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  پيشگفتار

  
نظـران مسـتقل و طردشـدگان     تقريباً تمـامي صـاحب  . برد سر مي ايران در شرايط بحراني به

مشـروح آن در   .نظـر هسـتند   در اين قضاوت، هم ي حكومت از صحنه دلسوز ملك و ملت
اي ايـن   در درون حاكميت، نيـز، عـده   .آمده است) 1391ماه  اغماض يا اغتنام، آبان(جزوة 

ايــان آقدر گفتگــوي تلويزيــوني . كننــد آن اذعــان مــي انــد و بــه خطــر را احســاس كــرده
عسگراوالدي و شريعتمداري، عليرغم تمامي تعارفات مرسوم و نامرسوم دو طـرف، آقـاي   

، »مصـلحت «هسـتيم و از موضـع   » بست بن«عسگراوالدي چندبار تكرار كرد كه در شرايط 
اب كـرده اسـت و بـراي    خط» برادر«ها را  داند و آن نمي» سران فتنه«رهبران جنبش سبز را 

  ]1.[تبديل كند» جشن ملي«بست قصد دارد كه انتخابات را به  مقابله با اين بن
هـاي متفـاوت، بـر ايـن امـر تأكيـد        العمل مسووالن حكومت هم با زبان و لحن عكس

تضاد و اختالفات سـران   ،بحراني خطرناك دربرگرفته ،اند كه ايران را در تمامي وجوه كرده
  ]2.[نظام هم خود حكايت از اين بحران دارد

، تا اين حـد   88تا  84هاي  بود و يا بحران حادث نشده بود، مانند سال آراماگر شرايط 
در سـطح و  هـا   تظاهر مكرر بحران. آمد اختالفات و تضادهاي حاكمان از متن به سطح نمي

به مملكت است، خـود  » خيانت«ها تا انتخابات، عليرغم هشدار رهبري كه بيان علني تضاد
دليل عمق و گستره اين  بهدر كنترل بحران عدم موفقيت رهبري . گوياي وجود بحران است

از يك طرف و بـين مـردم و حاكميـت از طـرف     بحران در رأس قدرت جمهوري اسالمي 
  ]3.[ده استها ناممكن ش اند كه تحمل آن تضادها به حدي از رشد خود رسيده. استديگر 

اد؛ صي اقت در حيطه. شود بحران تنها در قدرت نيست، در جامعه نيز اين بحران ديده مي
هاي خارجي در معيشت روزمـرة مـردم، گرانـي     كاهش ارزش پول ملي، مؤثر شدن تحريم

ـ   كاالهاي ضروري، افزايش خط فقر، بيكاري، گسترش فساد در جامعه، فساد گسترده مالي
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هـا و عمـدتاً در    اي شـدن آن  در ميان مسووالن گذشـته و حـال و رسـانه   اداري ـ اخالقي،  
  ]4.[ها، مؤيد عمق فاجعه است هاي مجازي و مستندسازي آن رسانه

هـا و كتـب و سانسـور گسـترده و      ي فرهنگي، نزول و كـاهش كيفيـت فـيلم    در حيطه
فراري دادن،  نشين كردن، اندركاران امور فرهنگي، خانه ها به دست بازداشت و اشاعه تهمت

  ]5.[اصحاب فرهنگ و هنر؛ كامالً ملموس و عيني هستند... منزوي كردن و
تـر شـدن قـدرت     تنـگ هاي گذشـته و   بست استراتژي ي سياست خارجي، بن در حيطه

مانور جمهوري اسالمي و اختالف نيروهاي اجرايي با رهبري نظام در رابطه بـا مـذاكره بـا    
برعليه ايران در گسـترش  اعتمادي با كشورهاي همسايه و اجماع جهاني  تشنج و بي ،امريكا
كشورهاي غربي بـه رهبـري   ] 6.[باشند الشمس مي ها، از مواردي هستند كه اظهر من تحريم

عـالوه بـر جنـگ اقتصـادي كـه بـراي همگـان        . اند امريكا، تقريباً، با ايران وارد جنگ شده
يبري، تخريب و دزديدن اطالعـات، تخريـب واحـدهاي    سا  ملموس و مشهود است، جنگ
اي و  تر، جنگ رسانه اي، تور گسترده جاسوسي و از همه مهم نظامي و ترور كارمندان هسته

  ]7.[باشند كردن مي تبليغاتي در سطح وسيعي عليه جمهوري اسالمي در حال عمل
 به آن وارد شده،ضربات سهمگيني  88در حيطه اعتماد ملت ـ دولت كه پس از انتخابات 

كرده و فرهنگـي جامعـه رو بـه گسـترش و      همچنان در ميان اقشار مياني شهري و تحصيل
تواند خود را نشان دهـد ولـي    اعتمادي به دليل وجود سركوب نمي اين بي. باشد تعميق مي
  ]8.[كند و رشد مي شتهوجود دا

، عامل ديگري است دوستان و همراهان سابق دوران مبارزه و انقالب ازانزواي رهبري 
. ها را، از بـين بـرده اسـت    كه امكان رهبري در استفاده از اين نيروها و اطالع از نظرات آن

نـه  . گيـرد  ي صميمي و محرم خود مشـورت و اطالعـات مـي    از حلقهامروز رهبري، فقط، 
هـا از تحـوالت جامعـه و نظـرات      وجود دارد كه از طريق رسـانه  يآزادي گفتار و نوشتار

  ]9.[ممكن است ، با رهبري،ن مطلع شوند و نه ارتباط حضوري اين نيروهامنتقدي
قدر گسترده و عميق هستند كه پايداري شـرايط كنـوني    ها آن خالصه اينكه، ابعاد اين بحران

هدف اين نوشتار، كند و كاوي در . را غيرممكن ساخته و به هر طريقي اين وضع بايد تغيير كند
از آنجايي كه نيروهاي موثر در جهت مسير ايـن  . استاين تغييرات جهت  ها و ريشه نشان دادن

سعي خواهـد شـد كـه    . تغييرات متعدد هستند، سمت و سوي تغييرات هم متفاوت خواهد بود
شناسي شوند و سـناريويي معرفـي شـود كـه در آن      اين مسيرها شناخته شوند و هركدام آسيب

  .لح ملي وحدت دولت ـ ملت تامين گرددحفظ تماميت ارضي، استقالل ايران، منافع و مصا



  
  
  
  

  مقدمه

  
كنـيم تـا ابعـاد بحـران را بهتـر بشناسـيم و        ي اين نوشتار را با چند سوال شروع مـي  مقدمه

  :تر ديده شوند امكاناتي كه از بين رفته روشن
نژاد را  ، نظرات احمدي 88خرداد  29به صراحت؛ رهبري در نماز جمعه   سؤال اول ـ 
نـژاد   چرا احمدي. ندساله خود اعالم كرد ت پنجاهستر از نظرات هاشمي، دو به خود نزديك

هـاي رهبـري را گـوش     مدتي است كه با رهبري به اختالف رسيده است؟ و چـرا توصـيه  
 يتغييـر » حكـم حكـومتي  «و تبعيـت از  » واليت مطلقه فقيـه «كند؟ آيا در اعتقاد او به  نمي

  حاصل شده است؟ از خط اطاعت از واليت فاصله گرفته است؟
اي به سران سـه قـوه و در هشـت بنـد      در نامه 10/2/80ـ رهبري در مورخ  سؤال دوم

اند ولي پس از دوازده سال، نـه تنهـا    ي جدي با فساد اقتصادي و مالي شده خواستار مبارزه
بلكه گسـترش هـم يافتـه و كـامالً سيسـتماتيك عمـل       كاهش نيافته ساد مالي و اقتصادي ف

) تـوكلي و سـليمي نمـين   (انـدركاران جنـاح راسـت     طوري كه دو نفر از دسـت  به. كند مي
نـژاد در   چرا؟ چرا به فساد مالي احمدي. توان با فساد مبارزه كرد گويند كه در ايران نمي مي

مورد ديگر در دولت كه توسط مجلس به قوه قضاييه ارجـاع شـده   ها  شهرداري تهران و ده
رسـيدگي   نـد ا اي شـده  شود؟ چرا بـه فسـادهاي مسـووالن كـه رسـانه      است رسيدگي نمي

ي قضاييه به سرعت براي متهمان سياسي، مطبوعاتي و فرهنگي حكم صـادر   شود؟ قوه نمي
قـدر كنـد    جريـان رسـيدگي آن   ماند و يا هاي فساد حاكمان يا مكتوم مي كند ولي پرونده مي

  !چرا؟. كند ها را فراموش مي است كه جامعه آن
الخطاب مسووالن نيست؟ و در ديـدار بـا نيـروي     چرا رهبري ديگر فصلسؤال سوم ـ  

» هـا  بداخالقي«، قول دادند كه در مورد بروز اختالف مسووالن ـ  1391بهمن  19هوايي در 
شـنويي مسـووالن نااميـد     سد رهبري از حـرف ر ـ با مردم سخن خواهند گفت؟ به نظر مي
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  !شده باشد
ميليـارد دالر درآمـد صـادراتي     1200سال گذشته بـيش از   34سؤال چهارم ـ ايران در  
ي اقتصـادي،   تغييـري در توسـعه   ،چرا با اين مقدار از درآمـد . نفتي و غيرنفتي داشته است

  انجام نشده است؟ تحولي ،كاري افزايش توليد ناخالص ملي و رفاه مردم، مبارزه با بي
هـاي سياسـي    و سـازمان سال گذشته، روند كلي، حذف مسووالن  34سؤال پنجم ـ در  

صدر، حـذف   حذف مهندس بازرگان و نهضت آزادي، حذف بني .بوده استمنتقد رهبري 
هاي ماركسيستي و به تبع آن ترور و حذف رجايي و باهنر، انـزواي   مجاهدين خلق و گروه

هـا   اي اين موسوي و كروبي و همهاله منتظري،  آيتو ناطق نوري، حصر هاشمي و خاتمي 
بصـيرت   هاي ضدانقالبي، خروج از خط واليت، همكاري با دشمن، خواص بي با برچسب

. شـود  از تجربه اين افراد هم استفاده نمي ها و سازمان چرا؟ با حذف و انزواي اين افراد... و
شود و به عبارت ديگر برخالف كشورهاي  ها محروم مي ي آن رهبري از مشاورت و تجربه

چرا در ايـران   ،برند پيشرفته كه حاكمان كنوني از تجربه و مشورت حاكمان گذشته بهره مي
ا باعـث بهبـود   هـ  از طـرف ديگـر، حـذف    !سال گذشته اين اتفـاق نيافتـاده اسـت؟    34در 

  !ها هم نشده است؟ مديريت
با اين فتـوا،  . اي حرام است اند كه سالح هسته سؤال ششم ـ رهبري، فتواي شرعي داده 

آميز معموالً دو رشـته كـاربردي    استفاده صلح. NPTآميز در چارچوب  ماند استفاده صلح مي
  :دارد

 اي هاي هسته توليد انرژي برق از واكنش -1

، تحقيقـات صـنعتي، كشـاورزي، علمـي،     )يص و درمـان تشـخ (استفاده پزشـكي   -2
  ...تكنولوژيك و

انرژي اتمي ندارد، بلكه آژانـس از   المللي بينمورد دوم، هيچ تناقضي با مقررات آژانس 
ها استفاده كـرده   كند و ايران هم در گذشته از اين كمك كمك مي به آن آن حمايت و حتي

اي اسـت،   ه مشترك توليد برق و سالح هستهسازي اورانيم وج در مورد اول كه غني. است
  .باشد و شوراي امنيت، مي 5+1مورد مناقشه و اختالف ايران با آژانس و به تبع با 

اي نيسـت لـذا    مسووالن اجرايي، ايران به دنبال سالح هستهطبق فتواي رهبري و اعالم 
صـادي توليـد   آيا ضرورت ندارد كه يك مطالعه و بحث كارشناسي ملي در مورد توجيه اقت

اي در ايران انجام شود؟ آيا، ايران با وضعيت مطلوب خود در ذخائر فسيلي گـاز   برق هسته
اي دارد؟  مانند آفتاب و باد و ژئوترمال نيازي به برق هستههاي تجديدپذير  و نفت و انرژي
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آيا هزينه اين سي سال در مورد تحقيقات و خريد تجهيزات از بازار غيررسمي و قاچـاق و  
اكنـون   نبايد محاسبه و ارزيابي شود؟ آيا هـم  ،منظور توليد برق رتباط با عبدالقديرخان و بها

كند،  اي ايران، امنيت ملي را تهديد مي كه غرب به رهبري امريكا، به بهانه ابهام مسئله هسته
  شود؟ ضرورت يك بحث كارشناسي ملي، احساس نمي

نين امر خطيري را به دوش بكشـد؟  آيا درست است كه رهبري به تنهايي، مسووليت چ
آيا مسائلي چون ذخائر اورانيم ايـران   !و هيچكس هم حق سؤال و اظهارنظر نداشته باشد؟

اي نبايـد بررسـي و    هاي هسته محيطي نيروگاه آن و خطرات زيستسازي  و نوع آن، خالص
، تصميم بر ...اي چون آلمان مطالعه شود؟ آيا پس از واقعه فوكوشيما كه كشورهاي پيشرفته

آيـا اعتـراض كشـورهاي     برانگيز نيست؟ اند، گرايش به آن سؤال اي گرفته حذف برق هسته
كشـورهايي كـه    ي خليج فارس پس از زلزلـه بوشـهر، بـدون پيĤمـد خواهـد بـود؟       حاشيه

انـد، چگونـه اسـت كـه      اي را كنار گذاشته واردكننده منابع انرژي فسيلي هستند، برق هسته
نفـت   ،فسيلي كه به گفته معاون وزير نفت، با اكتشافات جديـد مه منابع ايران داراي اين ه

 150و گاز طبيعي، بيش از معـادل  ميليارد بشكه  800بيش از  (Oil in Place)در جاي ايران 
ژول در كيلـو  1027فقـط آفتـاب   (هاي عظيم تجديدپـذير   ميليارد بشكه نفت است و انرژي

  !الم خواهد بود؟اي اقتصادي و س ، توليد برق هسته)سال
با مخالفين خود قهرآميز برخورد كرده ـ   1360سؤال هفتم ـ جمهوري اسالمي از خرداد  

با نظـام درگيـر شـدند ـ و حاكميـت، فضـاي        ونتبعضي از اين مخالفين هم با ترور و خش
چـرا ايـن روش   . ها حفظ كرده در راستاي حذف هر مخالفي در اين سالنظامي را  امنيتي ـ 
جواب نداده است؟ و پس از حذف اپوزيسيون چرا مرتبـاً، مخـالف از درون نظـام    تاكنون 

توليد شده است؟ آيا نبايد به درستي اين روش شك كرد؟ پس از اين سؤاالت اساسي بايد 
  رود؟ پرسيد كه ايران در اين شرايط؛ به كجا مي

  د؟برن به كجا ميرا ايران جمهوري اسالمي 

سوي تغييرات ايران را در راستاي منافع خود جهـت   سه گروه سعي دارند كه سمت و
  :اين سه گروه عبارتند از. دهند
 امريكا و تأثيرگذاري مؤثر غرب به رهبري -1

 اي و طرفداران ايشان اله خامنه حاكميت مسلط جمهوري اسالمي به رهبري آيت -2

كه در قشر متوسـط شـهري پايگـاه دارنـد و     ) طيف وسيع(طلبان و سبزها  اصالح -3
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 .خود را نشان دادند 88و  76در انتخابات  تاكنون

با توجه به مصالح و منـافع ملـي   و پيامدهاي هركدام را  متفاوت در اينجا اين سه مسير
  .مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم دادايران، 

  و جهان اسالم امريكا در تقابل با حاكميت جمهوري اسالمي حاكمان سازي ايدئولوژي

مصمم است كـه   و در چارچوب منافع استراتژيك خود متحدان خودامريكا در همراهي با 
استراتژي غرب و استراتژي جمهـوري   تقابلاين تغيير از . شرايط كنوني ايران را تغيير دهد

كنند كه براي  معموالً حاكمان براي تحقق استراتژي خود، سعي مي .گيرد اسالمي، نشأت مي
اين اتفاق در امريكـا و  . دئولوژي را تئوريزه كنندتر مردم طرفدار خود يك اي هاي پائين رده

 .نـد ا ايران افتاده است و هر دو طرف يك ايدئولوژي براي تقابل با ديگـري تئـوريزه كـرده   
ها كه عمـدتاً در   جناح افراطي آندر است و » ليبرال دموكراسي«ايدئولوژي حاكمان امريكا 

كـه در   ايـن جنـاح افراطـي   . است» ئوليبرال دمكراسين«اند  خواه گرد آمده حزب جمهوري
زمان ريگان در امريكا و تاچر در انگليس به قدرت رسيدند و صنايع نظامي و نفتي امريكـا  

در راسـتاي منـافع اسـتراتژيك خـود جـزء      ايـن گـروه   . باشد بيشتر در اختيار اين گروه مي
باشند كه معتقدند، مسيح در اسرائيل ظهـور خواهـد    ميهم، » آوانجليك«طرفداران كليساي 

ها ميليـون نفـر    كرد، كليميان، مسيحي خواهند شد و در يك درگيري خونين با دشمنان، ده
ي ديـداري، شـنيداري و    ها، با صدها رسانه هاي مذهبي آن تئوريسين. به قتل خواهند رسيد

  ] 10.[كنند مكتوب اين اعتقادات را تبليغ مي
Tea Party تشكيل شـد، بخـش    خواه امريكا، از درون حزب جمهوري كه چندسال پيش
فيلسـوفان و  . دهـد  كه علناً شـعار تغييـر رژيـم ايـران را مـي      اين حزب استكامالً افراطي 

هاي اين ليبرال دمكراسي امريكا، همچون فوكوياما و هـانتينگتون، بـه صـراحت؛     ايدئولوگ
با سقوط نظام كمونيستي شوروي و اقمار آن . اند هها زد سخن از پايان تاريخ و جنگ تمدن

 در اين مقطـع  داري، منظور اين دو ايدئولوگ، ي اقتصادي سرمايه و چرخش چين به توسعه
كه بايد ليبرال دمكراسي را بپذيرد و اال جنگ بـين دو تمـدن مسـيحي و     جهان اسالم است

همچـون نيكسـون، خـانم    هـا پـيش،    مداران اين نحله از سال سياست .اسالمي قطعي است
جنـگ در خاورميانـه بـا    ... و) رئيس سابق سازمان جاسوسي فرانسه(تاچر، كنت دمارانش 

نتيجه اينكه حاكمان امريكا كه رهبري غرب را به عهده ] 11.[اند بيني كرده مسلمانان را پيش
جهـان   اند پس از انقالب ايران در راستاي حفاظـت از اسـرائيل و مقابلـه بـا     توانسته دارند،
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را نگاه ايدئولوژيك به درگيري با مسلمانان و از جمله ايران  اسالم عموماً و ايران خصوصاً
عنـوان يـك ايـدئولوژي ـ و نـه يـك روش        هـا ليبـرال دمكراسـي را بـه     آن. نـد نتئوريزه ك
. بينند كه هيچ ايدئولوژي ديگري نبايد در مقابل آن حضور داشته باشـد  داري ـ مي  حكومت

