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  پيشگفتار

  
و انتخابات رياست جمهوري و عواقب و حواشي آن، مشخص گرديد  1388پس از خرداد 

جانبه قرار گرفتـه   كه ايران و جمهوري اسالمي وارد مرحله تهديد؛ تخريب و فروپاشي همه
حاكمان مسلط همچون گذشته به كمك درآمد نفـت، قـدرت سياسـي و اسـتفاده از     . است

طلـب و   اپوزيسـيون اصـالح  . ومت خويش شدندفرهنگ مذهبي مردم درصدد استمرار حك
. باشـد  اي مـدني و بـدون خشـونت بـوده و مـي      جـو در فكـر راه و چـاره    سبز و مسالمت

يي و اسـرائيلي و متحـدان   امريكـا طلبـان   پيشه با كمك جنگ اپوزيسيون برانداز و خشونت
تغيير  شان درصدد، سرنگوني جمهوري اسالمي و احياناً اشغال كشور و تخريب آن و غربي

دلسـوزان ملـك و ملـت باتوجـه بـه      . و متحدانش، هستند امريكاحاكمان در راستاي منافع 
مهندس  17هاي دروني جامعه، در چارچوب بيانيه  شرايط جامعه و آشنايي با توازن قدرت

گران و برگزاري انتخابات  موسوي و ويرايش دوم منشور سبز درصدد تغيير روش حكومت
هـا و   ـ آزادي زنـدانيان سياسـي، آزادي احـزاب و سـازمان      استصوابيآزاد ـ بدون نظارت  

  .، هستند»بدون تنازل قانون اساسي«سنديكاهاي مدني و خالصه اجراي 
  :حاكمان مسلط جمهوري اسالمي بر سر دوراهي هستند

ايران و در نهايت جانبه  تداوم وضع موجود كه در نهايت به تخريب همه -
اي و نـابودي   خـارجي، جنـگ داخلـي و منطقـه    اشغال آن توسط نيروهاي 

ها و امكاناتي خواهد شد كه در يكصدسال گذشته بـا خـون    تمامي سرمايه
  يا. جگر در اين مملكت فراهم آمده است

داري و شركت دادن ساير نيروهاي سياسي مردمـي   تغيير روش حكومت -
مي و ملي در اداره مملكت و حل مناقشات خارجي به كمك نمايندگان تما

  .مردم ايران

 

در اين نوشتار سعي شده است كه خطـرات راه اول بيـان شـود و راهكارهـايي بـراي      
تأثيرگـذار و  در اين فرآيند دو شخصـيت  . جلوگيري از تخريب و نابودي كشور ارائه گردد

اي و هاشـمي رفسـنجاني    ايـن دو شخصـيت، آقايـان خامنـه    . اند يك راهكار به نظر رسيده
سـال در راه مبـارزه بـا ديكتـاتوري شـاه و اداره مملكـت پـس از         پنجاههستند كه بيش از 

  .اند و اين كار از دست آنها ساخته است انقالب فعال و در مواردي فعال مايشاء بوده
راهكار ارائه شده، روشي است كه بزرگاني چـون گانـدي و مانـدال در دوران معاصـر     

. انـد  اند و موفـق شـده   عمل كردهبراي بخشايش ملي، آشتي ملي، تفاهم ملي و توسعه ملي 
اگر اين راهكار و آن دو شخصيت ابتكار عمل را به دست نگيرند و تمامي نيروهـاي درون  

ساختن ايران بعد از «و بيرون حاكميت از آنها حمايت و با آنها همكاري نكنند بايد به فكر 
  .ها سال زمان الزم داشته باشد كه ممكن است ده» تخريب باشيم
  :ار در سه فصل تنظيم شده استاين نوشت

فروپاشي يـا اصـالح مسـير و    : جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول
  .نقش رهبري در اين فرايند

  .بخشايش ملي، آشتي ملي، تفاهم ملي؛ توسعه ملي: فصل دوم
  .آقاي هاشمي؛ شايد شهامت اين كار را داشته باشد: فصل سوم

راهي باز كند تا تمـامي دلسـوزان مملكـت و     اميد است كه اين كوشش ناچيز، حداقل،
كساني كه دغدغه حفظ اين كشور و اصالح و ترقي و توسعه آن را دارند، نظر دهنـد و در  

  .اعتال و كاراتر كردن آن، كمك كنند و آن را به گفتمان سياسي تبديل كنند
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  مقدمه

