با تاریخی جدی  اری بسیرار دشروار     

اات  طنازی هایی  ه با قلم د تر محمدهادق  وشرکری   

اند و با چاشنی  اریرکراترورهرای      ی تحریر درآمده به رشته

اند  اگر از  رترب      مازیار بیژنی جذابیت دو چندان پیدا  رده

اید حتما طعم شیرین این  تا   تاریخیِ زمخت  یسته شده

 را بچشید.

 تسخیرالنهجاسوسی

معموال یا تقریاا تما  اقدامات انقالبی هورت گرکته در این 

نظا   تواط عده ای مورد هجو  قرار گرکته و ایرن اکرراد     

اعی در تحری  این اقدامات داشته اند. هرمرانرطرور  ره         

تحری  ااال    تحری  قرآن و تحری  امرا  در بریرن          

دشمنان مورد توجه اات   تحری  انقال  هم یرکری از       

 همین عالقه مندی هاات.

ی تاریخی مورد بررای قررار   همیشه برای اینکه یک واقعه

گیرد باید به  تب تاریخی معتار یا اشخاهی  ه بره طرور     

 اند مراجعه  رد. مستقیم در آن واقعه تاریخی درگیر بوده

محمد هاشم پور   "به قلم     "تسخیر النه جااوای  " تا   

نوشته شده  نویسنده درباره مناب  این  تا          "یزدان پرات 

ا  و    می گوید: این  تا  بر ااا  یاطرات شخصی            

ی    های چاپ شده       ها و مجالت و مصاحاه           روزنامه

 یود  تنظیم شده اات. دانشجویان و مشاهدات عینی

هفحه تواط مر ز ااناد      821این  تا  در قط  رقعی و        

 انقال  ااالمی منتشر شده اات.

 توسعهومبانیتمدنغرب

عناوینی مانند بهشت زمینی  میمون برهنه  دیرکرتراتروری     

ای جاهالنه و ترقی یرا   اقتصاد  انسان از نسل میمون یراکه

تکامل عناوینی هستند  ه در کهرات این  تا  به چشرم  

می یورد . عناوینی  ه نویسنده به تمدن غر  نسات مری   

دهد  و با ادلّه آنها را اثاات می  ند. ن اه اکراطی نسات بره   

غر  یکی از مشکالت بعضی از مرد  و مسئولین جروامر    

در حال تواعه اات  ه پس از مدتی باعر  وابسرتر ری        

های اهیل جرامرعره       پیشرکت تک بعدی و عدول از آرمان

یواهد شد. طا  این حرف ها غر  شناای  ولو اینکه دید  

مثاتی نسات به غر  داشته باشیم  ضروری به نظرر مری     

 راد.

این  تا  به قلم اید شهیدان اهل قلم  شرهریرد اریرد          

هفحه تواط انرترشرارات اراقری         823مرتضی آوینی در 

 منتشر شده اات.

 محمدرضا احری
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