عنوان يـك رقيـب    سالمي را، مانند ايدئولوژي كمونيسم، بايد شكست داد و بهايدئولوژي ا
  ]12.[دست آمده است گري هم به ي اين سركوب بهانه. داري از بين برد سرمايه

  حاكمان جمهوري اسالمي سازي ايدئولوژي

واليـت  «. بخش حاكم و مسلط در جمهوري اسالمي، نيز، نگاه ايدئولوژيك به جهـان دارد 
، انتظـار ظهـور امـام زمـان؛ هـم يـك ايـدئولوژي        »رهبـري جهـان اسـالم   «، »ي فقيه مطلقه
مسـلمان   ،جهـان مـردم  بوده و معتقد است با ظهور امام زمـان تمـامي    و الهي شمول جهان

اگر ] 13.[شوند ميخواهند شد و پس از يك درگيري خونين، مسلمانان تنها حاكمان جهان 
ي انقالب، با امريكا جنبه تاريخي و سياسي داشـت،  اله خميني در زمان پيروز مخالفت آيت

آنچـه  ] 14.[به مرور اين مخالفت به دشمني و تخاصم با توجيـه ايـدئولوژيك تبـديل شـد    
پارادوكسيكال اسـت اينكـه در ايـن سـي و چنـد سـال عمومـاً روابـط اقتصـادي جامعـه،           

مصـلحت  خيص داري بوده است و حتي با تغييراتي در قانون اساسي در مجمع تشـ  سرمايه
 ي بغهصـ ولـي  . انـد  داري مالكيت صنايع بزرگ را هـم تغييـر داده   نظام، به نفع نظام سرمايه

امريكـا و  طوري كه دو نظام  به. نظام تشديد و تقويت شده است ضدامريكايي ايدئولوژيك
هركـدام بـه دنبـال نـابودي     . قادر به همزيستي و همكاري و يا تحمل يكديگر نيستندايران 

نـژاد توجـه كنيـد كـه چگونـه پايـان عمـر نظـام          به ادبيـات آقـاي احمـدي   . تديگري اس
ايـن  ] 15.[دانـد  كند و حتي در مواردي آن را انجـام شـده مـي    بيني مي داري را پيش سرمايه

نظـر  . تـوان ديـد   هـم مـي   رهبـران روحـاني و غيرروحـاني حـاكم    بيني را در ادبيـات   پيش
م كه گفتيم كه چگونه منتظر ظهـور عيسـي و   داري را ه نظام سرمايهمذهبي هاي  ايدئولوگ

نيسـت،  اينجا سخن از درست و غلط بودن اين مباني ايدئولوژيك . درگيري خونين هستند
وقتي دو دشمن، هركـدام بـه   . بلكه سخن از ناسازگاري اين دو تفكر در جهان امروز است
يافـت، مگـر   ها، تحقق نخواهد  دنبال مرگ ديگري است، تفاهم و همكاري و همزيستي آن

تفـاوت ايـن دو   . بيني و يا حداقل استراتژي خود را عوض كند اينكه يكي از اين دو، جهان
گيرد  در اين است كه امريكا تجارب كارشناسي را هم براي تحقق اميال خود به خدمت مي

اي  هاي هسته تأكيد امريكا روي مسئله تروريسم، فعاليت. كند و طرف ايراني اين كار را نمي
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كـارگيري تجـارب    بـه  بـا  و ايجـاد اجمـاع جهـاني در ايـن مـوارد،     ... ن، حقوق بشـر و ايرا
چيـزي كـه در سـقوط شـوروي سـابق، عـراق، ليبـي،        . داري است كارشناسي نظام سرمايه

انـد ولـي ايـران بـه      ها داشـته  اند و نتيجه مثبت براي آن به خدمت گرفته شده... افغانستان و
قطب مقابل كه توسط گاندي، نلسون ماندال، علـي عـزت   كارگيري اين تجارب در  دنبال به
  ]16.[اند، نيست اند و نتايج مثبتي داشته به خدمت گرفته شده... و ، مصدقبگويچ

تفاوت ديگر اين دو حكومت، اين است كه امريكا در داخل كشور خـود ايـدئولوژيك   
داري  سـرمايه  گذارد كه تفكرات ديگر تا هنگامي كه بـراي اصـل نظـام    كند و مي عمل نمي

در ايـران تمـامي رقيبـان فكـري را بـا يـك        حكومـت  تهديد نباشـند، زيسـت كننـد ولـي    
دمكراسـي و  ] 17.[كننـد  ـ سياسي، قبل از عمل سياسي، حتي، حذف مي  ريزي امنيتي برنامه

] 18.[شناسـد  حقوق بشر كه تجربه ارزشمند قرون متمادي بشريت است را به رسميت نمي
خواهي امريكايي برونـد، و لـذا در دو    وحدت ملي به مقابله با زيادهكنند كه با  كوشش نمي

اين شيوه . ابرقدرت و امپراطور جهاني باجنگد در داخل با مردم خود و در خارج  جبهه مي
  :و اين برخورد ايدئولوژيك با داخل و خارج المحاله، دو نتيجه محتوم دارد

  درون جامعه هاي الف ـ تشديد تضادهاي داخلي و تعميق انشقاق
  ا و سرنگوني رژيم جمهوري اسالميكدرگيري جدي با امري  ب ـ

ايـن مقابلـه را   . تر اسـت برنـده خواهـد بـود و آن امريكاسـت      در اين دعوا، آنكه قوي
عامل . اند و نتيجه آن هم پيش روي ماست داشته ...و شوروي سابق، صدام، قذافي و طالبان

با هوشـياري و شـناخت از    است و امريكا و غرب ها، دروني سقوط و فروپاشي تمامي اين
  .شوند بر بستر مناسب دروني سوار مي اين جوامع،

  هاي امريكا براي سرنگوني جمهوري اسالمي روش

در شصت » سركش«از تجربه كارشناسان خود براي مقابله با كشورهاي  گفتيم كه امريكا
ر بعـد از جنـگ جهـاني دوم، در    ها را د اين روش. سال گذشته به خوبي استفاده كرده است

باتوجـه بـه آن تجـارب و بـا توجـه بـه       ] 19.[يش از شصت كشور اجرا كرده استبحدود 
  :جمهوري اسالمي عبارتند ازشواهد و مستندات موجود سناريوهاي امريكا براي سرنگوني 

  ]20[اول ـ تجربه شوروي

در هاي شهري، حاكميت ايـران   در اين تجربه با تشديد تضادهاي ملت ـ دولت، با شورش 
سـال گذشـته    8هـا و تحديـدهاي اعمـال شـده در      تحريم. گيرد معرض سرنگوني قرار مي
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هـاي داخلـي و برخـورد     ويژه در چهارسال گذشته، همراه با سـوء مـديريت و سـركوب    به
ي بـه ميـدان    از نظرات كارشناسي ملي، زمينـه  ايدئولوژيك محض حاكميت، بدون استفاده

هـا، متفـاوت از آمـدن اقشـار      ها به خيابـان  آمدن آن. كند آمدن اقشار فرودست را فراهم مي
بـا ايـن اقشـار،    و درگيـري  سـركوب   .خواهـد بـود   1388ي شهري در سـال   مياني جامعه

ايـن  . خواهـد شـد  درگيري را تشديد خواهد كرد و در نهايت به سرنگوني حكومت منجر 
دهندگان امريكا را هم معتـرض   ترين حالت براي امريكا خواهد بود و ماليات هزينه كمشيوه 

. در اين سناريو، تخريب نظم عمومي و غارت و كشتار هم پيش خواهد آمـد . نخواهد كرد
و سـوء   هـا  هـاي حاصـل از تحـريم    گرانـي . رسـد  فرودستان بسيار بعيد به نظـر مـي  كنترل 

نژاد و سكوت نهادهـاي حكـومتي در چنـد     و تصميمات عجوالنه آقاي احمدي ها مديريت
ي ايـن   بـا ادامـه   شرايط را براي اين سناريو آماده كرده و... سال گذشته، طرح هدفمندي و

  .دشتر هم خواهد  در آينده آماده روش،

  دوم ـ تجربه سوريه

در بعضي از اپوزيسـيون  استعداد اين روش . ي مسلحانه و درگيري با نظام ايجاد يك هسته
تواند از ميان جوانان ناراضي و  ي عمليات مسلحانه را دارد و مي ايران وجود دارد كه تجربه

با شروع اين مرحله بلبشويي خواهد شـد كـه   . نيرو جذب كندبيكار و عاصي از حاكميت، 
ان از تمامي كشورهاي اسالمي همراه با مـزدوران جهـاني و جاسوسـ   مزدوراني و معتقداني 

ها روشن نگهداشته شـود و   هاي غربي و اسرائيل، آتش اين مناقشه مسلحانه تا سال دستگاه
هـاي هواپيماهـاي    درگيـري  .اكنون در سوريه، شـاهد آن هسـتيم   بر سر ايران آن آيد كه هم

  .هاي اخير در سوريه، عمالً درگيري با ايران است اسرائيل در هفته

  ]21[ي ليبي سوم ـ تجربه

شـود و آن را   ـ احتمـاالً در خوزسـتان ـ ايجـاد مـي     » ي آزاد منطقه«ابتدا يك  در اين روش
مناسـب موجـود بـراي ايـن اقـدام در آن      كنند و اپوزيسيون  اعالم مي» منطقه پرواز ممنوع«

قـدر در ايـران    شود و نيروهاي امريكا ـ و احياناً نـاتو ـ بـا پشـتيباني هـوايي، آن       مستقر مي
در تجربه ليبي و سوريه، نيروي زمينـي دخـالتي   . ي حاصل شودكنند تا سرنگون تخريب مي

در اين روش، ممكن است قبل از اقدام امريكا بـراي سـرنگوني جمهـوري     .نخواهد داشت
. امتيازاتي هم دو طرف از هـم بگيرنـد  . اسالمي توافقاتي هم بين ايران و امريكا، پيش بيايد

دهد كه امريكا بيشتر قصد گرفتن  ن ميها و مضايق ايجاد شده نشا ولي حد و حدود تحريم

12 برند؟ جمهوري اسالمي ايران را به كجا مي /    

  .ي ليبي را در ايران پياده كند امتياز دارد تا دادن امتياز و بعد هم تجربه

  چهارم ـ تجربه عراق و افغانستان

با  در صورت لزوم در اين سناريو، نيروهاي زميني، هوايي و دريايي امريكا و ناتو ـ و حتي 
د تا به هـدف سـرنگوني جمهـوري اسـالمي، نائـل      كنن اي ـ به ايران حمله مي   سالح هسته

 تحـوالت بسـتگي بـه   . بيني كرد كه كدام سناريو پيش خواهـد رفـت   توان پيش نمي. گردند
اوضاع و احوال و تحوالت داخل و خارج يكي از اين سناريوها و يا تركيبي از دو يا چنـد  

  .تواند عملياتي شود تا با هم مي

  بحران كنونيسناريوي جمهوري اسالمي براي 

بـودن  » انقالبي«نگاه ايدئولوژيك رهبري و اطرافيان به جهان سياست، يا به تعبير رهبري 
. شود كه به اميد كسب باالترين و بيشترين امتيـاز، پـيش رونـد    نبودن، باعث مي» ديپلمات«و 

ش امريكـا تغييـر رو  «يـا  » امريكا آدم شود«مشهور رود كه به قول  اين روند تا جايي پيش مي
تـرين   يـك امپراتـوري قدرتمنـد متكـي بـه پيشـرفته      ] 22.[پذير نيست چيزي كه امكان. »دهد

. تكنولوژي نظامي و منابع مالي جهاني كه خود نيز نگاه ايدئولوژيك دارد، كوتاه نخواهد آمـد 
در اوايل امريكا اميد داشت كه ايران را در نظام خود . اين ماجرا سي سال است كه ادامه دارد

فارلين انجام داد با اين اميد بود، آنچه در رابطـه بـا غـرب، هاشـمي،      كند، آنچه مك مستحيل
ها و اهداف متفاوت،  ؛ انجام دادند، البته هركدام با روش)در اين اواخر(نژاد  خاتمي و احمدي

ي ناموفقي را ديد كه قدرت مسلط در  هاشمي و خاتمي، غرب تجربهحداقل در مورد آقايان 
، تمايلي به تعامل ـ حتي تعامل مثبت ـ با امريكا نـدارد و از طـرف ديگـر،      جمهوري اسالمي

گيري ندارد و امريكا متوجه شد كه بايد با بخش  بخش انتخابي حاكميت ايران قدرت تصميم
ايـن احتمـال هـم    . سال گذشته ثابت بوده به توافق برسـد  23حاكميت ايران كه در » واليي«

اين تجربه جديد را  حل ديپلماتيك با تأكيد بر راه اگماتيستيوجود دارد كه امريكا به شكل پر
آماده كند كـه در ايـن فرآينـد،    » تغيير رژيم«گذراند تا افكار عمومي متحدان خود را براي  مي

ولـي در  . قدرت ايران هم امكانات زيادي براي امريكـا فـراهم كـرده    ديپلماسي ضعيف و كم
انـد كـه    بندي رسيده هم رهبري ايران به اين جمعشرايط كنوني و گذشت زمان هم امريكا و 

زيسـتي   بيني متفـاوت، بـه هـم    اين دو ديدگاه ايدئولوژيك به جهان سياست، البته با دو جهان
رود كه امريكا، مجبور شود جمهوري اسالمي را  به سمتي ميرهبري ايران هدفمند . رسند نمي

بـا ايـن تفـاوت كـه     . ه شمالي نيستو اين چيزي، جز الگوي كر. با همين محتوا، تحمل كند
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كارشناسان متعدد . امكانات ايران خيلي بيش از كره شمالي است و قدرت مانور بيشتري دارد
جمهـوري اسـالمي را درخصـوص مسـئله      ،غربي با تكيه بر اطالعات علني و مخفـي خـود  

وارد  اي مسـلح شـود و سـپس بـاغرب     كنند تا به سالح هسته الوقت متهم مي اي به دفع هسته
 ،با اين برداشت كارشناسان غربي و مسـووالن ماشـين حكـومتي امريكـا     .گفتگوي برابر شود

  :كنند عملكرد جمهوري اسالمي را در مسئله برخورد با امريكا به شرح زير تحليل مي
با . شود اي مي جمهوري اسالمي تا حدود يكسال و نيم ديگر مسلح به سالح هسته -1

اسـت كـه    آوردهپس از فروپاشي شوروي به دست  اي اينكه تعدادي سالح هسته
 .علني خواهد كرد را ها آن

دانش بـه كشـورهاي داراي   حـ رهبران جمهوري اسالمي معتقدند كـه امريكـا و مت   -2
هـا را   تواننـد بكننـد و مجبورنـد آن    كنند يـا نمـي   اي حمله نظامي نمي سالح هسته
 .تحمل كنند

پـس از تسـليح جمهـوري     غرب مجبور اسـت جمهوري اسالمي متعتقد است كه  -3
ولـي بـه مـوارد    . اي بـه همـين شـكل آن را تحمـل كنـد      اسالمي به سالح هسـته 

 :الذكر بايد موارد زير را هم افزود فوق

 .هددهاي ايران را تشديد و تداوم  تحريمبايد ي شمالي، غرب  طبق الگوي كره -4

رهبران جمهوري اسالمي معتقدنـد كـه بـه تـدريج امريكـا و متحـدانش مجبـور         -5
اي را بپذيرند و روابط خود را با آن عادي كنند و ايران  خواهند شد كه ايران هسته

ي جهـاني پذيرفتـه    اي مانند چـين، روسـيه و هنـد در جامعـه     داراي قدرت هسته
  .ها به تدريج حذف خواهند شد و مشكالت و تحريم. خواهد شد

جمهـوري اسـالمي   هاي جاسوسي و كارشناسي غرب، نيت رهبران  بالفرض كه دستگاه
را خوب فهميده باشند و بالفرض كه رهبران جمهوري اسالمي چنين نيت و قصدي داشته 

  :باشند، اين سناريو چند اشكال اساسي دارد كه عبارتند از
شـوروي سـابق بـا    . كند اي براي هيچ كشوري ثبات سياسي ايجاد نمي اوالً ـ سالح هسته 
تان بـا چنـد ده كالهـك    سـ پيما، فروريخت و پاك هاي قاره اي و موشك هزاران كالهك هسته

اسـرائيل هـم   . راست كندحاي نه ثبات سياسي دارد و نه قادر است از امنيت ملي خود  هسته
هواپيماهاي امريكـايي هروقـت   . اي، هنوز نگران امنيت ملي خود است كالهك هسته 400با 

اعتراضات پاكسـتان بـه جـايي    كنند و  اراده كنند نقاطي در داخل خاك پاكستان را بمباران مي
  .كنند كشند و قوانين مسلم جهاني را نقض مي الدن را مي بدون اطالع پاكستان، بن. رسد نمي
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د ولـي  نـ اي حملـه نكن  ثانياً ـ ممكن است امريكا و ناتو به كشـور داراي سـالح هسـته    
كشور قدر محدوديت اقتصادي، علمي، تكنولوژيك، ارتباطي و حقوقي براي اين  قادرند آن

داري شود يـا   ايجاد كنند كه يا مانند شوروي سقوط كند و يا مانند چين تسليم نظام سرمايه
تواند مانند چين عمل كند چون چين در  ايران نمي. منزوي و فقير بماندي شمالي  مانند كره

مباني ايدئولوژيك خود پس از مائو تغيير اساسي داد و جمهـوري اسـالمي چنـين قصـدي     
ي تشـكيالتي و حزبـي چـين     از آن گذشته جمهوري اسـالمي از آتوريتـه   ]23[.هنوز ندارد

نظـم و تحقـق سـازماندهي بـراي     براي توسعه اقتصادي برخوردار نيست و قادر به ايجـاد  
نژاد قصد اجـراي آن را داشـتند و    چيزي كه با آمدن احمدي .ي اقتصادي هم نيست توسعه

. الذكر فروپاشي خواهـد كـرد   هاي فوق روش لذا ايران حتماً با يكي از] 24.[شكست خورد
خود نيسـت چگونـه    مقامات ارشدقادر به كنترل اكنون  همهيأت حاكمه جمهوري اسالمي 

هـا طبقـه متوسـط شـهري      ميليون آن 20ميليون جمعيت را كه حداقل  80خواهد توانست 
جمهـوري  ناراضي و آگاه به شرايط زمان است را كنترل كند؟ در چنان شرايطي فرودستان 

هـاي شـهري و    ي شـهرها هـم سـاكن هسـتند در شـورش      اسالمي كه در شهرها و حاشيه
در آن صورت، از جمهـوري اسـالمي   ] 25.[كننده خواهند داشت فروپاشي نظام نقش تعيين