كردنـد،   حتي كساني كه تا چندوقت پيش، بحران را نفي مي. است يط كشور ما بحرانيشرا
ح ين توضـ يا يم داد و برايح خواهيل ابعاد بحران را توضين تحليدر ا. اند اكنون پذيرفته هم

ـ   يسال گذشته در ا يضرورت دارد كه تحوالت س ـ ا. ميران، منطقه و جهـان را مـرور كن ن ي
  كـا؛ يامر يامپراطـور  -3؛ يشـورو  يفروپاشـ  -2؛ 1357انقـالب   -1: تحوالت عبارتنـد از 

دخالت  -6ل القاعده و طالبان؛ يتشك -5ك منطقه؛ يدمكرات يها ت غرب از جنبشيحما -4
  كـا و منطقـه؛  يمنـافع امر  - 8بهـار اعـراب؛    - 7غرب در منطقه بـه بهانـه القاعـده و طالبـان؛     

 ياسـتراتژ  -11؛ يد خارجيران با تهديا ي مقابله -10غرب و منطقه؛  يران برايا ديتهد - 9
، يدهـه اول انقـالب، دوران هاشـم   (سال گذشـته   يدر س يد خارجيران در مقابله با تهديا

ـ ، پد1388، انتخابـات   88تـا   84نـژاد،   ي، دوران احمديدوران خاتم   ؛)نـژاد  ياحمـد  ي دهي
كـا؛  يمرو ا يرهبـر  يدعـوا  -14سال گذشـته؛   23در  ينقش رهبر -13جنبش سبز؛  -12
ـ ا تغيـ  يو خـارج  ياست داخليوضع موجود در س ي ادامه( يبر سر دوراه يرهبر -15 ر يي
  .يريگ جهينت -16؛ )يمل ير و آشتيمس

و چه بـه لحـاظ    ي؛ چه به لحاظ قانونياسالم يدر جمهور يكه، نقش رهبر  يياز آنجا
باشـد؛   يفـرد در جهـان مـ    ، منحصـربه يحول و حوش رهبر يو اعتقاد يمذهب يساختارها

اس يكننده بوده و قابل ق نييار مهم و تعينده بسيسال گذشته و آ 23شان در تحوالت ينقش ا
  :ن نوشتار عبارت است ازيل ضرورت اين دليبه هم. باشد يگر در جهان نميد يها با نمونه

 23ارات نامحدود و گسـترده در  ي، با اختيصراحت قانون اساس عمالً و فراتر از يرهبر -1
ـ ا ل متعدد توانستهيو به دالد نا ران حكومت كردهيسال گذشته در ا  يكيد ارتبـاط ارگـان  ن

روشن اسـت   يو عمل يد و به لحاظ قانوننيت خود برقرار نمايطه مسئولين خود و حيب
طه عملكـرد  يتوانسته است دور از چشم و ح يسال گذشته نم 23ران در يكه تحوالت ا

ن نوشتار باشـد بـه   يدر ا طين شراييدر تب ياگر انتقاد كه است ديام .رديتحقق پذ شانيا
و اين حق را به هـر   يا توطئه اي نهيد و نه كنبدان يا هيآن را هد )ع(قول حضرت صادق
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  .كند، بدهند كه فرياد زند كسي كه خطر را احساس مي
ـ يـ ا  يليل جنگ تحميچوقت ـ به جزء در اوا يران هيادهد كه  يشواهد نشان م -2 ن ين چن

 يلـ يدر آغـاز جنـگ تحم  . نبـوده اسـت   يكيزيو ف ياجتماع يمعرض خطر فروپاشدر 
امروز آن انسـجام   يمردم برآمده از انقالب آن خطر را دفع كردند ولو  ينظام يروهاين

جامعـه بـه دو قطـب كـامالً مشـهود و      زه نه تنها در مردم وجود ندارد كه عمـالً  يو انگ
 يختگـان و اقشـار متوسـط شـهر    يفره از يا بخش قابل مالحظـه . م شدهيملموس تقس

 تيـ هستند كه از طـرف حاكم  يمعترض و ناراض 1388خرداد جامعه پس از انتخابات 
داً يو شـد  انـد  ده شـده ينام» روسيكروب و ويم«، »بزغاله و گوساله«، »خس و خاشاك«

مقابله  يت براياز اقشار جامعه توسط حاكم يگريو بخش د شوند يسركوب و كنترل م
  .اند دا كردهيزه پياند و انگ شده يبا گروه اول سازمانده

ـ بر عل يتيو امن يمسائل اطالعات، ت اولياولو ياست داخليها در س ن ساليدر طول ا -3 ه ي
چـون   يو عمـالً مسـائل   بـوده  همراه انقـالب  يروهايو حذف ن اقشار معترض و منتقد

ت و يريبه لحاظ بودجه، مـد  ؛جامعه ...توسعه، رفاه، آموزش، بهداشت، اخالق، فرهنگ
اعتراضات با  شتر موارديدر ب يد خارجيتهد اندك بوده وامكان پرداختن به آنها  ؛زهيانگ

  .مرتبط دانسته شده است ليبدون دل يداخل
 يش از هر زماني، ب»ياسالم ي، جمهورياستقالل، آزاد« ،ه انقالبيدشمنان اهداف اول - 4

وارد آورند و  را بر مردم و مملكت ياند كه ضربه كار به دست آورده يفرصت مناسب
 يم و بـرا يانقـالب نداشـته باشـ    يگـر آرزو يبرسـانند كـه د   يا ما را به نقطـه  ي ههم

از طـرف   يقانون و منتقدان نمعترضا. ميمسلمانان جهان الگو و اسطوره نشو ي جامعه
ـ پ«، »گـر  فتنـه «، »ضدانقالب«، »ب خوردهيفر«، »عمال دشمن« نظام؛  »نظـام دشـمن   ادهي

ـ ا يامـدها يپ. اند خوانده شده» يبرانداز قانون«كم  دست يبرانداز، و گاه  ؛ن اتهامـات ي
، و فــرار و مهــاجرت گســترده نخبگــان و زنــدان، حصــر، شــكنجه، هتــك حرمــت

و اما اصل مطلب؛ ممكن است به ناچـار،  . بوده است... و يو معنو يماد يها هيسرما
د و از يـ ايش نيپ يك طرف هم سوء تفاهميشود تا از  يليو تحل يطوالن يمطلب كم

دستگاه  يتيو برخورد امن »نق زدن«ده شود و كار از يكاو شه مشكالتيگر؛ ريطرف د
   .ت، خارج گردديمحاك

  انقالباول ـ 

ه ن منطقـ يـ ك غـرب در ا ي، تعـادل اسـتراتژ  ينظـام شاهنشـاه   يران و فروپاشـ يبا انقالب ا
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ك يـ در  يو ضداسـتعمار  يانقالب ضداسـتبداد . ]1[هم خورد هك بيژئواستراتژز و يخ نفت
رقابـل  يغـرب غ  يكه در آن مقطع بـرا  يمذهب يها و شعارها و آنهم با آرمان يكشور اسالم

تمـدن،   ؛چـون  .ديـ كـا گرد يامر يالعمل غرب به رهبر موجب ترس و عكس بود، ينيب شيپ
ن منطقـه وابسـته بـوده و    يگاز انابع نفت و نده به ميكصد سال آيشرفت غرب در يرفاه و پ

عربسـتان را   1930ل دهـه  يكا از اوايامر .]2[است ياتيو ح يّ غرب جد ين برايهست و ا
 يت ملـ يـ ج فارس را جزء امنيمنطقه خل كل و كارتر ]3[خود اعالم كرده يت مليمنطقه امن

ـ منطقـه امن ن كشور هم جـزء  يل ايل اسرائيتشك از پس و ]4[ه بودان كرديكا بيامر ـ ي  يت مل
از معاونـان   يكـ ياست كـه   يران تا حديران و انقالب ايت اياهم !شود يم محسوب كايامر
 يكا در نهادهـا يران گفته كه پنج هزار محقق وابسته به دولت و مراكز قدرت امرير در ايوز

 يقـات يتحق يهـا  ن گـروه يـ ت ايمسـئول . كنند يران كار ميمسئله ا ين كشور، رويا يقاتيتحق
  ]5[.باشد يكا ميامر يعمدتاً با دولتمردان ارشد سابق و كنون

  يشورو يفروپاشدوم ـ 

ـ  ي با همهابرقدرت شرق، ران؛ يپس از انقالب ا ، هنـوز حضـور داشـت و    يمشكالت درون
جـاد  يا يم نظـام يدر دخالت مستق ابرقدرت غرب يبرا ييها تيمحدود يجهان يتعادل قوا

جـاد  يا، »ديـ ويكمـپ د « قـرارداد  چون يغرب به اشكال العمل ط عكسين شرايدر ا. كرد يم
ق صـدام بـه شـروع جنـگ     ي، تشـو ]6[ت القاعده و طالبان در افغانستانين و در نهايمجاهد