كننـده خواهنـد    ي مفلوك به جا خواهند ماند كه باندهاي مافيـايي در آن تعيـين   يك جامعه
ي  ، همچـون زرادخانـه هسـته   )داشتن ضبه فر(اي ايران هم  ي هسته از زرادخانه] 26.[بود

ايران، حتي، . و پاكستان در شرايط كنوني، كاري ساخته نخواهد بود 1991شوروي در سال 
  .ي شمالي هم نخواهد توانست ثبات سياسي حاكمان كنوني خود را حفظ كند مانند كره

كوب و زنـدان و تهديـد و   كند كه با سـر  حاكميت ايران، دچار توهم است اگر فكر مي
ي شمالي تاريخ و  كره. تحديد خواهد توانست مردم ايران را كنترل كند اشتباه محاسبه دارد

ماندگي يك كشـور بـه    آيا فقر و عقب. ي ديگري دارد كه با ايران قابل مقايسه نيست سابقه
 ارزد؟ در سـي سـال گذشـته بـا اجـراي      ي شـمالي، مـي   اي، چون كـره  داشتن سالح هسته

جـو از طريـق از بـين بـردن كالبـدهاي مـادي ايـن         استراتژي حذف اپوزيسـيون مسـالمت  
هاي دراويش گنابـادي   تخريب مساجد اهل سنت و حسينيه(اپوزيسيون، مانند محل تجمع 

ها بازداشت  هاي اجتماعي آن و نابودي شبكه) احزاب و نهادهاي مدني و پلمپ كردن دفاتر
نهضـت آزادي، ملـي ـ مـذهبي،     (احزاب و نهادهـاي مـدني   افراد و غيرقانوني اعالم كردن 

هـاي اطالعـاتي ـ     سـازمان  ،...)مشاركت، مجاهدين انقالب، كانون مدافعان حقـوق بشـر و  
ها به رقابت نپرداخته تا مردم در شـرايط   با آناند،  امنيتي جمهوري اسالمي سلبي عمل كرده
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حيـات سياسـي ايـن     ؛ار شبه قانونيدمكراتيك انتخاب كنند، بلكه با سركوب و زندان و ابز
العمـل ايـن نـوع عملكـرد      هم عكس 1388جنبش سبز . اند نيروها را در جامعه سلب كرده

  .تواند بروز كند بود، چيزي كه در هر موقعيت ديگري مي
هاي قدرتمند خود، كالبد معنوي رقباي خود را هم با  جمهوري اسالمي به كمك رسانه

. سعي كرده است در جامعـه بـدنام و منـزوي كنـد    ... رائيلي واتهام امريكايي، جاسوس، اس
العمـل ايـن    اقبال جوانان به اديان مسيحي، زردشتي و بهايي و درويشي؛ ضمن اينكه عكس

ي  جنبه كنجكاوي نسل جـوان را هـم دارد كـه نـوعي ضـدتبليغ برعليـه      باشد،  برخورد مي
  .باشد حاكميت مسلط مي

قعيت استراتژيك، منـابع انـرژي و وارث يـك انقـالب     تر از همه ايران به لحاظ مو مهم
كنند، ايران  غرب و امريكا اگر كره شمالي را تحمل مي. مردمي با كره شمالي متفاوت است

ي بسـيار مهـم و    آن هـم در منطقـه   .را در فضاي تخاصم و دشمني تحمـل نخواهنـد كـرد   
  .استراتژيك خاورميانه

  ين بحرانملي براي نجات از ا جوي مسالمت سناريوي

هاي موجود، جمهوري اسالمي فقط يك راه دارد تا از اين بحران خطرنـاك بـه نفـع     با داده
منافع و مصالح ملي رهايي يابد و آن اين است كه براي حل اين بحران از تمامي مردم ايـن  

براي اين منظور، رهبري و دوستان نزديك ايشان بايد اولويت خود . كشور طلب كمك كند
شـمول كـردن واليـت فقيـه و      عتالي ايران قرار دهند و نه كوشش براي جهـان را حفظ و ا

با اصل قرار دادن ايران، مصالح ملي و منافع ملـي  . تبليغ رهبري جهان اسالم و انتظار ظهور
نظـر از   كند و براي دفاع از منافع ملي و مصالح ملي تمامي ايرانيان، صـرف  اولويت پيدا مي

نـژاد   تأكيد اطرافيان احمـدي  .شوند ؛ اجماعاً فراخوانده ميشان تمذهب، عقيده، نژاد و قومي
  .هم بر اين موضوع نشان از اين واقعيت دارد

تواند  براي رهبري مي. شهامت و جسارت الزم داردحل، بسيار ساده و در عين حال  راه
بـراي  . تغيير مـاهوي كنـد   ،داري حكومت گذشته و حال ساده باشد به اين شكل كه، روش

اين منظور بايد به اين سؤال جواب داد كه آيا تأكيد بر تحقق ايدئولوژي به تخريب كشور، 
سازي با پرداخت اين همه هزينه، به صالح است؟ آيـا در ايـن سـي     تأكيد بر غنيارزد؟  مي

تخريـب  آلـودگي هـواي تهـران تـا     اند؛ از ترافيك و  هاي زيادي ظهور يافته سال كه بحران
ها و محيط زيست، از افسردگي جوانان تا عدم بكارگيري ثروت نفت در  ها و تاالب جنگل

16 برند؟ جمهوري اسالمي ايران را به كجا مي /    

هـا را ثابـت    توان آن توسعه ملي و ايجاد اشتغال و صدها مورد ديگر كه با سند و مدرك مي
داري را ناموفق ارزيابي كنـيم و راه ديگـري در پـيش     كرد، كافي نيست كه روش حكومت

، بحـران بخـش   ]28[گرسنگي و كمبود مـواد غـذايي  ] 27[شاخص سوادگيريم؟ آيا سقوط 
هـا   هاي بانكي كه اميدي به پرداخـت آن  معوقه] 30[، بحران واحدهاي توليدي]29[سالمت
بحـران  ] 32[هاي اقتصادي در دست عـده معـدودي از خـواص    تمركز مديريت] 31[نيست

 ]34[محيطـي  طـرات زيسـت  زا و خ ارائـه بنـزين سـرطان   ] 33[اق و معتادان مواد مخدرچقا
زيـان حاصـل از روابـط ناسـالم بـراي دور زدن      ] 35[نـژاد  بحران ميراث اقتصادي احمـدي 

تر افول معيارهاي اخالقي ـ هم در جامعه و هم در   و از همه بدتر و خطرناك] 36[ها تحريم
هـا   هاي متعدد كه نيـازي بـه ذكـر جزئيـات آن     مسوولين ـ و صدها شاخص ديگر در زمينه 

جـويي   ي مـا را بـه تعمـق و چـاره     از آن مطلعند، نبايـد همـه  و نخبگان و مسووالن نيست 
اكنون براي اداره دمكراتيك جامعه و اجراي قانون اساسي، در ميان اپوزيسـيون   هم !وادارد؟
 .دانـد  چيزي كه اپوزيسـيون برانـداز آن را غيـرممكن مـي    . طلب، اجماع وجود دارد اصالح

اند و فقط بـه   رسيده براندازي جمهوري اسالميهاي فكر خود به  امريكا و ناتو هم در اتاق
  .دنبال موقعيت اجرايي كردن آن هستند

امريكا با صبر و حوصله به دنبال كسب موقعيت مناسب براي اجرايي كـردن، يكـي از   
كنند كـه   گروهي از طرفداران وضع موجود، چنين استدالل مي. الذكر است سناريوهاي فوق
] 37![كنند وضع بدين منوال اسـت  جرايي رهنمودهاي رهبري را اجرا نميچون مسووالن ا

اند كه مسووالن  اندازي هويدا شده درحالي كه صحبت اين است كه چه شرايط و چه چشم
كنند؟ مسـووالن حـاكم بايـد بداننـد كـه       اجرايي و روحانيون، به حرف رهبري گوش نمي

  :ها با شكست مواجه شده هاي آن ترين طرح مهم
اي و  تكنولـوژي هسـته  تحقـق  ي  هايي در زمينه سازي اورانيم اگرچه موفقيت نيغ -1

كنـد و   هاي وابسته، داشته است ولي امنيت ملي را به شدت تهديـد مـي   تكنولوژي
ي  هـا و حتـي حملـه    اي شده است در دست امريكا و متحدان بـراي تحـريم   بهانه

اي  ي كشـور و عـده  هـاي فيزيكـي و معنـوي و تمـدن    و تخريب بنيادنظامي آينده 
 .معتقدند كه امريكا عامداً ما را در اين مسير قرار داده است

نظارت استصوابي شوراي نگهبان، اگرچه توانسته است از مجلس چهـارم فضـاي    -2
ها را مسدود كند ولي به كمك نيروهاي درون نظام دو جنبش  دمكراتيك انتخابات

ان و مردم ايجاد كردند كه اجتماعي عظيم ظهور كرده كه شكاف عميقي بين حاكم
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تـوان رفـع و    با تمامي تمهيدات امنيتي و سركوب و زندان و تجاوز و كشتار، نمي
 .رجوعش كرد

نژاد به اين منظور، نه تنها اجرا نشد كـه   ي چيني و بركشيدن احمدي الگوي توسعه -3
نژاد را هم جزء اپوزيسـيون رهبـري    در عمل به ضد خود تبديل گرديد و احمدي

 .شكاف در رأس هرم قدرت را به شكل بدي ظاهر ساخت ؛اينكرد و 

ي معيارهاي جمهوري اسالمي در منطقه و جهان اسالم، به ضـد   تبليغات و توسعه -4
عـرب و   خود تبديل شده و حمايت از رژيم بشار اسد، ايران را حتي در دل مردم

و  اسـرائيل  ي يانـه گرا مسلمان هم منزوي كرده است و از آن گذشته جنـگ حيلـه  
 .متحدانش را عليه ايران شروع كرده است

هاي انساني و رعايت ضـوابط   ي اجتماعي، اعم از اخالق، اعتماد، دلبستگي سرمايه -5
ها  مهاجرت مغزها و سرمايه. اجتماعي نوشته و نانوشته به شدت آسيب ديده است

كنـد و ضـريب هـوش     ه را از امكانات خود فقير ميها به شدت جامع و تداوم آن
 .دهد ط جامعه را كاهش ميمتوس

تحديدهاي انجام شده توسط، آژانس اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل، امريكـا و   -6
اروپا و تأثير آن حتي بـر متحـدان و دوسـتان ايـران، مشـكالت و مـوانعي ايجـاد        

اند كه اگر امروز هم سران ايران و امريكا دوست و رفيق شوند؛ پـاك كـردن    كرده
هـا سـال طـول     آمدهاي اين موانع و تحديدها ممكن اسـت ده  و پي مشكالتاين 

 .كشد تا شرايط ايران به حالت عادي برگردد

  رفت از شرايط كنوني راه برون چه بايد كرد؟

اي و دوستان محرم و نزديك ايشان كه استراتژي جمهوري اسـالمي   اله خامنه آيت -1
كـاربرد ايـن    ارشناسـي و برند بايد همچون امريكـا تجـارب ك   را تعيين و پيش مي

هاي ايدئولوژيك خـود   ها و آرمان آل المللي را جايگزين ايده عرف بيندر  تجارب
هـاي منـتج از    بينـي  و خيلـي از پـيش  ظهور پيش نيامده  80حال كه در دهه . كنند

بـازنگري در  . هـا را عـوض كـرد    هاي ايدئولوژيك تحقق نيافتـه بايـد روش   آرمان
با درك درست از شرايط داخـل  . ، امري ممدوح استاستراتژي باتوجه به شرايط

هاي ايدئولوژيك قرار داد و نـه   توان تجربه بشري را در خدمت آرمان و خارج مي
! هاي جهاني را تغيير داد هاي ايدئولوژيك، سعي كرد كه واقعيت با اصرار بر آرمان
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 اعـتالي حفـظ و   شود و در اين تغيير استراتژي، منافع ملي و مصالح ملي اصل مي
ها برداشـته شـود و    گيرد، بدون اينك دست از آرمان ايران محور اقدامات قرار مي

 . محول شود هايي عاقالنه و شدني، و با روش ها به زماني دورتر تحقق آن

عـوام را  . ي مردم ايران ضـرورت دارد  براي تحقق استراتژي جديد، پشتيباني عامه -2
ولي بخش متوسط شهري كه شامل نخبگان  توان با يارانه و تبليغات همراه كرد مي

كننده در تحوالت جامعه دارند، با درك نسبتاً درسـت از   شود و تأثير تعيين نيز مي
ايـن  . دنشو غيركارشناسي نمي هاي گيري تصميمشرايط جهاني و داخلي، تسليم به 

 اقشار تشنه دموكراسي، آزادي و رعايت حقوق بشراند براي اين منظور؛

بات، احزاب، زندانيان سياسي، مطبوعات، سنديكاها، نهادهـاي مـدني   آزادي انتخا -3
 با اين اقدام. ضرورت تامه دارد... و

شوند، مسووالن انتخابي مردم  گيري مشاركت داده مي تمامي مردم ايران در تصميم -4
هـا هـم    طلبان امريكا و متحـدان آن  كنند و جنگ پذير مي استراتژي جديد را تحقق

هاي خود پافشاري نكننـد و از امپراتـور عظـيم افكـار عمـومي       بر آرمانمجبورند 
 .كننده نزنند جهان، بترسند و دست به اقدامات نظامي و تخريب

شـود و همچـون    در اين استراتژي، مذاكره، تعامل و رابطه با امريكـا اجرايـي مـي    -5
 .شود تخاصم به رقابت تبديل مي... كشورهايي مثل روسيه، چين، هند،

  

  يحاتمنابع و توض

ي جمهـوري اسـالمي    كار هيأت حاكمـه  اله عسگر اوالدي، سياستمدار كهنه آقاي حبيب] 1[
او كـه مقلـد و مريـد    . است كه حدود شصت سال كار سياسي و تشكيالتي كرده است

اي بوده و هست و جزء معمرين هيـأت   اله خامنه اله خميني و آيت اله كاشاني، آيت آيت
الـه   ي فعـال خـود را بـا آيـت     با نفوذ در بازار سنتي ايران توانسـته رابطـه   ،حاكمه بوده

مهـري قـرار    د مورد كمنگوي نژاد مي احمدي پس از انتخابهرچند . اي حفظ كند خامنه
ســال گذشــته از تمــامي عملكردهــاي بخــش مســلط  34او هميشــه در . گرفتــه اســت

چند ماهي است كـه  . ه استجمهوري اسالمي حمايت كرده و حتي آنها را توجيه نمود
آقاي عسگراوالدي، در يك اقـدام غيـر قابـل انتظـاري از آزادي موسـوي و كروبـي و       

تلويزيـوني خـود بـا آقـاي حسـين      » ي مناظره«او در . كند طلبان دفاع مي فعاليت اصالح
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بيـان  » مصـلحت «شرايط و از روي » بست بن«اخير خود را  مواضعاي، علت رشريعتمد
ي  اسـت و در حاشـيه  » دبير كل جبهه پيـروان خـط امـام و رهبـري    « اكنون او هم. كرد

من موسـوي و كروبـي را بـه عنـوان فتنـه      «: همايش سراسري اين جبهه گفته است كه
يك سال و نيم وزيـر موسـوي بـودم و بـا     . ام شناسم چون با هر دويشان كار كرده نمي

او در همـين  ). 1391ه مـا  دي 7هـا   رسـانه (» كروبي نيز در كميته امـداد و زنـدان بـودم   
در شرايط كنـوني نبايـد خـط ضـد هاشـمي و يـا خـط ضـد         «مصاحبه گفته است كه 

اآلن احتياج داريـم فضـاي انتخابـات را بـه جـاي      «: و گفت كه» نوري را باز كنيم ناطق
اينكه بگذاريم ديگران ميدان جنگ كنند بايد به ميدان جشـن ملـي تمـام عيـار تبـديل      

  ).پيشين(» كنيم
شياطين روي عملكرد، روساي جمهور، روساي مجلس و نخست «گفته بود كه  او قبالً
شياطين بين ما و نامزدهاي انتخابات ... سال دفاع مقدس عالمت سوال گذاشتند 8وزير 

مـاه  آذر 8هـا   رسـانه (» .موسوي و كروبي به دامان يوسف برگردند! فاصله انداختند 88
ما براي رسـيدن بـه وحـدت راه    «: و گفتاو باز هم حرف خود را تكرار كرد  ).1391

طوالني داريم و يك نقد درون گفتماني را مديريت و اقليت را قانع كنيم و با شـفافيت  
  )1391ماه  دي 8ها  رسانه(» .هاي هم برويم به سمت فهم ديدگاه

عسگراوالدي در جواب به نطق رسايي در مجلس بر عليه هاشمي رفسنجاني و فرزنـد  
دهد از حضور  لحن شما نشان مي... «: ر روزنامه رسالت نوشت كهوي مهدي هاشمي د

اين درست جـايي اسـت كـه ممكـن     . هاشمي در خيمة نظام و رهبري، خشنود نيستند
مـاه   دي 11(» است در اثر يك غفلت انسان در راهبرد دشمن در جنگ نرم عمـل كنـد  

انحرافـي دانسـت و   هـاي خـط    را از ويژگي» مكتب ايراني«و » اسالم ايراني«او ) 1391
اند، ناديده  دولت دفاع مقدس و اصالحات و سازندگي به مردم خدمت كرده«: گفت كه

ي رسـالت   او در سـرمقاله  ).1391دي  4ها  رسانه(» گرفتن آنها كار خط انحرافي است
او از اين هـم پـا را   ). 1391ماه  دي 3( ».نژاد به دنبال واگراي است احمدي«: نوشت كه

خواسـت نظـام   ... رهبري در برابر اهل فتنـه نـرمش كـرد   «: و نوشت كهفراتر گذاشت 
آذر  30(» دانيم ما آنها را اهل فتنه نمي... طلبان از موسوي و كروبي نيست برائت اصالح

طلبـان فرصـت    حضـور اصـالح  «: گفت كـه ) 18/11/91(او در گفتگو با شرق  ).1391
  »است نه تهديد

از بيانـات عسـگراوالدي اسـتقبال كردنـد در ميـان      طلبان كه  غير از هفت نفر از اصالح
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از ... نبـوي و علـي الريجـاني    مرتضـي اي از جمله علي مطهري،  گرايان هم عده اصول
حسين شريعتمداري كـه همـه را    از عسگراوالدي حمايت كردند و از طيف تندرو غير

ون بـا  هـا و روحـاني   دانـد، بعضـي از امـام جمعـه     عامل امريكا و انگليس و اسرائيل مي
از  27/10/91اي در  جملـه محمـد يـزدي كـه نامـه      عسگراوالدي مخالفت كردند و من

جريان تطهير ... «: مجلس خبرگان رهبري صادر كرد و نوشت كه ي هطرف هيئت رئيس
دانـد كـه    گران را خواست دشمنان انقالب اسالمي مي ا تخفيف جرم سران فتنه و فتنهي

دوســتان دولــت » ...د بــودنــآن نبــوده و نخواههرگــز دوســتداران انقــالب بــه دنبــال 
حملـه بـه   » دكتـر داوري «بـه قلـم    1/11/91نژاد در روزنامه ايـران بـه تـاريخ     احمدي

عسگراوالدي و مؤتلفه را آغـاز كـرد و خواسـتار بازنشسـتگي مؤتلفـه شـد و تمـامي        
هاي راست بـود زيـر سـوال     اقدامات گذشته آن را كه تا به حال جزء افتخارات جريان

 ي ايـران بـه بـرادر    روزنامه. متهم كرد» آلزايمر سياسي«برد و آقاي عسگر اوالدي را به 
ثروت او را زير سوال برد كه چگونه به دسـت   نحوة كسب حمله كرد و اوالدي عسگر

الـه خوشـوقت گفتـه بـود كـه       آيت .كرد» ارتباط با انگليس«آمده است و او را متهم به 
هـر  «: و از اين هم فراتر رفت و گفت» طهير شدني نيستندگران كافر و مرتدند و ت فتنه«

، در فتنه، خاموش يا آرام بـود، بايـد بـر    )قبل از اين و بعد از اين(كسي سابقاً و الحقاً 
  )1391ماه  دي 12ها  رسانه(» .روي اسم آنها نيز خط بطالن كشيد

جامعـه   هـزار شـهيد   7حسن فيروزآبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، در همايش 
هـا عليـه مـا     نبايد تصور كنيم فقط امريكا و صهيونيسـت «: زنان در تاالر وحدت گفت

ها، مسـاجد و   ها، سازمان دشمنان ما، امروز حتي در خانهكنند، بلكه بسياري از  اقدام مي
  )1391اسفند  6ها چهارشنبه  رسانه(» .مدارس ما حضور دارند

و تمجيد از كروبي و موسوي و خاتمي آقاي عسگراوالدي هم جا نزد و ضمن تعريف 
و » ام، آنها مجرم نيسـتند  ها كار كرده با برادرم موسوي و برادرم كروبي سال«: نوشت كه

 26شنبه  ها سه رسانه(» .كنند هاشمي مفت به دست آمده برخي خيال مي«: باز نوشت كه
حرافي ما را جريان ان«: نژاد گفت كه عسگراوالدي با حمله به جناح احمدي). 1391دي 

  )17/11/91ايران ( »!در فتنه نگه داشته است
عسگراوالدي در حاشيه همايش جامعـه مدرسـين صـراحت بيشـتري در مـورد پيونـد       

اينكه گفـتم امريكـا و   «: و حصر رهبران جنبش سبز، به خرج داد و گفت 92انتخابات 
موضوع حدود گر اصلي هستند و موسوي و كروبي دچار فتنه شدند و اين  انگليس فتنه



21  / برند؟  جمهوري اسالمي ايران را به كجا مي

را داراي قفـل   92دو ماه پيش به ذهنم هدايت شد، به اين خاطر بود كه انتخابات سال 
موضـوع  «عسگر اوالدي مجداً هم تأكيد كرد كـه   )1391بهمن  27ها  رسانه(» ديديم مي

موسوي و كروبي قفلي است كه اگر باز نشود در انتخابات آينده دچار مشكل خـواهيم  
نظر از اينكه  يان اين مطالب و صرفبي آقاي عسگراوالدي در  يزهنظر از انگ صرف ».شد

خواب ديده باشد يا توسل جسته باشد، نشان از درك درسـت ولـي از بحـران جامعـه     
دي و ديگران ترس از وحدت ملي است نژاد و محمد يز دارد و مخالفت جناح احمدي

نده آنچنان ذهن مسووالن نگراني از تحوالت آي. كنند كه آن را به ضرر خود ارزيابي مي
: را مشغول داشته كه آقاي سعيدي، نماينـده ولـي فقيـه در سـپاه، بـه ايسـنا گفـت كـه        

وزيـر   (Jan. 2013 8)» مهندسي معقول و منطقـي انتخابـات وظيفـه ذاتـي سـپاه اسـت      «
. را براي انتخابات آماده كرده است داطالعات، آقاي مصلحي، گفت كه؛ جريان فتنه خو

هـاي اطالعـاتي    ها امروز بسيار جدي و قابل توجه شده و سرويس تحريم«: او گفت كه
 12هاي مجـازي   رسانه(» كنند ها نقش بازي مي خارجي هم در اجرايي شدن اين تحريم

  )1391اسفند 
اي  با روزنامه قانون مصـاحبه ) ع(سردار شعباني، جانشين مجتمع دانشگاهي امام حسين

هـا بـه جـاي تهـران      ها از شهرسـتان  كه ناآرامي فرض ما اين است«: كرده است و گفته
امكان دارد مسائل معيشـتي خيلـي تأثيرگـذار باشـد و قشـر زحمـتكش و       . شروع شود

» .پذير در مسائل آينده شركت داشته باشند ولي ما تجربه مقابلـه بـا آن را داريـم    آسيب
  )1391دي  26هاي مجازي  رسانه(

هم گفته كه مردمان عـادي خسـته از رنـج     ي مملكت دكتر پرويز پيران، محقق برجسته
ناديـده   مرجـع هـاي   ها و هنجارها توسط گروه بينند كه چگونه ارزش زندگي و كار مي

  ).1391بهمن  19هاي مجازي  رسانه. (شود گرفته مي
اي از  صــرف نظــر از هشــدارهاي پيــاپي آقايــان خــاتمي و هاشــمي رفســنجاني، عــده] 2[

. دهنـد  مـي  با توجه به منافع و مواضـع خـود،   دارها راتر هم اين هش گرايان عاقل اصول
: گويد والمسلمين محمدحسن اختري دبير كل مجمع جهاني اهل بيت مي االسالم حجت

شـود يـا    هاي رهبري در حوزه علميه عبور مي متأسفانه در برخي موارد از كنار انديشه«
خـي از روحـانيون   پيش از ايـن هـم بر  » .شود نگريسته مي يها به ديد سطح آن انديشه

بـه روحـانيون   «نزديك به مصباح يزدي با انتقاد از شوراي اساتيد قم گفتـه بودنـد كـه    
). 1391بهمـن   26ها،  رسانه(» شود هاي استادي حوزه سپرده نمي طرفدار رهبري كرسي
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: ها نوشـت كـه   احمد توكلي ضمن مخالفت با اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه
هاد امنيتي براي دولت تهيه كرده بود و به مجلس هـم داده شـد،   در گزارشي كه يك ن«

تـورم طـي يكسـال و نـيم اول اجـراي       ،كاالي مهمتر سبد مصرفي عامه مردم 52براي 
درصـد بـرآورد كـرده     50به طور متوسط حـدود  ) 91خرداد  31تا  89آذر  28(قانون 

گلسـتان گفتـه    نسپاه استاآقاي محمدحسين بابايي، فرمانده ). 91آذر  8ها  رسانه(» .بود
» دهد ي فتنه سبز خشك نشده و همچنان سبز است و به حيات خود ادامه مي هسته«كه 

در ] جنـبش سـبز  [جنـگ سياسـي ادامـه دارد و ممكـن اسـت      «: دهد كـه  وي ادامه مي
  ).91آبان  30خبرگزاري فارس (» انتخابات آتي ظهور و بروز پيدا كند

، ماهيت سياسي داشت و غـرب  88تابستان سال  بازتاب نوشت كه اگر حوادثسايت 
براي تأثيرگذاري بر آن اقدامي انجام نداد، حوادثي كه بهار سال آينده بايد انتظـار آن را  

عمل نخواهد بـود   داشت، ماهيت اقتصادي دارد و غرب نيز در آن حوادث احتمالي بي
  ).91ماه  دي 12ها  رسانه(

اعتبار و اقتـدار ملـي را بـا ناكـارآيي     «: گفتدعاگو، خطيب جمعه شهرستان شميرانات 
دي  3هـا يكشـنبه    رسـانه (» مديران ضايع كردند، دولت كشور را بيست سال عقب برد

حكـومتي كـه بـه غيبـت، دروغ، تهمـت،      «: ي بعد گفت كـه  آقاي دعاگو در هفته). 91
ه منطـق در حـوز   هـاي بـي   ها و كندروي پردازي، تندروي بازي، رشوه ناسزاگويي، پارتي

هـاي ميليـاردي در حـوزه امـوال عمـومي آلـوده        هاي الهي و اختالس ها و حالل حرام
ها مجبور شود  گيري از نارسايي گونه به فاصله آفريني رهبري حسين شود بايد با نقش مي

هاي نظام به قدرت و صـالحيت،   و كام تشنگان عدالت را به آراستگي بسترها و عرصه
  ).1391آذر  11ها شنبه  رسانه(» شيرين سازد
فقيه در سپاه، علـي سـعيدي، در جمـع گروهـي از روحـانيون و نيروهـاي        نماينده ولي

سازي اقتصادي مانند زمان صـلح كـه    خواهد با بحران دشمن مي«: نظامي شاهرود گفت
امام راحل جام زهر را نوشيد عمل كند و رهبـري فرزانـه انقـالب را وادار بـه مـذاكره      

  ).1391دي  12ها  رسانه(» نظام شودكه باعث نابودي ... كند
آذر  25سرلشكر حسن فيروزآبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران، در روز شنبه 

غـرب بـراي   «: رتبه نظامي در دانشگاه دفاع ملي، گفـت  در جمع فرماندهان عالي 1391
اي را تحريـك   آمريكا برخي كشـورهاي منطقـه  ... كند ريزي مي يك جنگ جهاني برنامه

استراتژي جديد آمريكا و غرب براي ايجاد جنگ در كشورهاي اسالمي تغيير ... كند يم
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هـا   پروري و حمايت از تروريست كرده و اكنون امريكا و غرب به استراتژي تروريست
او از عـاقالن  » ها پيش ببرند كشي را توسط مسلمان خواهند مسلمان اند و مي روي آورده

سعيد قاسمي، از سـرداران  ) ايسنا. (از تركيه جمع كنند ها را اروپا خواست كه پاتريوت
نـژاد   تيمي كه اآلن دارد بـه احمـدي  «: ي استيضاح وزير كار گفت سپاه، در مورد جلسه

كند كه به اين شكل دوئل كند و كـل جامعـه را بـه هـم      دهد، او را تحريك مي خط مي
  ).1391بهمن  25ها  رسانه(» بريزد
: دي در مشـهد گفـت   9در همـايش   ،، حسن يكتـا »االوصياء بنياد فرهنگي خاتم«مدير 

افتد فتنه خياباني  است و آنچه در فتنه آينده اتفاق مي 88فتنه آينده بزرگتر از فتنه سال «
مهـدي طائـب، از   ) 1391دي  6هـا   رسـانه (» .هاسـت  نيست بلكه فتنه افكار و صحبت

در جمع گروهي از دانشجويان عضو  91ه ما بهمن 26هاي مبارزه با جنگ نرم، در  چهره
اگـر  ... اولويت سوريه براي ايران بيش از خوزستان است«: بسيج در مورد سوريه گفت

توانيم خوزستان را هم پس بگيريم اما اگر سـوريه را از دسـت    سوريه را نگه داريم مي
ات هـم  وزارت اطالع). 26/11/91ها  رسانه(» توانيم نگه داريم بدهيم، تهران را هم نمي

بهمن خود هشدار داد كه تا انتخابات دعوت بـه هرگونـه تجمـع خيابـاني      27در بيانيه 
نگـار؛ تعـداد    روزنامـه 17ممنوع است و در اطالعيه اول اسفند خود در مورد بازداشت 

هاي اينترنتي را در ارتباط با سازمان جاسوسـي   هاي تلويزيوني و سايت زيادي از كانال
جـم و از   نـويس جـام   مقاله رمهدي فضائلي س. اني، اعالم كردانگليس براي عمليات رو

 92جـدول دشـمن بـراي انتخابـات سـال      «: اي جناح حاكم نوشت كه هاي رسانه چهره
اي اقتصـادي،  هـ  افـزا در حـوزه   جدول پيچيده و پرمالطي است؛ تركيبـي متنـوع و هـم   

سـط اقشـار   هـاي اجتمـاعي خصوصـاً تو    نافرمـاني «او از » اجتماعي، سياسي و امنيتـي 
 (iran-emrooz.net/web.30.01.2013)          .اظهار خطر كرده است» محروم

ي زير را  در دهه نخست محرم امسال نوحه» هيأت بعثت يزد«سايت بازتاب نوشت كه 
  :باشد هاي مردم مي اند كه بيان كننده خيلي از گرايش توده خوانده مي

  اين حكم پادشاه است    گفتند گل مگوئيد
  ترين گناه است روشن    چراغ بودنچشم و 

  حد بنفشه زنجير    حكم شكوفه تكفير
  جاي ستاره چاه است    سهم سپيده تبعيد

  آواز تازه ممنوع    اين شهر مردگان است
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  اجازه ممنوع گل بي    لبهاي غنچه آزاد
  جهل و خرافه آزاد      دارالخالفه آباد

  و پشت بيداد دبيدا
  اجازه ممنوع گل بي    حرف اضافه ممنوع

هـايي وجـود دارد كـه از طـرف      عالوه بر مسووالن و نهادهاي داخلي، عالئم و نشـانه 
براي اولين بـار، دبيركـل سـازمان    . و نهادهاي خارجي تحوالتي در پيش است ها دولت

ها زيادي، وقت داد؛ بايد قاطعانه برخـورد   نبايد به ايراني«: مون، گفت كي ملل متحد، بان
كرد  او كه با روزنامه واشنگتن پست گفتگو مي» ي نباشيمكرد تا شاهد كره شمالي ديگر

هاي ديپلماتيـك و گفتگـو بـا ايـران      من خواهان اين هستم كه به تالش«: تأكيد كرد كه
هـا   ايرانـي «و او افزوده است كه » .سرعت داده شود و هشدار جديدي به آنها داده شود

ن هـيچ فشـاري در حـال    سر و صدا، بدون هيچ مشكلي و بدو به صورت مخفيانه و بي
سازمان ملل متحد بايد يك واكنش قاطع، كارآمد و سريع نشـان دهـد   . پيشرفت هستند

ها متوجه اين نكته شوند كه هيچكس در دنيا باور نكرده است كه آنها به دنبال  تا ايراني
من در سفر سـال گذشـته خـودم بـه ايـران،      «: او تأكيد كرد كه» .اي نيستند سالح هسته

ه رئيس جمهور و رهبر جمهوري اسالمي گفتم كه من در مورد تعهدات شـما  شخصاً ب
 27هاي مجـازي   رسانه(» ام اي كشورتان قانع نشده آميز برنامه هسته نسبت به ادامه صلح

امريكـا منتظـر تشـديد بحـران     «: ها آرتص چاپ اسرائيل نوشـت  روزنامه) 1391بهمن 
 (iran-emrooz.net tue/12/02/2013)              ».سياسي در ايران است

مدار امريكـايي، در اجـالس اقتصـاد جهـاني در داووس      هنري كيسينجر، كهنه سياست
  » .زمان تصميم عليه برنامه اتمي ايران فرا رسيده است«سوئيس گفت كه 

(www.businessinsider/com/kisinger-gives-forcost-for-options-on-iran-2013) 

تواند بدون هماهنگي  در خارج از كشور است كه نمي هايي لتشكاز همه مهمتر، ايجاد 
خواهانه دارند و  بعضي از اين تشكيالت اهداف ملي و استقالل. با سياست امريكا باشد

انـد و يـا در شـرايط كنـوني      نيـت دسـت بـه ايـن اقـدام زده      از روي دلسوزي و حسن
منظـور تأثيرگـذاري در   اند ولـي تعـدادي از آنهـا بـه      هاي خود را تشديد نموده فعاليت
يكي از آنها خـروج سـازمان مجاهـدين خلـق از     . اند به ميدان آمده» تغيير رژيم«فرآيند 

ليست تروريستي وزارت خارجـه امريكاسـت كـه پـس از ايـن تحـول دائمـاً توسـط         
كنـد و تغييـر رژيـم جمهـوري      مـي تلويزيون خود تبليغ كارهاي تروريسـتي و نظـامي   
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  .كند در دستور كار خود دارد و آن را تبليغ هم مي اسالمي از طريق نظامي را
و تـدوين منشـور آن   » شوراي ملي«او با تشكيل . ديگري، فعال شدن رضا پهلوي است

اي  هاي سياسي اروپا در مصاحبه و حضور در كشورهاي اروپايي و مالقات با شخصيت
  :اين مطالب عبارت بودند از. مطالب مهمي گفت BBCبا 
  اند كه فعال شوم فعل بودم ولي حاال مردم از من خواستهمن تاكنون من -
  ن شده استويمنشور شوراي ملي، در ايران تد -
اي از زندانيان سياسي، فرماندهان سـپاه، نماينـدگان مجلـس در تـدوين منشـور       عده -

  .اند شوراي ملي، دست داشته
خودمـان را بـه عنـوان    ام كـه   با اين هدف به پارلمان اروپا و پارلمان انگلـيس آمـده   -
ـ    » طلب اصالح«و نه » طلب انحالل« رژيـم جمهـوري    ربه آنها معرفـي كـنم كـه در تغيي

  .اسالمي به ما كمك كنند
  .من مخالف خشونت هستم و با اعتراض مدني رژيم بايد عوض شود -

به دنبال اين مصاحبه، مصاحبه رضا پهلوي با تلويزيـون دولتـي چـين منتشـر شـد كـه       
در اين مصاحبه، مايك والتر، مجـري برنامـه،   . سفير ايران در چين شدموجب اعتراض 

هـاي مخـالف    تـرين چهـره   فرزند پادشاه سابق ايران و يكي از برجسته«رضا پهلوي را 
بـا ايـن همـه    ) 1/12/91هاي مجـازي   رسانه. (معرفي كرد» حكومت جمهوري اسالمي

معني دارد؟ بـا منـافعي كـه    ي تجاري و سياسي گسترده با چين، اين مصاحبه چه  رابطه
اي  با چه تحليلي چنين مصاحبه. سال گذشته از ايران برده است 8چين به خصوص در 

شود؟ آيا عالمتي به مسووالن جمهوري اسالمي نيست كه چين  با رضا پهلوي انجام مي
دهـد كـه ممكـن     با امريكا در تحوالت آينده ايران به توافق رسيده است؟ يا هشدار مي

جسـتجو  » حاكمـان آينـده  «توافق برسد؟ يا با اطالعاتي كه دارد جاي پايي در است به 
  .كند مي

عليرغم توصيه رهبري كه تا انتخابات هر كس اختالفات را به ميـان مـردم ببـرد خـائن     ] 3[
رئـيس سـازمان بازرسـي    . نوازند كنند و ساز خود را مي است؛ مسووالن نظام گوش نمي