 .كند يريد كند، جلوگيع غرب را تهدفكه منا يديجاد تعادل جديبود تا از ا... و ]7[يليتحم
  .نمود يم مشكل ميدخالت مستق

  ]8[كايامر يامپراطورسوم ـ 

ن ينظم نـو «ل شد و يتبد يرب به امپراطورغمان ورشو، ابرقدرت يو پ يشورو يبا فروپاش
، توسـط  »هـا  برخـورد تمـدن  « ،قـرار گرفـت   كـا يامراالت متحـده  يا يدر استراتژ، »يجهان
ــانت ــپا« ،نگتونيه ــاري ــاايتوســط فوكو» خيان ت ــاً . مطــرح شــدند... و م ــاتو، يپمتعاقب مــان ن
 يدفـاع از مرزهـا  «انـه و  يدخالت در خاورم يو عمدتاً برا دا كرديپ يديجد يها تيمأمور
ـ ، ليموشـك  يها جنگ« تدارك و» ر عضويغ يك در كشورهايدمكرات » يا و مـاهواره  يزري

 يمخملـ  يهـا  انقـالب بـا   و عمدتاً يشرق ياروپا يكشورها 1990در دهه . شد يسامانده
. نـد ددا يقـانون اساسـ   رييـ ت و تغيـ ر حاكمييـ جهـان، تغ  يدار هيادغام در نظام سـرما  يبرا

در داخـل   ن مقاومت در مقابل غربياو در ع. چ، مقاومت كرديلوسويم يبه رهبر صربستان
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شـد كـه    ي، محملـ يكشتار مسلمانان بوسن. كرد يهم مبارزه م يو آزاد يبا دمكراس كشور،
و  موارد نقض حقوق بشـر  يينما كننده و بزرگ جييته يها و خلق دروغ عيغ وسيغرب با تبل

 يهـا  رساختيكند و ناتو ز آماده يدخالت نظام يجهان را برا ي، افكار عمومسور اخبارسان
كشور  5 يوگسالويرا نابود كردو از  يشرق يشرفته اروپاين كشور پيا يو خدمات ياقتصاد

و ناقض  يت كار جنگيبه جرم جنارا  صربستانل شد و سران كشور يع و كوچك تشكيمط
  .]9[كه هنوز هم ادامه دارد يزيالهه كشاندند و محاكمه كردند، چ دادگاه حقوق بشر به

خود فراهم كرده بـود،   يسرنگون يط را برايشرا 1990ت در يصدام كه با حمله به كو يحت
انه در آن مقطع، مصـون مانـد تـا نـوبتش فـرا رسـد و       يت نبودن منطقه خاورميل در اولويبه دل
كا مصوب يصدام در امر يسرنگون رسماً، 1998نتون، در يدر زمان كل .الزم فراهم شود يها بهانه
بـه   2001پس از حمله سـپتامبر   .كردن آن بزنند يط بودند تا دست به عمليمنتظر شرا. ]10[شد

او با غـرب در دوران   يها يهمراه يرغم تمامير صدام علييم به تغيتصم ،اشغال افغانستان دنبال
صـدام بـا القاعـده،     يهمكـار : سه دروغ خلق كردند .ديو پس از آن، اتخاذ گرد يليجنگ تحم

بعـداً هـم   . ه كننديقا تا حمله به عراق را توجيم از افريد اورانيو خر يداشتن سالح كشتار جمع
  .]11[خ هم نشديتوب يافتاد و كسين يها روشن شد و بوش از خود انتقاد كرد، اتفاق كه دروغ

  كيدموكرات يها ت از جنبشيحماچهارم ـ 

ده بـود كـه   يجه رسين نتيكاراگوئه، غرب به ايران و ساموزا در نيشاه در ا يسرنگونپس از 
ـ او نخواهد داشـت و با  يبرا يعاقبت خوبكتاتورها يت نامحدود از ديحما  متحـدان د بـه  ي

ـ    را كم يش به دموكراسيگرا يها هيجهان سوم خود توص ـ ا يكم زمزمـه كنـد ول ن امـر تـا   ي
 يدموكراسـ «ش بـه  يگـرا  يشورو يپس از فروپاش ينمود ول ي، مشكل ميشورو يفروپاش

ـ ا يكـه در اردن و مـراكش تـا حـدود     يتر شد، بطور يتوسط غرب جد» ت شدهيهدا ن ي
انـه، بـود كـه    ي، خاصه خاورمياسالم ي، دهه اقدام در كشورها2000دهه . ه اجرا شديتوص

ر، نخسـت  را خانم تـاچ  اقداماتن يا .ها طول كشد هنوز هم ادامه دارد و ممكن است سال
هـا و   هيدر توصش، يها پ كا سالياسبق امر يس جمهوريكسون، رئيس، و نير اسبق انگليوز

  .زه كرده بودندياما آن را تئورينگتون و فوكويو هانت ]12[كرده بودند خود مطرح يايوصا

  ل القاعده و طالبانيتشكپنجم ـ 

جـان گرفتـه بودنـد و     يپولدار اسالم يالقاعده و طالبان كه به كمك غرب و پول كشورها
از اسالم  يمواز ييخود الگو يو ضدتمدن يكردند با رفتار ارتجاع يافغانستان را هم اداره م
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غرب از اسالم . ران باشديا ياسالم يجمهور يب الگويرق ديشا تادادند  يرا ارائه م ياسيس
ـ ، تـرس از اسـالم دمكرات  كـرد  ياستقبال م يارتجاع كـه  خـواه و متمـدن بـود     ك، عـدالت ي

سـم و  يماركس يدئولوژيـ بت ايدر غ. ]13[باشد يدار هيسرما يب برايرق ييتوانست الگو يم
 يهـا  بـه كمـك غـرب و عـدم دخالـت در جنـبش       ياقتصـاد  ي ن بـه توسـعه  يچرخش چ

و در  ياسـالم  يد از الگو شدن جمهوريده بود كه باشار يخواهانه جهان، غرب هوش يآزاد
ر يـ گـر بـه تعب  يبـه عبـارت د   .كنـد  يريجلوگ الگون ياز ا ياسالم يكشورها يرويت پينها

اج داشـت كـه   يـ شادروان مهندس بازرگان در مقاله معروفش در روزنامه لوموند غـرب احت 
Red Fobia  را باIslam Fobia غرب جـا   ين كند و ترس از اسالم را در افكار عموميگزيجا

توجـه بـه   باآمد و  شيكه پ يطيباتوجه به همه شرا ياسالم يحاكمان جمهور. ]14[اندازديب
 بستنو خود  يبا عملكرد ضدحقوق بشر 2000تا  1979از  ،ياسيس يها ر گروهير سايتقص
 يجمهـور  ي چهـره  ،غـات يكه، بـا تبل  ندكا و كل غرب داديرا به امر ن امكانيا ؛آزاد يفضا

 مه دومين انقالب نيمهمتر تاانند يك بنمايروشنفكران جهان تار يرا در افكار عموم ياسالم
مسـتقل   يها مبارزه با حكومت يغرب برا. نباشدآنها  يبرا يآرمان يگر الگويستم ديقرن ب

د تـا تحـت   انـداز يب يكاسترو را به دامن شوروكرد كه جمال عبدالناصر و  يدر گذشته سع
ـ . كنـد  يريآنهـا جلـوگ   يساز يها مبارزه و از الگو ن حكومتيط جنگ سرد با ايشرا  يول

ـ با   رانيا يـ خاصه انقالب اسالم  ياسالم يزش كشورهايخ جنگ سرد وبت يامروز در غ
ك كند تا مبـارزه و سـركوب   يبه طالبان نزد جهان يدر افكار عموم كرد مستقل، آنها رايرو

ران در رابطـه بـا نقـص حقـوق     يامروز آنچه در ا. ل گردديجهان تسه يآنها در افكار عموم
... ان وي، زنـان، دانشـجو  يو مـذهب  يقـوم  يهـا  تيكارگران، اقل يها جنبشبشر و سركوب 

 .ار مطلـوب اسـت  يغـرب بسـ   يكنـد و بـرا   ين هدف غرب را برآورده مـ يا ؛افتاد ياتفاق م
جمهـوري اسـالمي بـا     .]15[ها را نداشـته باشـد   ن گروهيهرچند غرب قلباً دغدغه حقوق ا

كند بلكه بخش عظيمـي   نقض حقوق بشر خود را نه تنها از حمايت نيروي ملي محروم مي
بـه  . نمايـد  ، آن مـي »سـازي  خنثـي «از امكانات مادي، انساني و تبليغاتي خود را هم صـرف  

  صدها رسانه مكتوب و مجازي و تبليغات صدا و سيما، توجه شود

  دخالت غرب يده برالبان و القاعاط ي  بهانهششم ـ 

مصـر،  ( ياسالم يل، كشورهايكا، اسرائيپخت امر ست كه القاعده و طالبان دستين يديترد
كا در منطقه را ممكن و مشـروع  يامر شتريدخالت باست تا ...) عربستان، پاكستان، امارات و