بهمـن   18جـرس  (» كنـد  تـوجهي مـي   مداً به قانون بـي دولت تع«گويد كه  كل كشور مي
ذوب در «هاي رهبري كه خود را  توجه است كه به توصيه او نه تنها به قانون بي). 1391
در پيام نوروزي خود رضا پهلوي تأكيـد كـرد    .كند توجهي مي دانست هم بي مي» واليت

خشـونت و احقـاق    براي رسيدن به عدالت، امنيت و رفـاه، زدودن دروغ و فسـاد و  «كه 
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تك زندانيان سياسي ـ عقيـدتي و بازگشـت بـه      تك مردم ايران تا آزادي تك حقوق تك
در » .هويت اصيل ايراني و برقراري حاكميت ملت ايران از هـيچ تالشـي دريـغ ننمـايم    

در پاريس تشكيل و در » شوراي ملي«اولين اجالس اين  92بهشت  اردي 8و  7روزهاي 
گيري  ق اينترنت دعوت شده بودند، شركت كردند تا اركان تصميمنفر كه از طري 500آن 

هـاي   او در مصـاحبه . آن را انتخاب كنند و رضا پهلوي سخنگوي اين شوراي ملـي شـد  
هاي تصويري خارجي تأكيد كرد كه هدف شوراي ملـي، سـرنگوني    متعدد خود با رسانه

ني شروع شده و اگر از فرآيند سرنگو. جمهوري اسالمي و برگزاري انتخابات آزاد است
. آميز انجام نپذيرد، فكر ديگـري بـراي آن خـواهيم كـرد     طريق عدم خشونت و مسالمت

دهـد كـه    ، نشـان مـي  زبان فارسي اين تحوالت، از جمله فعاليت چندين كانال تلويزيوني
  .گرفته است قرار سرنگوني جمهوري اسالمي در دستور كار امريكا

اقتصاد دانشگاه اصفهان در جلسـه انجمـن اقتصـاددانان     دكتر محمدحسين اديب استاد] 4[
  :مشكالت اقتصادي ايران را چنين خالصه كرده است

ميليون نفر بـه   18چهار ميليون شغل ايجاد شده ولي  90تا  81از : خيل جويندگان كار
  .جمعيت جوان اضافه گرديد

سه ميليون و : شدهراي اولين بار تعداد بازنشستگان بخش عمومي از شاغالن آن بيشتر ب
  .هفتصد هزار نفر در مقابل سه ميليون و ششصد هزار نفر

برابـر و   6تـا   3بـرد، خـواب سـرمايه     برابر استاندارد جهاني زمان مي 6تا  3ها  فعاليت
  .نياز داردزمان، برابر متوسط جهان  6تا  3تأمين نقدينگي 

گزاري  الر هزار توماني سپردههاي داخلي؛ اگر با د ميليارد دالر سپرده ارزي در بانك 60
هـا   شده باشند، حاال با دالر سه هزار توماني بخواهند بـازپس بگيرنـد؛ در تـوان بانـك    

  .نيست
خصوصي تسهيالت داده شـده كـه بـا نـرخ      شميليارد دالر از سيستم بانكي به بخ 45

  .بازپرداخت آن عملي نيست ،كنوني ارز
. هـزار بشـكه   800ايم و حاال  ت داشتهسال گذشته روزي دو ميليون بشكه نفت صادرا

  .ميليون دالر كاهش يافته 45ميليون دالر به  238تزريق ارز به بازار از روزي 
برنـده افـزايش نـرخ ارز    ... انـد  درصد از منابع ارزي خود را از دسـت داده  63ها  بانك

از بـاز هـم   گـري   بـاالبي ايع بـزرگ  صـن ... هكاران و بازنده نظام بانكي كشور هستنددب
  .ها هرگز پرداخت نخواهند شد سيستم بانكي وام خواهند گرفت عمالً اين بدهي
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ماهي يك تريليون تومان يارانه نقدي، ماهي يـك تريليـون تومـان    : خرج بانك مركزي
با محدود شدن . خرج طرح مسكن مهر، سالي ده تريليون تومان كسري سه بانك كشور

چاپ كرد و تـورم را افـزايش    سكرد يا اسكنادرآمد ارزي يا بايد اين سه مورد را رها 
  )15و  14ـ صص  91مجله اقتصاد ايران ـ آذر . (داد

  .خواهد شد 5/1، منفي 2013توليد ناخالص ملي در سال 
(Economist Intelligence Unit, Economist.com/ graphicdetail) 

اقتصـادي  درصـد جامعـه دچـار مشـكل      75«رئيس اتاق بازرگاني تهران هم گفت كه 
  ).1392فروردين  3هاي مجازي  رسانه(» هستند

از فساد مسووالن پرده برداشـت  » زندگي خصوصي«سايت بازتاب به بهانه معرفي فيلم 
هاي مفاسـد اخالقـي    ويژه در سال جاري، شمار پرونده هاي اخير، به در سال«: و نوشت

دهـد   ادامه مي! ؟».آوري افزايش يافته است نيروهاي متدين و ارزشي به صورت تعجب
كساني كه تا ديروز متصدي كشف فساد روشنفكران و مديران تكنـوكرات بودنـد،   «: كه

ارتباطـات جنسـي برخـي مـداحان مشـهور بـا       ... انـد  خود در دام فساد اخالقي افتـاده 
رف مشـروبات الكلـي و   صـ هاي متعدد، سقوط اخالقي مديران امنيتي و قضـايي،   خانم

اللهي زنـگ فروپاشـي اخالقـي را بـه صـدا       به ظاهر حزبمواد مخدر توسط نيروهاي 
هاي پنهان اكثر اين افراد براي به دست آوردن اقامـت خـارج از    تالش... درآورده است

دهد اين طيف به صورت قطعي با ايدئولوژي حاكم بر نظام قطع ارتباط  كشور نشان مي
مـال دينـي از نيـت و    رياكاري، تظاهر و تملق به پوك شدن رفتارهـا و اع ... كرده است

اند، مواد مخدر مصرف  زبان به مشروبات الكلي باز كرده. معنويت واقعي انجاميده است
پول حرام كه ابتدا با توجيه تأمين حداقل معيشت . اند بارگي آلوده شده كنند و به زن مي

راد هاي اين افـ  آغاز شد، نه تنها خود آنها را به سقوط كشانده، بلكه بسياري از خانواده
هـاي   هاي سياسي، قضايي و امنيتي كه در سـال  برخي ظلم... را دچار تباهي كرده است

اخير رخ داده است، اگرچه با توجيه ايدئولوژيك و براي حفظ نظام بوده، امـا آمـران و   
مرتكبان را با عذاب وجدان همراه ساخته است، به خصوص كه اخيراً حقانيت بسياري 

شـد، آشـكار شـده اسـت و      زبان راندن آنها جرم تلقـي مـي  از سخناني كه تا ديروز بر 
 2نـت   نقـل از پيـك  (» .انـد  مرتكبان، وجدان عذاب آلوده خود را به زير آوار فساد برده

  )1391اسفند 
هـا كانـال تلويزيـوني     تصويري فارسي زبان خارج كشـور را بـا ده  اي ه محتواي رسانه] 5[
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مـاه   دي 17كـاران در روز يكشـنبه    حافظهوابسته به م» الف«سايت . داخلي مقايسه كنيد
بر اساس . هاي گذشته انجام شده منتشر كرد نتايج چهار نظرسنجي را كه در سال 1391

درصـد مـردم    45، 1389اين تحقيق كه سازمان صدا و سيما انجام داده است؛ در سال 
  .تدرصد بوده اس 69 ،تهران ماهواره دارند در تحقيق ديگري در همان سال اين رقم

درصد جوانان در ايران، اخبار  45، 1386بر اساس تحقيق سازمان ملي جوانان در سال 
اعتنـا   گيرند و به اخبار صـدا و سـيما بـي    هاي خارجي مي و اطالعات خود را از رسانه

  . يش از اين خواهد بودب 1391معلوم است كه اين ارقام در سال . هستند
هـاي   خود، توانست اجماعي بـر عليـه ايـران در مـورد تحـريم      فاوباما، بر خالف سل] 6[

هـا و يـا    تـأثيري تحـريم   امروز ديگر مسووالن سخن از بي. اقتصادي كارآ، تشكيل دهد
اسـناد و  . شود و كسي منكر آن نمي كردهمردم هم آن را لمس . كنند دور زدن آنها، نمي

به عنوان مثال، فقـط  . اند هها منتشر شد مدارك زيادي در مورد حجم و عمق اين تحريم
هاي چين  ميليارد دالر نفت به چين فروخته و اين پول در بانك 54در مورد چين ايران 

از همـين قـرار اسـت    . تواند از چين كاالي چيني بخرد اند و ايران فقط مي رسوب كرده
  .اند در هند و كره جنوبي كه خريداران عمده نفت ايران بوده

در پـنجم   (GCC)فـارس   هاي شش كشـور حاشـيه خلـيج    يدر اجالس شوراي همكار
اقدامات تهران امنيت و ثبات منطقه را «: ، در قطعنامه پاياني آمده است كه1391ماه  دي

پـذيرد و   هاي ايران در امور داخلي اين كشورها را نمـي  ادامه دخالت«و » كند تهديد مي
هـايي را كـه    قـدامات و سياسـت  كند و تهران بايد بالفاصله و از هر نظر اين ا تقبيح مي

  ».كند، متوقف سازد شود و امنيت و ثبات آن را تهديد مي موجب تنش در منطقه مي
سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان سعودي، هم ايـران را از دخالـت در بحـرين بـر     

ادعـاي  «سه حزيـره ايرانـي   مورد و باز در قطعنامه پاياني اين اجالس در . حذر داشت
ستي و غلط بودن اين ادعاها نيست، بحث تشنج موجود بين ربحث د. اند دهكر» مالكيت

  .كشور استراتژيك منطقه است 6ايران و اين 
وزير تركيه به سخنان سرلشـگر فيروزآبـادي كـه گفتـه بـود       ي تحقيرآميز نخست اشاره

كننـد كـه بـه     ها تصور مـي  بعضي«: اوردغان گفته. جنگ سوم جهاني شروع خواهد شد
بـه ايـن افـراد بايـد گفـت      . تـوان جنـگ جهـاني سـوم راه انـداخت      حتي ميهمين را
هـا در   در ايـران برخـي  . گذاري جهاني فراتر از خواست يك يا دو نفـر اسـت   سياست

  )1391ماه  دي 2هاي مجازي  رسانه(» كنند روي مي سخن گفتن زياده
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ارس تهديد كشورهاي عربي خليج ف«: هشدار رئيس جمهور مصر به جمهوري اسالمي
به گزارش عصـر ايـران بـه    (» امنيت خليج فارس امنيت مصر است... تهديد مصر است

  )1391ماه  دي 12) كونا(قل از خبرگزاري رسمي كويت ن
آذر منتشر شد، از اوباما خواسـتند   30اي كه در  سناتور امريكا در نامه 99سناتور از  73

اين سـناتورها  . ران تشكيل دهدها را تشديد كند و يك ائتالف نظامي عليه اي كه تحريم
  :اند كه چهار گام بردارد از اوباما خواسته

هـاي شـوراي امنيـت از جملـه تعليـق همـه        گام اول ـ ايران سـريعاً و كـامالً قطعنامـه    
  . درصد را از ايران خارج كند 20اورانيم . سازي را اجرا كند هاي غني فعاليت

هـاي فعلـي و وضـع     تهـاجمي تحـريم  هـاي   روشگام دوم ـ امريكا با به كـار گـرفتن    
تر و انزواي ديپلماتيك ايران از طريق تشـويق كشـورها بـه     هاي جديد و سخت تحريم

  .، فعاليت كندهاي ايران خانه ها و بستن سفارت اخراج ديپلمات
هاي  در صورت ادامه تالش«گام سوم ـ اوباما تصريح كند آماده اقدام نظامي عليه ايران  

  .است» اي يابي به سالح هستهاين كشور براي دست
  .گام چهارم ـ از مردم ايران و جنبش حقوق بشر و دموكراسي ايران حمايت كند

آشكارا و رسا در كنار مردم ايران بايستد و فارغ از وضعيت «براي امريكا مهم است كه 
ايـن سـناتورها   » مذاكرات با حكومت ايران، از خواست آن مردم براي آزادي دفاع كند

نه بـه  . خواهد پيوست» تل خاكستر تاريخ«به  ،جمهوري اسالمي ،اند كه سرانجام نوشته
كه حمايـت از مـردم   تضاد اين حرف . (خاطر فشار امريكا بلكه به خواست مردم ايران

را با عدم دفـاع امريكـا از جنـبش    ايران و جنبش حقوق بشر و دموكراسي ايران است 
هاي ملي ايران اقدام كـرده   شه بر عليه جنبشامريكا همي .مالحظه فرماييد 88سبز سال 

  )است
هـا و تهديـدهاي    هاي متعدد آژانس هم در يك سال گذشته، مرتبـاً بـر نگرانـي    گزارش

  .غرب افزوده است
هـاي   نيروي دريايي امريكـا تـوپ  . استقرار سالح ليزري جديد امريكا در نزديكي ايران

هـاي تنـدروي    ليزري در خليج فارس براي مقابله با هواپيماهاي بدون سرنشين و قايق
كند، هر شليك  اين سالح ليزري كه با سرعت نور حركت مي. ايران، مستقر كرده است

يرال جاناتان گرينوت فرمانده عمليات نيروي دريايي آدم. (آن فقط يك دالر هزينه دارد
شميون پرز، ). 1392فروردين  20امريكا عصر ايران به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، 
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شك نكنيد، مذاكرات شكسـت بخـورد اوبامـا بـه ايـران      : رئيس جمهور اسرائيل، گفت
فـروردين   24ـ   »آروتـس شـوا  «ن به نقـل از خبرگـزاري   عصر ايرا(حمله خواهد كرد 

پرز در مصاحبة اختصاصـي بـا فـاكس نيـوز گفـت كـه بـر پايـه گفتگوهـاي          ). 1392
با آقـاي اوبامـا داشـته بـه ايـن نتيجـه       ) 2013مارس  20(خصوصي كه روز چهارشنبه 

رسيده است كه دولت اوباما در صورت لزوم براي اقدام نظامي عليه ايران آمـاده اسـت   
كـه   اي آقاي خامنهاوباما هم در پاسخ تهديدهاي ). 2013مارس  21هاي مجازي  رسانه(

: آويو و حيفا را با خاك يكسان خواهد كرد گفت ي اسرائيل، ايران تل در صورت حمله
رهبر جمهوري اسالمي بهتر است به جاي تهديد به نـابود كـردن شـهرهاي اسـرائيل،     «

  )23/3/2013ـ  VOA(» زمان بيشتري صرف بهبود شرايط زندگي مردم خود بكند
ليندسـي  «از حـزب دمكـرات و سـناتور    » رابـرت منـدز  « ورت، سنا2013آوريل  17در 

ي امور خـارجي سـنا    خواه كه هر دو از اعضاي ارشد كميته از حزب جمهوري» گراهام
را در كميته امور خـارجي سـنا معرفـي و آن را بـا      65اليحه پيشنهادي شماره  ،هستند

رود كه در سنا و سپس در مجلس نمايندگان  ميانتظار . اكثريت آرا به تصويب رساندند
اين اليحه خواستار آن اسـت كـه در صـورت جنـگ بـين ايـران و       . هم تصويب شود

  .اسرائيل، امريكا در حمايت از اسرائيل وارد عمل شود
(http:// beta. congress. gov/ bill/ 113th-congress/ senate- resolution/ 65/ text 65) 

خـواه كنگـره از كاليفرنيـا     نماينده جمهوري» دانار و هرباك«، آقاي 2013آوريل  25در 
هـاي قـومي در    را ارائـه كـرده اسـت كـه تحريـك تـنش       183اليحه پيشنهادي شماره 

  .كند سازي در ايران توصيه مي بلوچستان و آذربايجان ايران را براي افزايش بحران
(http:// Thomas- loc. gov/ cgi-bin/ query/ z?c 183: H.RES.183) 

اي بـه او نوشـته بـود كـه      اين سناتور قبالً كه خانم كلينتون وزيرخارجه بود طـي نامـه  
كمك به استقالل و تجزيه آذربايجان هدف مناسبي است و مضاف بر آن، بحراني نيـز  «

  ».براي دولت مركزي ايران به همراه خواهد داشت
(http:// rohrabacher. house. gov/ press- release- rep- rohrabacher- urges- secretary- 

Clinton- back- Freedon- iran- azeris) 

طور فعال بـه مسـئله    كنند به و راديو آزادي در پراگ را مجبور مي VOA، 183در اليحه 
  )نقل از بهار، فريد مرجائي. (قومي و تجزيه بلوچستان و آذربايجان ايران بپردازند

سـازي بـراي    اپوزيسـيون «ر شده مدتي است كـه امريكـا در فرآينـد    عالوه بر موارد ذك] 7[
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آنچـه در مـورد سـازمان مجاهـدين خلـق، احـزاب كردسـتان،        . فعال شده است» ايران
هايي كه  ها و سايت اي در تلويزيون شوراي ملي رضا پهلوي از يكطرف و تهاجم رسانه

طـرف ديگـر، مشـاهده    مستقيم و غيرمستقيم به امريكا و متحدانش وابسـته هسـتند از   
هاي امريكا كه در اين نوشـتار   سازي با طرح اين اپوزيسيون. شود، در اين راستاست مي

دهد كه ممكـن اسـت    خواهد آمد، هماهنگي دارد و در عين حال خبر از تصميماتي مي
 هاي اخير اسرائيل چند بار به خاك سوريه حمله كرده اسـت  در هفته .دنشده باش اتخاذ

تمـامي  . كنـد  اهللا لبنـان را نـابود مـي    كه سالح ارسالي از سوريه براي حزب با اين بهانه
اهللا در واقـع عليـه ايـران اسـت تـا در       گران معتقدند جنگ عليه سوريه و حـزب  تحليل

تحوالت آينده اوالً ـ سوريه نتواند به متحدان ايران در منطقه كمك كند و ثانياً خود بـه   
، مهـدي  2013ژانويـه   Global Research ،7. (شـود  يك كشور چند پاره و ناتوان تبديل

تر آن است كه اسـرائيل، مسـووليت    خطرناك). داريوش ناظم رعايا، ترجمه علي مفرح
اين حمالت را هم پذيرفته است و جنگ مستقيم با سوريه و عمالً غيرمستقيم با ايـران  

  .را، علني كرده است
دهند  سبز مي ينابودي جنبش اعتراض سخنان متناقض حاكمان كه از يك طرف خبر از] 8[

هـاي   كنند و بـراي سـركوب آن مرتبـاً برنامـه     آن اشاره مي خطراتو از طرف ديگر به 
جنبش اعتراضـي مـردم ايـران بـه لحـاظ       دهد كه اتفاقاً كنند، نشان مي ا ميجديدي اجر

تـر   جنبش فرودستان كه در شرايط اقتصادي كنـوني، محتمـل   با كيفي رشد كرده و اگر
ممكـن  . حاكميت بسيار مشكل خواهد شد بقاي ده است، پيوند بخورد؛ شرايط برايش