ـ ا كه درباره آن وجـود دارد  ييو اگرهااما  ي هبا هم 2001واقعه سپتامبر . ]16[نشان دهد ن ي
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امـروز نحـوه كشـتن    . انـه فـراهم سـاخت   يم غـرب در خاورم يدخالت مسـتق  يبهانه را برا
د ين شك و ترديو محاكمه او ا يريكه مسلح نبوده است و عدم دستگيالدن در حال بن اسامه
 ين همكـار يارائه دهد كه مب يتوانست در محاكمه خود مدارك يدهد كه او م يش ميرا افزا

رمسـلح  يبن الدن غ يريكا دستگيامر ييايتكاور در 79 يبرا .]17[اشدكا بيگذشته او با آمر
ات روشن كرده كه بن الدن ين عمليا يفرمانده يكا برايحكومت امر يول. ساده بوده است

ـ بـه در  ي، بدن او را بـدون كالبدشـكاف  يخواهد و برخالف عرف قانون جهان يرا مرده م ا ي
پاكستان، تجاوز بـوده   بهكا يهم حمله امر. دن موارد ضرورت داريكه در ا يزيانداختند، چ

ـ يّ خ الدن رد با كشتن بن .يرقانونيا انداختنش غيو هم كشتن بن الدن و به در زهـا،  ياز چ يل
  .]18[گم شد

كـا و  يت بـا امر يبـه ضـد  در افغانسـتان،   يمسلمان ضدشورو عرب نيچرخش مجاهد
پس  خود يافغانستان به كشورهان پس از بازگشت از ين مجاهديا. ه استيغرب قابل توج

ـ نوع مبارزه آنها اگر چه . كجاست ياصل يدند كه بازيهم فهم يبه شكل حس 1989از  ك ي
آنهـا   .باشـد  يزه آنها قابل فهم مـ يانگ ياست ول 21ه در قرن يرقابل توجيو غ يميروش قد

. آن را ببرد كا نفعيش نبوده است تا امريب يبيدر افغانستان فر يدند كه مبارزه با شورويفهم
به الفتح وارد  يا ل قبالً افتاده بود تا ضربهيبا كمك اسرائل حماس يكه در مورد تشك ياتفاق

  .شود ير ميپذ هيحماس توج يشود و چرخش كنون
انه داشت و حمله يدر خاورم يرياج به درگيغرب با تمام وجودش احتطلب  جناح جنگ

كـا و متحـدانش بـه    يمـاه امر  كيـ كه كمتر از  يط آن را فراهم كرد بطوريشرا 2001سپتامبر 
ن حمله از يا يطراح ديبا يم القاعده يعل. ن كشور جهان ـ افغانستان ـ حمله كردند  يتر فيضع

 صـدام  يهـا  يرقص خوش يرغم تماميبه عراق، عل 2003حمله در  .]19[داشقبل آماده شده ب
ـ يـ ط با القاعده و خر، ارتبايسالح كشتار جمع يو با بهانه واه ران،يدر حمله به ا م از يد اوران

 يا صفحه 800كا در دو گزارش يامر يسنا ياطالعات ي هتيكم گزارش. قا، صورت گرفتيافر
س، يدر انگلـ مربوط به مشاركت بلـر در جنـگ عـراق    ق يعالوه بر آن در گروه تحق .ذكر شد

كـه صـدام    س مطلع بودنديكا و انگليامر يشهادت داد كه مقامات اطالعات MI5ن يشيس پيرئ
. زه كـرد يكـال ياز مسلمانان را راد ييها حمله به افغانستان و عراق بخش .]20[باشد يد نميتهد

نكـات   2011سـپتامبر   6خ يبه تار» ازده سپتامريسم و ياليت امپريذهن«در مقاله  ينوام چامسك
انه بـه  يوحشـ  يسـت يكا از حمله تروريأت حاكمه امريه يكند كه خوشحال يرا مطرح م يمهم

د كـه  يگو يم (Eric Margolis)س يگولرك ماياز قول ار يچامسك. دهد يح ميورك را توضيوين
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 11الدن پشـت حمـالت    نكـه بـن  يش دربـاره ا يمـدعا  يرا كه برا يواشنگتن هرگز شواهد«
دهند كه  يها نشان م ينظرسنج«ن خاطر باشد كه يو چه بسا به هم» نكرده يسپتامبر بوده، علن

سـپتامبر   11ه يل پشـت قضـ  يا اسـرائ يـ كـا و  يكـه دولـت امر  عتقدنـد  ها م ييكايك سوم آمري
  ]21[».اند بوده

 ييتوانست پرتو يا الهه مياالت متحده يدر ا يك محاكمه علني«د كه يگو يس ميمارگول
ـ  (Robert Mueller)رابرت مولر  يآقا ».فكندين مدعا بيبر ا ـ .س افيرئ در مـاه جـون    يآ.يب

سپتامبر به مركز  11ده حمله يابازرسان ما معتقدند كه «گفته است كه  يدر اظهارنظر 2002
ات در آلمـان  يـ عمل يو پنتاگون از رهبران القاعده در افغانستان آمده، طراح يتجارت جهان

ـ  يآن از طر ين ماليانجام شده، و تأم در افغانسـتان بـوده    ياز منـابع  يق امارات متحـده عرب
  ]22[.دارد يتأمل جد يكند، جا يم يت ماليحما ن طرح راينكه امارات ايا ».است

كه اگـر  بودند   شنهاد كردهيكا پيدوقلو، طالبان به امر يها هشت ماه قبل از حمله به برج
آنچـه   يآ.يب.ا افيآ. كا خواهند داديل امريكمه تحومحا يالدن را برا ارائه كند، بن يمدارك

تـا مـدارك را بـه طالبـان ارائـه دهـد و       دانسـت؟   يدانست، در آن موقع نم يماه بعد م 8را 
ـ اوبامـا كـه در اعالم   يف آقارن حيلذا ا. رديل گيكا تحويمحاكمه در امر يرا براالدن  بن ه ي

سـپتامبر توسـط    11م كه حمالت يافتيدر يما به زود« :باشد كه يح نميد آمده صحيكاخ سف
الدن بـه وضـوح    مقـر بـن  ستان بـه  كا در پاكيامر يبعد حمله ]23[».اند القاعده انجام گرفته

توسـط قضـات    يبر طبق آنچه در دادگاه نورنبرگ در مورد سران نـاز  .است ييوز جناتجا
ـ يالدن بدون محاكمه نقض آشكار قوان كشتن بن ،ف شده استين دادگاه تعريا الملـل   نين ب

ون آلمـان  يـ زين آلمـان ـ بـه تلو   يشـ يت ـ صدراعظم پ يهلموت اشم يكه حت يطور است به
ن ينقـض قـوان   يالدن در پاكسـتان بـه روشـن    االت متحده به اقامتگاه بنيحمله ا«: گفت كه

  ]24[».الملل بود نيب

  بهار اعرابهفتم ـ 

و آن را متـأثر  نامنـد   يم» ياسالم يداريب«را » يبهار عرب«، ياسالم يحاكمان مسلط جمهور
ـ  بهـار  يهـا  يژگيو ي كه مجموعه يدر حال. كنند يم يابي، ارز1357از انقالب  نشـان   يعرب

ـ ا 1388، متأثر از جنبش سبز يخواه يدموكراس يها ن جنبشيدهند كه ا يم . باشـد  يران مـ ي
ـ يشناس ا فرهاد خسروخاور جامعه يآقا ن ياديـ اصـل بن  9«س يو اسـتاد دانشـگاه پـار    يران

  ]:25[ان كرده استين شرح بيرا بد» انقالب اعراب
ــوع -1 ــب ين رد ضــد  -3؛ يانســان خواســت كرامــت -2زه از اســالم؛ ينش ســكوالري
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 -5ل حضـور و مشـاركت زنـان؛    يزن و مرد به دل يرش برابريپذ -4؛ يسطح ييگرا غرب
و  يفنـ  ياستفاده گسترده از ابزارهـا  -7؛ ياسينبود رهبر س -6د؛ يحضور طبقه متوسط جد

خواسـت   -9سـم؛  يپـان عرب  يوجـود نـوع   -8؛ يل ارتباط جمعـ يمدرن و وسا يتكنولوژ
  .يعدالت اجتماع

مواضـع خـود را   ] 26[مز يورك تـا يـ ويدر روزنامه ن يا مقاله ين مصر طين المسلماخوا
ن مصـر  ياخوان المسـلم  يك روشن كرد و سخنگويو دموكرات يستينسبت به جامعه پلورال

: كا اعالم كـرد يامر يصدا يسيدر مصاحبه با بخش انگل» انين العرين محمدحسيالد عصام«
. سـت يدر مصر ن يك دولت اسالميل يخواهان تشكن يست و اخوان المسلمينران يمصر ا«