امكانـات  است آثار مثبتي براي مردم و ايران نداشته باشد ولي حتماً تخريـب، نـابودي   
  .آوردو بلبشويي را، پيش خواهد ملي 

ي محـدودي از   واضح است كه رهبري و مسووالن فعلي جمهوري اسـالمي در حيطـه  ] 9[
اعتمـادي   بي. قرار دارند حاشيهبرند و اكثريت مردم در  ها بهره مي عات و مشاورتاطال

و ايـن امـر بسـيار     دوجانبه، هر نوع تعامل و تبـادل نظـر را غيـرممكن سـاخته اسـت     
  .خطرناكي براي تداوم اقتدار ملي است

تـداريك جنـگ بـزرگ بـر اسـاس      «كتاب بسيار ارزشمندي منتشر شده است به نـام  ] 10[
نوشته و آقاي خسـرو اسـدي    Halsell Graceاين كتاب را » اسرائيل ويي انبياي بنيپيشگ

در ايـن كتـاب   ). 1383نشـر رسـا، چـاپ دوم    (آن را به فارسي ترجمـه كـرده اسـت    
كـه پيـروان كليسـاي    نامـد   مـي » حيات نـو يافتـه  «مسيحيان خواه را  افراطيون جمهوري
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  :اعتقاد دارند كه و آوانجليك هستند
  هزار سال است، 6ن حدود عمر جها -
  يهوديان، امت برگزيده خدا هستند، -
  خداوند، سرزمين قدس را به امت برگزيده خود داده است -
  .باشد اسرائيل مقر فرود آمدن، دومين ظهور مسيح مي -
  .يهوديان به مسيح خواهند گرويد -
و بايـد بـه    آويو، صدها ميليون كشتار خواهـد داد  نزديك تل» ّون هار مجد«جنگ در  -

و هاي تلويزيـوني امريكـا    ي بينندگان كانال درصد همه 40 .اي دست بزنيم جنگ هسته
  .كنند به تبليغات واعظان اين گروه مسيحي گوش ميعمدتاً مردم عادي، 

، نخسـتين كنگـره   1985در اوت . گويند هم مي »مسيحيان صهيونيست«اين افراطيون را 
ن كنگره از دولت اسرائيل خواسته شد كه كرانه در اي. مسيحيان صهيونيست تشكيل شد

  .رود غربي به كشور اسرائيل ملحق شود
» مشـيت الهـي  «هواخواه  1970اعتقاد داشته است و او از » ّون هارمجد«ريگان به جنگ 

در دوران رياسـت جمهـوري خـود از     1984و  1983، 1982هاي  بوده است و در سال
» مشـيت الهـي  «كـه شـنوندگان آن طرفـداران     (N.R.B)پراكني مذهبي ملـي   بنگاه سخن

همـين  . اي را، اعـالم كـرده اسـت    هستند سخن گفته و نزديك شدن يك جنگ هسـته 
را بـه كمـك    (AIPAC)معتقدان مسيحي هستند كه البي قدرتمنـد اسـرائيل در امريكـا    

ي  اند و از جنگ با مسـلمانان و توسـعه   تشكيل داده آمريكايي طلب سياستمداران جنگ
بـه   Global Researehكنند، چيزي كه در مصاحبه شفاف كيسينجر با  ئيل حمايت مياسرا

، امريكا به خاورميانه ي نهايي بيني كرد كه در حمله او پيش. ظاهر شدشكل استراتژيك 
 (?www.globalresearch.ca/index.php)     ».نصف خاورميانه اسرائيل خواهد شد«

رئيس سـابق سـازمان جاسوسـي    (كنت دمارانش  نوشته» جنگ جهاني چهارم«كتاب ] 11[
، اطالعـات  1385، ترجمه سهيال كيانتـاژ، انتشـارات اطالعـات، چـاپ پـنجم،      )فرانسه

نامنـد و   آقاي دمارانش، جنگ سرد را جنگ جهاني سوم مـي . مفيدي در اين مورد دارد
جنـگ   ،جنگ كنوني با مسلمانان را كه در سراسر كشـورهاي اسـالمي شـروع شـده را    

باهدايت امريكا و  »مجاهدان«اين كتاب اطالعات بسيار مفيدي از جنگ . ني چهارمجها
  .دهد در افغانستان با شوروي سابق به دست مي متحدانش

 در مـورد  اي و قـبالً،  مشكالت پيش آمده بين ايران و غـرب در مـورد انـرژي هسـته    ] 12[
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خاصـم را بـاز توليـد    مرتبـاً ت ... ترورها و دادگاه ميكونوس و در آينـده حقـوق بشـر و   
جمهوري اسالمي، درگيري تحقق  »سركشي«به دليل و توجيه خواهند كرد تا در نهايت 

  .چيزي كه قبالً در مورد عراق و ليبي انجام شد و در سوريه در حال انجام است .پذيرد
دو كتاب منتشر شد كه يكـي بـه    1384نژاد در سال  پس از به قدرت رسيدن احمدي] 13[

» ظهـور انشـاءاهللا   دهـه  80دهه «: كتاب فارسي، نام آن. گري به عربي استفارسي و دي
شمشـاد، چـاپ   : انتشارات هاتف، چاپخانه: نويسنده آن دكتر سيدحسين سجادي ناشر

كتاب . باشد مي 1385/ 11/1كتاب جمعه  تدوين صفحه، تاريخ پايان 141و  1384اول 
نه نوشته شده و آئين نگـارش در آن  عجوال وبر پايه روايات مربوط به امام زمان تنظيم 

در آن مطالبي اسـت  . شود به درستي رعايت نشده و در تنظيم مطالب آشفتگي ديده مي
نظـر   از آن صـرف  كه مـا كند  را تشديد مي و خواهران اهل سنتكه اختالف با برادران 

نظامي استراتژيك ـ  «مربوط به مسائل  از اين مباني ايدئولوژيك كه كنيم و فقط آنچه مي
امنيت ملـي را تهديـد    بدون ترديد، مطالبي كه. آوريم شود را در اينجا مي مي» ـ سياسي

  .كنند مي
تـوان   آن را بـه شـرح زيـر مـي    مربوط به عالئم ظهـور  عنوان دارد و مطالب  17كتاب 

  :خالصه كرد
كننـده، چـون    درصد مطالب اين كتاب مورد تأييد كارشناسان و محققان شركت 80 -1

كـه دبيـري آن را شخصـي بـه نـام       79در سـال  » امـام زمـان  «جاني، در سمينار فقيه زن
  .باشد به عهده داشته، مي» نثاري جان«
كند كه منطبق است بر آقاي خميني و دولتي  ي ظهور مردي از قم قيام مي در مقدمه -2

  .كند جنگد و پس از آن صلح مي مدتي با اعراب مي. دهد تشكيل مي
) عج(گيرد تا باالخره به امام زمان اسالمي مردم منطقه را فرا ميپس از اين، نهضت  -3

  .شود سپرده مي
پس از شكست ابرقدرت شرق، در برابـر قـدرت غـرب؛ انتفاضـه بـاالخره دولـت        -4

  .دهد غاصب يهود را شكست مي
براي خنثي كردن پيروزي انتفاضه و نابودي آن، » دجال«پس از آن، آمريكا به عنوان  -5

كند و يكي از سران نظـامي و   ريزي و اجرا مي و شورش را در سوريه برنامهيك كودتا 
لقـب ايـن كودتـاگر    . كنـد  آورد و از او حمايـت مـي   بعثي، شبيه صدام را روي كار مي

  : در نتيجه. است» سفياني«
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مشـرّف و   ،سوريه از محور شرارت خارج شده و در رديـف مبـارك، عبـداهللا    -5-1
  .آيد چون تركيه درميپيمانان امريكا  ساير هم

لبنان و اردن را بـه  . كند اي را ـ مانند صدام ـ آغاز مي   هاي منطقه سفياني جنگ -5-2
  .كند سوريه ضميمه مي

  .كند طور خونين سركوب مي اهللا را به حزب -5-3
كند و به شمال عربستان تا ايران و مصر و طرح  سفياني بعد به عراق حمله مي -5-4

  .آيد با كشتار در عراق، امنيت پديد مي. كند امريكا را محقق ميخاورميانه بزرگ 
اي با ايران برخورد نموده و تهديـد امريكـا    سفياني به عنوان يك قدرت منطقه -5-5

  .شود هايي را هم متحمل مي ايران شكست .پوشاند عليه ايران را جامه عمل مي
لقاعده كه هميشه سـرنخ آن  در اين زمان، حاكم عربستان، عبداهللا هست كه توسط ا -6

علت ترور وي مخالفت او با برنامه امريكا براي . شود دست امريكا بوده است، ترور مي
  .باشد تجزيه عربستان مي

دست راسـت  در در ايران، يك خراساني ـ سيد هاشمي ـ در رأس قدرت است كه    -7
  .اي او خللي است كه منطبق است بر آقاي خامنه

ظهور نموده و به عنوان يك نيروي ) عج(مقابل سفياني، امام زمان در اين زمان و در -8
  .شود ي جنگ ايران و سفياني وارد مي سوم به منطقه

  .نژاد صالح، است با مشخصاتي شبيه آقاي احمدي بن فرمانده نيروهاي ايراني، شعيب -9
يك سيد حسني هم يك فرمانده ديگر نيروهاي ايراني است كه بـراي مالقـات و    -10

وقتي بـه  . اين سيد حسني خاتمي است. رود شناسايي امام زمان به مالقات با ايشان مي
و آزار واذيـت  ) 78هاي تهران در سـال   همانند آشوب(شود  رسد، آشوب مي قدرت مي

  .گويند او سيد مظلوم مي هبيند چنانكه ب مي
آقـاي  (ني مشكلي پيش آمده كه سيد حسـ ) اي آقاي خامنه(احتماالً براي خراساني  -11

شايد هم براي اين است كه فرماندهان . كند به اين امر مهم و مالقات اقدام مي) خاتمي
  .ميدان درگيري بايد اين مأموريت را انجام دهند

عصـر   شناسد و نيروهـاي ايرانـي تحـت فرمـان ولـي      سيد حسني، حضرت را مي -12
  .شود سيد حسني شهيد مي. آيند درمي

ايسـتند و   ارج عصر اميرمؤمنان ـ مقابل حضـرت مـي   گروهي متعصب ـ چون خو  -13
  .آيد اي خونين پيش مي تصفيه
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. دهـد  امام زمان، پس از اين، سفياني را در عراق و بعد در سـوريه، شكسـت مـي    -14
در تمـام كشـورهاي اسـالمي    . رسد سپس از طريق تركيه، در مقابل ناتو به پيروزي مي

هـاي   كـرده  درصـد تحصـيل   95نظرسنجي در يك . شود شور و شوق انقالبي ايجاد مي
كنند و اين به معني روحيات اسالمي و انقالبي  الدن را تحسين و تمجيد مي عربستان بن

لـذا، امكانـات و مـردم    . ا شـد نبالدن شخصيتي مثبت و مورد تأييد  آنهاست، هرچند بن
  .آيند عربستان به خدمت انقالب و اسالم درمي

و انقـالب مـردم ايـران اسـت، البتـه بـا برخوردهـا         نهضت امام زمان، شبيه قيـام  -15
  .هاي خونين وتصفيه

مورد يا بيشتر تا به حال ظاهر شـده و تنهـا سـه     37هاي ظهور،  مورد نشانه 40از  -16
  . ي متصل به ظهور، تا به حال، ظاهر نشده نشانه

هـاي   الهايي هستيم شبيه س به احتمال زياد، نسبت به ظهور قائم، ما اكنون در سال -17
چنانكـه آقـاي بهجـت، فقيـه معظـم و فقهـا و علمـاي        . 57نسبت بـه سـال    56و  55

اگـر  . انـد  نثاري، پناهيان و ديگران هم گفتـه  بزرگواري چون؛ توكل، بهلول عارف، جان
ي  ي بازسازي بـود دهـه   ، دهه70، دهه جنگ و دهه 60ي  ي انقالب و دهه دهه 50دهه 

  )1389عني حداكثر سال ي(ي ظهور است و سال فرد  ، دهه80
  :در اين دوران بحراني و سرآغاز بحراني و قيام انقالب، پيش به سوي -18

  علم به قرآن و اسالم و  -18-1
  عمل و تعهد بدان و -18-2
  .با خودسازي و تخلق به اخالق الهي و نبوي -18-3

هزار  نفر ياران خاص و ده 313. بايد بكوشيم از ياران و خواص ولي عصر باشيم -19
    .العاده ي فوق نفر رزمنده
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  فقيه ديشا: كتاب دوم به زبان عربي است، نويسنده
  م.م.ش. ، دارالعلم، چاپ و نشر و توزيع و فروش2006چاپ اول بيروت 

  )نژاد و انقالب جهاني آينده احمدي( ه المقبلهمينجاد و الثوره العال احمدي: روي جلد
  :بعضي قاده الحرس

 :بعضـي از سـرداران سـپاه   ( »نجاد هو قائد قوات المهدي التي ستحرر القـدس  احمدي«
  )»نژاد آن فرمانده نيروهاي مهدي است كه قدس را آزاد خواهند كرد احمدي«

  :بعضي العلماء قالواله
بعضي از روحـانيون  ( »ان المشروع النووي مرتبط بظهور االمام المهدي فال تتهاون فيه«

  )».اي با ظهور امام مهدي ارتباط دارد سستي نكنيد طرح هسته« :به او گفتند
كتاب در سه فصل تنظيم شده و از نظر اهميت فهرسـت مطالـب را در اينجـا ترجمـه     

  :كنيم مي
  .نژاد احوال شخصي، دين و سياست احمدي: فصل اول

 ها براي ترور او، نظر غرب در مورد او، بيانـات هيجـاني   زيستي، كوشش اسرائيلي ساده
  نژاد احمدي) آميز تحريك(

نـژاد و   انقـالب آينـده، اعتقـادات احمـدي     :ايران و انقالب جهاني آينـده : فصل دوم
  :در اين فصل موارد زير آمده است .رهبران ايران
  ها در فلسطين جمع شدن يهودي: ي بزرگ اولين نشانه

  خروج مردي از قم: ي بزرگ دومين نشانه
  نظامي و تبليغاتي براي امام زمان قبل از ظهورنيروي : ي بزرگ سومين نشانه

تأسيس جمهوري اسالمي ايران، اولين تمهيد براي دولت امام : ي بزرگ چهارمين نشانه
  زمان

  با دشمنان امام زمان قبل از ظهور) ذريه رسول(جنگ سادات : ي بزرگ پنجمين نشانه
امـام زمـان قبـل از     جنگد، عنايت المقدس مي حزبي كه در بين: ي بزرگ ششمين نشانه

  .ظهور، شامل آن خواهد شد
  ورود نيروهاي غربي به عراق: ي بزرگ هفتمين نشانه

از صـالحين   نفـر شهادت يك انسان پاك در نجـف بـا هفتـاد    : ي بزرگ هشتمين نشانه
  ).محمدباقر حكيم(همراه 

  انتقال مركز حوزه از نجف به قم: ي بزرگ نهمين نشانه
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ي ظهـور را   س حكومت اسالمي در عراق كه ايرانيان آمـاده تأسي: ي بزرگ دهمين نشانه
  .كنند حمايت مي

وحشت مـردم جهـان از بيمـاري هـاي واگيـردار و زلزلـه و       : ي بزرگ يازدهمين نشانه
  .هاي قبل از ظهور طوفان

دار در مدار زمين كه طبيعـت   ي دنباله ظاهر شدن يك ستاره: ي بزرگ دوازدهمين نشانه
  .دهد ميكره زمين را تغيير 

  .اي منطبق است مشخصات سيد خراساني بر آقاي خامنه: ي بزرگ سيزدهمين نشانه
نـژاد   همان احمدي) ايراني حامي امام زمان(صالح  بن شعيب: ي بزرگ چهاردهمين نشانه

  .است
كند، دشمن امـام زمـان    يك سفياني كه در دمشق انقالب مي: ي بزرگ پانزدهمين نشانه

  .است
نداي جبرئيل امين، جهـت ظهـور حضـرت    : هاي بزرگ مين نشانهشانزدهمين و هفده

شود و شهادت يك نفس پاك در كعبه به نام محمد  قائم كه در شرق و غرب شنيده مي
  .كه يك سال قبل از ظهور يا در همان سال ظهور] خاتمي[و نسب حسني دارد 

  :ظهور مقدس
  .نور خدا بر زمان تابيد. آمدن حق و رفتن باطل -
  مكتبيارتش  -
  ايران نيروهاي آينده ـ سناريوي جنگ عليه ايران -
  اي نژاد و بمب هسته احمدي -

  :پيشينه ديني و رواني: فصل سوم
  امام خميني و سپاه -

  اله بهجت مرشد روحي سپاه آيت -
  اي اله خامنه رهبر انقالب آيت -
  هاي رهبر انقالب به سپاه راهنمايي -
  تئوريسين فكري سپاه -

  :نژاد اينترنتي در مورد احمدينظرخواهي 
  كنيد؟ آيا از بين رفتن رژيم صهيونيستي را تأييد مي -

  درصد خير 14    درصد بلي 86
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  كنيد؟ اي ايران را تأييد مي آيا داشتن بمب هسته -
  درصد خير 27    درصد بلي 73
  د؟كني نژاد براي انتقال يهوديان به اطريش يا آلمان را تأييد مي آيا پيشنهاد احمدي -

  درصد خير 2    درصد بلي 98
دانـد كـه چـه     تجربه اسـت يـا اينكـه او مـي     نژاد يك رجل سياسي كم آيا احمدي -

  كنند؟ گويد و در چارچوب يك طرح سياسي حساب شده و سالم حركت مي مي
  تجربه درصد كم 23  درصد سياست سالم 67
  كنيد؟ آيا معارضه ايران با غرب را تأييد مي -

  رصد خيرد 21    درصد بلي 79
  :آوريم ترجمه بخشي از مطالب مهم و ايدئولوژيك اين كتاب را در اينجا مي

  كتاب 43صفحه       نژاد و دين احمدي
نژاد در مسائل روحاني، تابع بهجت و در عقايـد سياسـي و مفـاهيم عـام تـابع       احمدي

اي است و نظر ايشان در مورد مسائل سياسي  او فرزند مطيع خامنه. مصباح يزدي است
  .كند را اجرا مي

  كتاب 121صفحه     اي ايران نژاد و بمب هسته احمدي
هـا   جهـان اسـالم از خـود ايرانـي    . اي است اگر ايران اعالم نمايد كه داراي بمب هسته

  :زيرا. تر خواهند شد خوشحال
  ترين كشور به امريكاست اوالً ـ ايران دشمن

  د انتخاب كردهثانياً ـ دولتي است كه نظام اسالمي را براي حكومت خو
  .ثالثاً ـ به تنهايي در مقابل اسرائيل ايستاده و خواستار نابودي آن است

اي پاكستان فقط براي دشمني با هنـد   اي دارد و بمب هسته كالهك هسته 400اسرائيل 
  .است

توانـد   كند، شرعاً نمي ايران اگر دولتي است كه براي ظهور امام زمان شرايط را آماده مي
العاده را براي ترساندن  از اهدافش و امامش به اين بهانه كه امام نيروهاي غيبي و خارق

اي و گسـترش   سـاختن بمـب هسـته   . دشمنان به كار خواهـد بـرد، شـانه خـالي كنـد     
براي حمايت از طرح امام زمـان و طـرح عـدل الهـي در     آميز  اي صلح تكنولوژي هسته

  .واجبات استاز زمين، 
» ايران منتظـر ظهـور امـام زمـان    ] اي هسته[بمب «الوسط تحت عنوان  اي در شرق مقاله
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ام كه در آن آمده بود كـه يكـي از مهمتـرين عالئـم ظهـور امـام دسترسـي بـه          خوانده
كند كـه تعـدادي از مرشـدين و علمـاء      همين مقاله اشاره مي. اي است تكنولوژي هسته
اي  اند كه در عصر ظهور امام هستيم و اينكه مسـئله هسـته   نژاد قانع شده اطراف احمدي

  .ارتباط مستقيمي به ظهور امام دارد
: شود اين حديث است كـه  ايراني در كوچه و بازار رد و بدل مي متدينينآنچه در ميان 

لمانان بـا يهوديـان وارد جنـگ شـوند و     آيـد مگـر اينكـه مسـ     ساعت ظهور پيش نمي«
يهوديان در پناه سنگ و درخت قرار گيرند و سنگ و درخت با فرياد آنها را لو دهند و 

» .كه از شجره يهودي است) فرقه(از مسلمانان بخواهند كه آنها را بكشند، مگر درختي 
يـك   پس توازني بين مسلمين و اسرائيل و غـرب طرفـدار آن الزم اسـت و آن تـوازن    

كالهـك   400اي بزرگي است كه مسلمانان را براي جنگ ـ بدون ترس از   نيروي هسته
  .سازد اي اسرائيل ـ توانا مي هسته

اي در آسمان فلسطين اشغالي منفجر شود تمـام وسـايل الكترونيكـي از     اگر بمبي هسته
توانست، دهد و نخواهد  را از دست مي) الكترونيكي(افتد و اسرائيل اين اسلحه  كار مي

هـا و سـالح مـدرن خـود را بـه حركـت درآورد و همچنـين سـالح          هواپيماها، تانـك 
در نتيجـه جنـگ، جنـگ بـا اسـلحه      . افتد الكترونيكي كشورهاي اسالمي هم از كار مي

متعارف خواهد بود، مانند مسلسل و اسـلحه سـبك و در ايـن صـورت مسـلمانان بـه       
  .درهبري امام مهدي بر اسرائيل پيروز خواهند ش

اي  هاي هسـته  اند كه پس از فروپاشي شوروي و جدا كردن كالهك ها اعالم كرده رسانه
هاي فاسد شوروي سابق آنها را به ايـران   كالهك مفقود شده كه ژنرال 50ها،  از موشك

همچنـين در دوران  . اند و اين سـبب وحشـت امريكـا و اسـرائيل شـده اسـت       فروخته
هـا و   صدام حسين كارشناسان و بعضي از دستگاهآزادسازي كويت از نيروهاي عراقي، 

رود، بطور اماني به  اي بكار مي مقداري اورانيم و آب سنگين كه در ساخت سالح هسته
  .ولي ايران آن را پس نداده است. ايران منتقل كرده است

اي مخفـي دارد   كند كه ايران در استان سمنان يك مركز تحقيقاتي هسته امريكا اعالم مي
تـن   108ايران  1990در دهه . كنند شمندان عراقي و اروپاي شرقي در آن كار ميكه دان

  .اورانيم از چين خريده كه بخشي از آن از طريق تجارت قانوني نبوده است
آميزشان صادق هستند و آنچه بـراي آن فعـالً    اي صلح ي هسته ايرانيان، موكداً در برنامه

ممكـن اسـت كـه    . براي تهيه انرژي استآميز  كنند گسترش تكنولوژي صلح تالش مي
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اي را مدتها پيش فراهم كرده باشـند ولـي آن را تـا ظهـور امـام زمـان        آنها سالح هسته
  .مخفي نگهدارند

  كتاب 135صفحه     پيشينه ديني و رواني: فصل سوم
امام مهـدي مـوقعي   . رود سپاه معتقد است كه به رهبري امام مهدي، اسرائيل از بين مي

امام خميني اهدافي براي سپاه . اش كامل شود شد كه طرفدارانش و ارتشظاهر خواهد 
از جمله حمايت از امام مهدي معنويـت و ديـن را در سـپاهيان و بسـيج و     : معين كرد

ميليوني مسلح و خودكفا باشـد و در آمـادگي    20سازي ارتش  آماده. اله باال ببرند حزب
اي بـراي ظهـور انجـام     مانورهاي فشـرده  لذا سپاه هر سال. كامل براي ظهور امام باشد

هاي ما با امام مهدي همـراه   در اول انقالب امام خميني گفت كه فرزندان و نوه. دهد مي
خواهند بود و اين امروز صادق است و در سني هستند كه امـام مهـدي ظهـور كنـد و     

د بـه  نـژا  احمـدي . كننـد  نژاد ـ بر اين پايـه حركـت مـي     رهبران سپاه ـ از جمله احمدي 
هـايش را در   حـرف . كنيم سازي براي ظهور امام مهدي مي كه ما آماده يدگو ها مي غربي

نژاد را  هاي احمدي گروهي از مذهبيون حرف. كند امور سياسي به امام مهدي مرتبط مي
واقعيت غير از ايـن اسـت   . كنند و نه يك امر جدي به عنوان يك رسم مذهبي تلقي مي

  .هوري اسالمي بر پايه موضوع ظهور استوار استكه بنياد فكري سپاه و جم
  كتاب 152صفحه 

سـال در محضـر آقـاي     15اله مصـباح يـزدي    اله بهجت مرشد روحي سپاه و آيت آيت
نـژاد شـاگرد    بهجت شاگردي كرده و از عوالم روحي ايشان استفاده نمـوده و احمـدي  

  .آقاي مصباح است
  كتاب 204صفحه       تئوريسين سپاه
سپاه او را رهبـر  . شود ي از مهمترين اركان انقالب اسالمي محسوب ميشيخ مصباح يك
. اي اسـت  وي مورد تأييد شديد رهبر انقالب اسالمي آقاي خامنـه . داند فكري خود مي

نژاد شـاگردي   احمدي. وي فيلسوف انقالب است: گويد كه اي در مورد ايشان مي خامنه
از مصـباح نقـل   . باشـد  گ ايشان مـي مصباح را كرده و تحت تأثير مكتب عرفان و فرهن

نژاد گوشزد كـرده   شده است كه اشارات و عالئمي در مورد ظهور مهدي را به احمدي
هاي الزم را بـراي ظهـور    سياست ايران بايد آمادگي. و اينكه ظهور بسيار نزديك است

نـژاد يكـي از    امام دوازدهم به وجود بياورد و آماده ظهور باشد و ممكن است احمـدي 
  ...بران دوران ظهور باشدره

42 برند؟ جمهوري اسالمي ايران را به كجا مي /    

  كتاب 206صفحه   اي اله خامنه اله مصباح يزدي در بيان آيت آيت
شناسـم و دوسـتش دارم بـه خـاطر اينكـه فقيـه،        من ايشان را چهل سال است كه مـي 

اگرچه خداوند به نسل كنـوني  . نظر در مسائل اسالمي است فيلسوف، متفكر و صاحب
مثل عالمه طباطبايي و شـهيد مطهـري را نـداده    هاي بزرگي  توفيق استفاده از شخصيت

  ...اهللا مصباح جاي خالي آنها را پر كرد ليكن شخصيت عزيز و جليلي مثل آيت
گويم كه نسل جوان در تمام نقـاط كشـور محبـت     خداوند سبحان و تعالي را شكر مي

  .گذارد را به دل دارد و براي ايشان ارزش مي) مصباح(ايشان 
الثـاني   ربيـع  5كه در جمع جوانان حافظ قرآن در  اهللاي، حفظ  امنهاله خ از سخنان آيت

به اعتقاد من از اموري كه اثر زيادي دارد درك مفاهيم : ق بيان شده، آمده كه. هـ 1422
باشد و كمك گرفتن و استفاده كردن از تأليفات شهيد مطهـري   قرآن به بهترين وجه مي

الـه مصـباح و غيـره كـه احاطـة كـاملي بـه         ر مثل آيتصاعهاي علم م و ثمرات استوانه
  .باشد هاي فكري اسالم حقيقي دارند، مي پايه

شيخ مصـباح  : نقل كرده كه گفت) سره قدس(االسالم اصغر مرواريد از عالمة طباطبايي حجت
  .توان گذشت هايي است كه مثل ميوه انجير است، از هيچ چيز او نمي يكي از آن طلبه

الـه خمينـي، اشخاصـي مثـل محمدحسـين       بـر تربيـت آيـت    ي قم عالوه ي علميه حوزه
طباطبايي و مرتضي مطهري و محمدتقي مصباح يزدي را نيز تربيت نموده اسـت كـه بـا    

. انـد  ي اسالمي اقدام نموده بودنـد، پرداختـه   افكارشان به مبارزه با غرب كه بر ضد فلسفه
مقابل غرب دانست بلكه او العملي در  هاي آقاي مصباح را نبايد منفعالنه و عكس فعاليت

خيلي از شاگردانش را تشويق كرد كه در غرب درس بخوانند و افكار عمومي و منطقـي  
هرچند مصباح بر پايـه افكـار مالصـدرا متمركـز     . را به شيوة غرب تجزيه و تحليل كنند

  .»الهيولي اوالولي«پذيرد و به ويژه در مورد مفهوم  است ولي آنها را بدون نقد نمي
  مهم دربارة اين دو كتاب چند نكتهذكر 

ولـي،  . چه كسـاني هسـتند  اين دو كتاب  اي پرده طراح يا طراحان پشتدانيم كه  ما نمي
اين دو كتاب در ايران توزيع شده و كسـي تـاكنون بـا مطالـب آن برخـورد انتقـادي و       

دهـد،   بلكه برعكس شواهد و مستنداتي وجود دارد كه نشان مي. توضيحي نكرده است
انـدركاران فرهنگـي ـ سياسـي حاكميـت       نژاد و گروهي از دست آقاي احمدي شخص

  .همچنين اعتقاداتي دارند
نژاد خبري را فـاش سـاخت كـه     از قول احمدي 1389آذر  12ايلنا خبرگزاري كار ايران در 
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» خواهد جلوي ظهور امـام زمـان را بگيـرد    سند داريم كه آمريكا مي«: نژاد گفته بود احمدي
هاي ديگر از آن كپي گرفته شد، پس از سه دقيقه از ايلنا حذف شـده   ه در سايتاين خبر ك

بـوده   89، سـال  80آخرين سال دهـه  » دهه ظهور 80دهه «توضيح اينكه طبق كتاب . است
ظهور نكرده اسـت، پـس امريكـا جلـوي ظهـور او را       1389چون امام زمان در سال  .است

توانـد جلـوي    ه توجه نكرده است اگر امريكا مينژاد به عواقب اين گفت احمدي! گرفته است
تواند امام زمان را شكست دهد؟ آيـا در جنـگ امريكـا و     ظهور امام زمان را بگيرد، آيا نمي

ناتو با امام زمان، اگر امريكا و نـاتو پيـروز شـود، عواقـب ايـن مبـارزه چـه خواهـد شـد؟          
البتـه  ! كنـد  بل امـام زمـان اذعـان مـي    هاي امريكا در مقا نؤاد سهواً يا عمداً به توانايي احمدي

اند يا بنياد اين تئوري سست و  اند يا از اول به آن اعتقاد نداشته كساني كه اين تئوري را بافته
ولي مسئله اصلي اين است كه چگونه وارث يك انقالب عظيم مردمي و . پايه بوده است بي

، وارد چنين وادي خطرنـاكي  باشد نژاد و روحانيت كنوني مي مدني كه در اين مقطع احمدي
  !دهند؟ العمل نشان نمي و منتقدان روحاني هم، اگر هستند، عكس !!اند؟ شده

در مراسم معرفي وزير جديـد آمـوزش و   ) 1388آذر  9( 30/11/2009نژاد در  احمدي
هـاي   در سـخنراني » مأموريت ما منحصر به جغرافياي ايران نيسـت «: پرورش گفت كه

قرائن و شواهد زيادي وجود دارد كه با محتويات اين دو كتاب  نژاد علني آقاي احمدي
  .الذكر همخواني دارد فوق

اي  اهللا خامنـه  نژاد بـا آيـت   نمايد، اختالف فعلي احمدي ولي چيزي كه بسيار شگفت مي
  !توانند توجيه كنند؟ اين اختالف را طراحان اين ايدئولوژي چگونه مي. است
اي به قـم پـيش    اله خامنه ، آيت1389سفر مهرماه ي ديگر مواردي است كه در  نكته

  :آمده است
االسالم غالمرضا نـاظري، مـدير كـل اوقـاف و امـور       با ورود رهبري به قم، حجت -1

رسد  نامه رهبري خبر داد كه به حضرت امام حسين مي خيريه استان قم از انتشار شجره
  .شود د، بيان ميو مهاجرت جد ايشان از تفرش به خامنه و سپس به نجف و مشه

اي  سـيد خراسـاني امـام خامنـه    «اي تحت عنـوان   همزمان با سفر ايشان به قم مقاله -2
صالح، جوان گندمگون و زيرك  بن شود و از شعيب ، در سطح وسيع منتشر مي»)مدظله(

اسم رفته كه خراساني و شعيب جنگ را در مرزهاي ايران ـ تركيه ـ عراق هدايت كرده   
صـالح   بـن  نـژاد بـر شـعيب    احمدي. كنند روي ميبسوي فلسطين و قدس عزيز پيش... و

نويسندگان مقاله بـا اسـتناد بـه احاديـث و كتـب منتشـره در ايـن زمينـه         . منطبق است
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  :اند خصوصيات سيد خراساني را چنين گفته
  .است) نما سرزنده و جوان(سيد خراساني شاب  -
  .دارد) يا حسني(هاشم بوده و نسبي حسيني  سيد خراساني از بني -
  .كند قيام مي) مشرق زمين و ايران(سيد خراساني از خراسان  -
  .شود سيد خراساني دشمن سرسخت سفياني بوده و با او به شدت درگير مي -
  سيد خراساني بر دست راستش نشانه يا خللي دارد -
  .گونه دارد اي زيبا و ماه الوجه بوده و چهره سيد خراساني صبيح -
  .كند را به فرماندهي لشگر خود انتخاب ميصالح  بن سيد خراساني شعيب -
  .سيد خراساني اهل مشرق زمين است -
  .اي در نزد اهل بيت دارد سيد خراساني مقام بسيار بلند مرتبه -
  .ناپذير دارد ي بسيار محكم و خلل سيد خراساني اراده -
  .دهد سيد خراساني پرچم اسالم را به امام غايب تحويل مي -
  .اي لشگري مجهز و قدرتمند استسيد خراساني دار -
  .گذرد المقدس بوده و مسير حركت او از عراق مي هدف و مقصد سيد خراساني، بيت - 
  .سيد خراساني عالمي آشنا به شريعت اسالم است -
  .گيرد سازي كرده و بيعت مي شناسد، براي او زمينه سيد خراساني امام غايب را مي -

انـد كـه    هـاي خـود سـعي كـرده     بيـنش در سـخنران  تعدادي از روحانيون طرفدار اين 
بـه عنـوان مثـال    . هـاي سـيد خراسـاني و تطبيـق آن بـا رهبـري را بيـان كننـد         ويژگي
ي  االسالم طائـب دربـاره   اي و حجت اله خامنه االسالم فاطمي درباره جايگاه آيت حجت

ينـده و  هاي ويـژه و آگـاهي ايشـان از اتفاقـات آ     بيني و توانايي ارادة قوي، قدرت پيش
ي امام جمعه اهواز و آقاي صديقي امام جمعه تهـران  تاالسالم ميراحمدرضا حاج حجت

  .اند دربارة ارتباط ايشان با امام غايب، سخن گفته
و پيام  78ي كوي دانشگاه در سال  اي در واقعه اله خامنه نويسندگان اين مقاله معتقدند كه آيت

  .اند اشاره به نزديكي ظهور داشته 87ر سال و سخنراني نيمه شعبان د 80حج خود در سال 
ظهـور  «هـاي طرفـداران    الـذكر و سـخنراني   بين آنچه در اين دو كتاب و مقاالت فـوق 

ي  اند و در كنار استراتژي تعيين شده و مواضع اعالم شـده  نوشته و گفته» نزديك است
و مصـالح   دارد و به اعتقاد ما منـافع  وجود شود؛ همخواني جمهوري اسالمي، ديده مي
    .كند ملي را به شدت تهديد مي
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و حمايـت امريكـا از حكومـت     32مـرداد   28مشكالت ايران با امريكـا از كودتـاي   ] 14[
ساله شاه شروع شد و طبيعي بود كه مردم ايـران و رهبـران انقـالب بـا      25ديكتاتوري 

انقـالب و سـخنگوي منـافع    اله خميني به عنوان رهبر  امريكا مسئله داشته باشند و آيت
تا اينجاي برخورد مسـائل تـاريخي، اسـتراتژيك و    . ملي به امريكا اعتراض داشته باشد

اله خميني، به تدريج اختالفات جنبه ايدئولوژيك گرفت و  سياسي بود ولي بعد از آيت
هرچند مدتي است كـه  . نژاد تشديد و مباني ايدئولوژيك آن بيان شد در دوران احمدي

نژاد از تمامي ادعاهاي ايدئولوژيك خود دست كشيده و سعي در ايجاد ارتبـاط   احمدي
اسـتراتژيك و   سياسـتمدار  خواه به يـك  نژاد از يك آرمان تبديل احمدي .دربا امريكا دا

رسـد كـه در ايـن مقطـع زمـاني       بعيـد بـه نظـر مـي    . انگيز اسـت  تاكتيكي بسيار عبرت
اشـته باشـد، چـون عملكردهـاي اخيـر او      اعتقاد د» ظهور نزديك است«نژاد به  احمدي

كسب قـدرت بـه هـر    «درچارچوب تنازع قدرت، نه از نوع حق و باطل آن، كه از نوع 
  .هم دارددر حكومت چيزي كه جناح مقابل او . باشد مي» بهايي

هـاي   هاي سازمان ملـل و چـه در نامـه    نژاد، چه در سخنراني تا دو سال پيش احمدي] 15[
هـاي داخلـي، بـر نـابودي      شورهاي غربي و چـه در سـخنراني  بدون جواب به سران ك

كند و اگر در  ها امساك مي مدتي است كه در تكرار آن حرف. داري تأكيد داشت سرمايه
  .ضروري با رهبري است» هماهنگي«كند، احتماالً به منظور  مواردي هم يادآوري مي

ن از درك شرايط جهاني سخ. هاي ايدئولوژيك نيست آل در اينجا سخن از حذف ايده] 16[
هاست تـا در درازمـدت بـه اهـداف ايـدئولوژيك نزديـك        و تغيير استراتژي و تاكتيك

ها  و تاكتيك ها توجهي به استراتژي هاي ايدئولوژيك و بي آل تأكيد محض بر ايده. شويم
ـ در شرايط كنوني جهان، حداكثر موفقيتي در حد ... ـ مانند صدام، ميلوسويچ، قذافي و

  .مالي به دست خواهد دادكره ش
ها ديگر براي همه شناخته شده هستند بطوري كه به قول شادروان مهندس  اين حذف] 17[

برخورد بـا دراويـش گنابـادي،    » .در ايران زنده خوب و مردة بد وجود ندارد«: بازرگان
هـا،   در ايـن نـابود كـردن   . به منظور نابودي هر بديل فكري است... بهائيان، مسيحيان و

كوشـش  . گيرنـد  شكيالت، شبكه ارتباطي و خود افراد مورد حمله و حذف قـرار مـي  ت
هاي احتمـالي اسـت، در حاليكـه     براي نابودي بديل» اعترافات تلويزيوني«براي گرفتن 

  !و ترس از آنها بيهوده است !دراويش و بهائيان در هيچ شرايطي، بديل حكومت نيستند
بـه آن نقـد وارد اسـت    . از دمكراسي شناخته نشدهداري بهتري  تاكنون شيوه حكومت] 18[
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پايـداري  . رسـاند  ترين روش است كه جامعه را بـه آرامـش مـي    معقولتا به حال، ولي 
هـاي   د ـ در مقابـل حكومـت   نهاي دمكراتيك ـ حتي اگر به عدالت هم مقيد نباشـ   نظام

ق حقـو . غيردمكراتيك ـ حتي اگر خيلي هم عدالت محور باشند ـ تجربـه شـده اسـت     
هاي مـورخ و منصـف    خيلي از ماركسيست. بشر هم از تجارب ارزشمند بشريت است

از اسـالم، فرمـان حضـرت علـي بـه       بعداند كه اولين سند حقوق بشري در  اقرار كرده
شود؟ آيا به دليل يك بعدي بودن حاكميت در  چرا در ايران اجرا نمي. مالك اشتر است

  مباني ايدئولوژيك نيست؟
پس از جنـگ جهـاني دوم،   » سيا«اميد، مداخالت ارتش امريكا و  نلوم، كشتويليان ب] 19[

كـه در   يدر بررسي ديگـر . 1386ترجمه منوچهر بيگدلي خمسه، انتشارات اطالعات، 
www.fa.wikipedia.org/wiki     در  منتشر شده دخالت نظامي ـ امنيتي ـ اطالعـاتي امريكـا

  .درس مورد مي 112به  2011تا سال  كشورهاي ديگر
» هـا مخملـي   انقـالب «ي فروپاشي شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي كـه بـه    تجربه] 20[

  .ترين سناريو، براي غرب خواهد بود هزينه معروف شدند، كم
هــاي  ليبــي بيشــترين امتيــازات را بــه امريكــا داد، از پرداخــت غرامــت بــه خــانواده ] 21[

انجـام شـده در اروپـا تـا تحويـل      يكن و انفجارهاي مرشدگان در هواپيماي پان ا كشته
تمامي اطالعات مربوط به سالح كشـتار جمعـي و لـو دادن كشـورهايي ماننـد ايـران،       

هزار سند اطالعـاتي موجـود در آرشـيو دسـتگاه      600پاكستان و كره شمالي و تحويل 
، در شرايطي كه يك اپوزيسيون مسلحانه ظاهر شـد، تمـامي ايـن    عهذام. اطالعاتي ليبي

سازمان مجاهدين خلق با قدرت سـازماندهي و تشـكيالتي   . رها از بين رفتقرار و مدا
خود قادر خواهد بود كه جوانان ناراضي و عاصي و بيكار را در يك فرآيند همكاري با 

اگون در مورد وزارت اطالعات جمهوري پنتاخيراً در گزارش  .ناتو و امريكا جلب كند
جمهـوري اسـالمي سـازمان مجاهـدين      ترين اپوزيسيون جدي«: اسالمي آمده است كه

  »خلق است
(Irans Ministry of Intelligence and Security: A Profile, December 2012) 

. هاي جمهـوري اسـالمي   به عقب راندن امريكا ممكن و مقدور است ولي نه با روش] 22[
انـد و منحنـي اقتـدار     هاي موفق را چين، هند، مالزي و تركيه تاكنون پـيش بـرده   روش

در اين . ها سال طول كشد امريكا در شرايط نزولي است ولي اين فرآيند ممكن است ده
و ناتو بايد جداً خودداري شود و با تكيه بـر مبـاني    روش، از درگيري نظامي با امريكا
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مشترك ـ حتي در لفظ ـ با غرب يعني؛ دمكراسي و حقوق بشر، مقاومت و توان ملـي    
، فلسـفي هـاي   تئوريسـين . اي و جهاني شد را ارتقاء داد و به تدريج قدرت مؤثر منطقه

از بـين ببرنـد و    ي تهديـدهاي آن را  كننـد نطفـه   امريكا؛ سعي ميو سياسي استراتژيك 
توانـد بـا كشـورهاي     درگيري با جهان اسالم از ايـن موضـع اسـت ولـي امريكـا نمـي      

كنند، درگيـري نظـامي و تغييـر رژيـم را اجـرا       دمكراتيك كه حقوق بشر را رعايت مي
ايـران  . يعني افكـار عمـومي   ؛قدرتمندترين امپراطوري جهانفعال بودن، به علت . كنند

  .مومي جهان محروم استامروز از حمايت افكار ع
ي اقتصادي همراه با بسته نگهداشتن فضـاي سياسـي بـه كمـك      الگوي چين؛ توسعه] 23[

جمهوري اسالمي . باشد ، ميساله 90ي موفق  تشكيالت حزب كمونيست با يك تجربه
، 88طلبان در پس از انتخابات  با زنداني كردن طيف وسيع اصالح. چنين امكاناتي ندارد

طلبان زنداني شده چنـين   اصالح. خواه عمق بيشتري پيدا كرد سيون تحولي اپوزي جبهه
فضـاي  . بازگردنـد  88توانند به قبل از خرداد  تصوري از حاكمان نداشتند و امروز نمي

خـواهي، نقـش    اي جهان و ايران در آموزش و عمق بخشيدن بـه اهـداف تحـول    رسانه
گذشـته از  . به كنترل آن نيسـت مهمي داشت كه جمهوري اسالمي ـ مانند چين ـ قادر   

و اگـر بـه دموكراسـي و     .اينكه، چين هم در آينده قادر به تداوم اين روند نخواهد بود
  .فروپاشي خواهد كرد ؛رعايت حقوق بشر تمكين نكند

گرا و اقدامات  نژاد كه با قدرت زياد و پشتوانه مجموعه جناح اصول هاي احمدي طرح] 24[
انحالل سازمان برنامه و انحالل خيلـي از نهادهـاي حكـومتي و    كامالً استثنايي ـ مانند  

هـا   هـم بحـران  . اسـت  هد مالي ـ اداري ـ همراه بود، به نتيجـه نرسـيد    دهاي متع تخلف
  .اند و هم نارضايتي گسترش يافته است تشديد شده

ي شـهرها زنـدگي    ميليـون در حاشـيه   8ميليون افراد شهرنشين، حـدود   55از حدود ] 25[
اند و در پايگـاه جديـد    كه از پايگاه فرهنگي ـ اقتصادي گذشته خود كنده شده  كنند مي

هـا اگـر    ها همـراه بـا سـوءمديريت    تحريم. فاقد اشتغال پايدار و فرهنگ شهري هستند
درآمد شهري و قشر متوسط رانده شده به فرودسـتي؛   پيوندي بين اين گروه و اقشار كم

  .نخواهد بود آن كنترلبرقرار كند، ديگر هيچ قدرتي قادر به 
در شوروي، پس از فروپاشي، باندهاي مافيايي كـه در حـزب كمونيسـت النـه كـرده      ] 26[

  .هاي شهري، جلودار اداره كشور شدند لمپنبودند همراه با جنايتكاران و 
سال پس از فروپاشي، حجـم چـرخش رشـوه در     20اكنون  كارشناسان معتقدند كه هم
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  .مؤثر هستند در اين كشور، ت و باندهاي مافيايميليارد دالر اس 370روسيه 
از  يشيرزاد عبداللهي، كارشناس برجسته آموزش و پرورش در روزنامه اعتماد گزارش] 27[

ي وي، علي باقرزاده معاون وزير آمـوزش و   طبق نوشته. وضع سواد مردم ايران نوشت
  :اعالم كرده استپرورش گفتگويي با خبرگزاري فارس انجام داده و اطالعات زير را 

  ميليون نفر 7/9افراد محروم از خواندن و نوشتن  -
  ميليون نفر 10افراد با تحصيالت پنجم ابتدايي  -
درصـد از زنـان ايرانـي     61 ،2010سازمان ملل متحد در سـال   UNDPطبق گزارش  -

در حـد دوره   يسـال، تحصـيالت   25درصد مـردان ايرانـي بـاالي     43سال و  25باالي 
  .يا كمتر دارند راهنمايي

 1385بر اسـاس سرشـماري سـال     90هاي مجلس در آذر  در گزارش مركز پژوهش -
سال ايـران تحصـيالتي در حـد دوره     6درصد از كل جمعيت باالي  60: آمده است كه

  .سوادند ميليون نفر بي 8/9ابتدايي و راهنمايي دارند و 
 68ميليون نفر از  40ل هستند و سا 6ميليون نفر زير  7معني اين آمارها اين است كه  -

. ها در حد دوره راهنمايي اسـت  سوادند يا حداكثر سواد آن سال، بي 6ميليون نفر باالي 
بـوده و در صـورت تـداوم ايـن امـر و       90ميليون كمتر از  40اين  (IQ)ضريب هوشي 

هاي آينده ضريب هوش متوسط ما به شدت سقوط خواهـد   مهاجرت نخبگان، در سال
  )24/11/91ها  رسانه. (كرد

در مركـز تحقيقـات    1391مـاه   بهمـن  30كـه در روز  » امنيت غذايي«در همايش ] 28[
 6اند كه پنج دهـك شـهري و    د اعالم كردهبرگزار شاستراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 

درصـد جمعيـت در روسـتاها زنـدگي      30حدود . دهك روستايي كشور، فقر غذايي دارند
ميليـون نفـر در روسـتاها     5/22ميليون نفر به حساب آوريـم   75كنند و اگر جمعيت را  مي

از مـردم   ميليـون نفـر   25/26ميليون نفـر از مـردم روسـتاها و     5/13كنند، يعني  زندگي مي
. ميليون جمعيت ايران دچار فقر غذايي هسـتند  75ميليون نفر از  40شهرها و جمعاً حدود 

تـأمين  درصد مواد غذايي ايران از طريق واردات  70در همان همايش، اعالم شده است كه 
  .شود مي

 40در همايش پيشين آمده است كه در سال گذشته گردش مالي بخـش سـالمت   ] 29[
 25هزار ميليارد تومـان آن را پرداخـت كـرده و     15تومان بوده كه دولت فقط هزار ميليارد 

آقاي حسـن روحـاني در آن     هزار ميليارد تومان آن توسط مردم پرداخت شده و طبق گفته
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 65تـا   60ترين حالت  بينانه شود در خوش همايش سهم درمان كه توسط مردم پرداخت مي
مرضـيه وحيددسـتگردي   . فزايش خواهـد يافـت  درصد ا 70به  92درصد بوده كه در سال 

: انـدركاران حـوزه سـالمت گفـت     وزير بهداشت سابق در حاشيه سومين گردهمايي دست
  )1391مهر  25ها  رسانه(» ميليون نفر را به زير خط فقر برده است 5هاي درماني  هزينه«

 ها عضو خانـه كـارگر و   آقاي محجوب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس كه سال] 30[
در  1391مـاه   بهمـن  30در هسـت  نماينده كارگران در مجلس شوراي اسالمي هم بـوده و  

  :به خبرنگار ايلنا گفته است كه» جشنواره توليد ملي، افتخار ملي«
ارسـالن  » جشنواره«در همين » واحد وضعيت بحراني دارند 8واحد توليدي  10از هر «

انـك مركـزي كـه تصـميم دارد     فتحي پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خطـاب بـه ب  
بـار بـوده و    اين امر فاجعـه « :اي دريافت كند، گفته بازپرداخت اقساط ارزي را با نرخ مبادله

  »خواهيد همه را راهي زندان كنيد؟ آيا مي... شود هاي توليدي مي باعث ورشكستگي بنگاه
 91تـا مهـر    90هاي مجلس در مورد اوضاع كسب و كار از مهر  گزارش مركز پژوهش

درصدي توليد، افزايش  40در اين گزارش كاهش . كند هاي محجوب را تاييد مي نيز حرف
 10هـا   رسـانه . (درصدي اشـتغال آمـده اسـت    36درصدي هزينه مواد اوليه و كاهش  112
  ).1391ماه  دي

ي  نامـه  رئيس كل بازرسـي كشـور، مصـطفي پورمحمـدي، در مصـاحبه بـا هفتـه       ] 31[
چيـزي كـه اميـدي بـه     . هزار ميليـارد تومـان اعـالم كـرد     72را هاي بانكي  تجارت، معوقه
  .رود ها نمي بازپرداخت آن

نماينـده مجلـس در هيـأت مـديره      200در مجلس هشتم گفته شد كه نزديك به ] 32[
. ، واحدهاي صنعتي و تجاري تأمين اجتماعي، عضويت دارند»شستا«هاي وابسته به  شركت

نفر در كشور هستند كه عضويت اكثـر   180گويد كه  عبدالرضا مصري، وزير سابق رفاه مي
ي  هيأت مديره عنوان عضو موظف، غيرموظف، عضو ها را در اختيار دارند و به هيأت مديره

  ).2013ژانويه  7هاي مجازي دوشنبه  رسانه. (هستند هاي بزرگ شركت
 2012گزارش دفتر مقابلـه بـا جـرم مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد در سـال          ] 33[

(UNODC)  دارد كه در روزنامه ايران منتشر شده است اعالم مي 18/11/91كه در:  
  
  
  



51  / برند؟  جمهوري اسالمي ايران را به كجا مي

  ،ميليارد دالر 3تبار  سهم قاچاقچيان مواد مخدر ايراني
  

  تعداد عمليات و درگيري مسلحانه عليه قاچاقچيان مواد مخدر در ايران  سال

 مورد1455  1389

 مورد1313  1390

 مورد1413 1391ماهه اول  9

،  

 ميزان انهدام گروه، باند و شبكه تهيه، قاچاق و عرضه مواد مخدر در ايران  سال

 مورد2231  1389

 مورد2458  1390

 مورد1980 1391ماهه اول  9

،  

  هاي جرائم مخدري در ايران تعداد دستگيري  سال

 نفر973،240  1389

 نفر568،272  1390

 نفر000،200 1391ماهه اول  9

  و

  )نفر(موجودي زندانيان كليه جرائم و جرائم مواد مخدري در ايران ورودي و 

 موجودي كلورودي كل  سال
ورودي 

 مواد مخدر

موجودي 

مواد مخدر

درصد ورودي

  مواد مخدر

درصد موجودي

  مواد مخدر

1389  719،591 537،202 804،173 707،86 29 42  

1390  032،578 917،225 018،168 019،100 29 3/44  

  46 27     1391ماهه اول  9

  
اصـل قضـيه   . در سال گذشته دولت اعالم كرد كه در توليد بنزين خودكفا شده است] 34[

توليـدي واحـدهاي پتروشـيمي را كـه      (Toluene)و تلوئن  (Benzene)اين بود كه بنزن 
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زا هستند به بنزين توليـد   تر از بنزين بوده و تركيبات آروماتيك و به شدت سرطان گران
طبق استانداردهاي جهان پيشرفته، مقـدار  . ها كردند داخلي افزودند و راهي پمپ بنزين

بنزن در بنزين نبايد بيش از نيم درصد باشد در حالي كه بنزين داخلـي كـه قـبالً يـك     
درصد بنزن داشت در شرايط كنوني گاهي تا چند ده درصد بنزن و تلـوئن دارد كـه از   

. وند و سونامي سرطان را در آينده خواهيم داشـت توانند جذب ش طريق پوست هم مي
معاون وزارت بهداشت هم اين موضوع را تأييد  همچنين آقاي قرباني نماينده مجلس و

اين آلودگي، ديگر منحصر به تهران نيست، تمام شهرهاي بزرگ ايـران دچـار   . اند كرده
 1391مهر  7نبه ش غالمرضا معصومي، رئيس اورژانس ايران، روز سه. اين بحران هستند

انـد از كارخانـه    براي كساني كه در منطقه بوده«: در مصاحبه با خبرگزاري مهر گفت كه
UCF  هـايي پـيش آمـده كـه تحـت       عارضه) كارخانه پردازش اورانيم اصفهان(اصفهان

  .در محيط بوده است HFمشكل از نشست » .اند درمان قرار گرفته
هـزار ميليـارد    200نژاد را بـراي دولـت بعـدي     احمديفر، ميراث بدهي  دكتر ستاري] 35[

هـا   و از قول آقاي هاشمي رفسنجاني رسـانه  )1391آذر  26ها  رسانه. (تومان اعالم كرد
هزار ميليارد تومان به پيمانكـاران بـه    170الذكر، دولت  دهي فوقب نوشتند كه عالوه بر

باشد، يعني جمعاً دولت  يميليارد تومان هم سررسيد اوراق قرضه م 50بدهكار است و 
  .هزار ميليارد تومان بدهي دارد 500حدود 

بـا  «ها كه توسط سايت بازتاب كشف شده معاملـه   گذاري دالل كالهفقط يك مورد از ] 36[
با وزارت نفت است كه سيصد ميليـون دالر بـه كشـور زيـان وارد كـرده      » ك زنجانيب

ــت ــه   . اس ــردار حرف ــن كالهب ــناخت اي ــراي ش ــاي  ب ــه س ــايت  اي ب ــاب و س ت بازت
www.sanctionswiki.org/sorinet مراجعه كنيد.  

قاسم روانبخش از شاگردان محمدتقي مصباح يزدي، در جمع گروهـي از مـردم قـم،    ] 37[
خـاطر   هاي علميه بـه  نامند از حوزه ضمن اينكه هاشمي، موسوي و خاتمي را خائن مي

فت كـه بسـياري از مراجـع    او گ. سكوت و حمايت نكردن از رهبري انتقاد كرده است
و وقايع پس از آن  1388ي علميه در جريان انتخابات  تقليد، روحانيون سرشناس حوزه

   .)1391بهمن  21خبرگزاري فارس ( .اند حاضر به حمايت از مواضع رهبري نشده