، يم كه در آن آزاديك در مصر هستي، مدرن و دموكراتيك دولت مدنيما خواستار استقرار 
  ».ن شوديهمه شهروندان تضم يبرا يو برابر يعدالت، رفاه اجتماع

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يتونس هم با الگـو  يگرا زب اسالمح، رهبر ينوشغراشد ال ران ي
 يها و چه مواضع رهبران مسلمان جنبش يچه به لحاظ نظر. كرده است يكش خط صراحتاً

ـ ا 1388 يها بـه جنـبش اعتراضـ    ن جنبشيدهد كه شباهت ا ينشان م يعرب ران اسـت نـه   ي
تـوان   يرا م ياسالم ير كشورهاياخ يها جنبشن؛يحال با توجه به ا. 1357 يانقالب اسالم

  :كرد يبند ميدر سه دسته تقس
ونـد دارد ماننـد   يبا آنهـا پ  يو اقتصاد يكا و غرب به لحاظ نظاميكه امر ييكشورها -1

قابـل كنتـرل هسـتند و رونـد      ينسـبتاً بـه سـادگ    هان كشـور يـ جنبش در ا. تونس و مصر
نـده چـرخش   ينكه در آيا. خواهند كرد يت غرب طيريون را در چارچوب مديزاسيراتدموك
ط تحقق اسـتقالل  يشران يدر بهتر. ستين ينيب شين كشورها محقق شود، قابل پيدر ا يجد

 يكـه آقـا   يزيـ ه خواهد بود، چيتوسعه آنها، ترك يگوال ها، هدف رهبران آنها و ن جنبشيا
ن دسته يمراكش و اردن هم در ا .ر تونس به صراحت اعالم كرديبرنده انتخابات اخ يغنوش
  .رنديگ يقرار م
مانـده هسـتند ماننـد     عقـب  يو به لحاظ دموكراس ياتيغرب ح يكه برا ييكشورها -2

تـا  كامالً كنترل شـده   يانجام خواهند شد ول ين كشورها اصالحاتيدر ا. نيعربستان و بحر
كامل هم داده  يآزاد. قابل دوام نخواهد بود يروال قبل. اوضاع از دست غرب خارج نشود

. م خواهند شد كه اوضاع كامالً تحت كنترل باشـد يتنظ يج طوريچماق و هو. نخواهد شد
 .ن كشـورها بـا هـم دارنـد    يكه ا يالبته با تمام اختالفات .رديگ ين گروه قرار ميمن هم در اي

  .ديشود د يم ينجا به خوبيو استبداد را در ا يدوگانه غرب در برخورد با دمكراس داستاندار
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انـد و ضـمناً    برخوردار بوده ياسين سه كشور از استقالل سيا: رانيو ا يبيه، ليسور -3
ـ يدر ل. سـت اآنها مشـهود بـوده    يستيونيو ضدصه يضدغرب يريگ موضع ـ نـد تغ يفرآ يب ر يي
ان يـ در مالءعـام ظـاهراً بـه پا    يانه قذافيبا قتل وحش شروع شده و 1389از سال ت يحاكم

ـ بـا تخر  .الدن در پاكسـتان  ه قتل بـن يناً شبيع. ديخود رس و  ينظـام  يهـا  ر سـاخت يـ ب زي
ـ يب شيآن پ يچون عراق برا يا ندهيآاند،  ميليارد دالر هم تخمين زده 800كه تا  ياقتصاد  ين

خواهد آن  يها سال نفت آن پشتوانه بازساز تا ده ،كشور نيا به نقطه صفر رساندن. شود يم
كـا  يكه بـا امر  ييها يهمكار ي هبا هم يز است كه قذافيانگ حاكمان مستبد عبرت يبرا .بود

ـ يمعامله ششصد هزار سـند امن مله جداشته، از  ـ يو ليموجـود در آرشـ   يو اطالعـات  يت  و يب
 يهـا  مدارك مربـوط بـه سـاخت سـالح     يل تماميكا و تحوير كشورها با امريمربوط به سا
كا، باز هم در يبه امر يكر نظاميپ غول يمايـ با چهار هواپ  يا ـ از جمله هسته  يكشتار جمع

ـ يبرخـورد غـرب در ل   ي نحـوه  .رفـت وقت مناسب سقوط او در دستور كار قـرار گ  در  يب
در . كنـد  يرا بهتر باز مـ » يطرفدار دموكراس« ين كشورهايسه با مصر و تونس، دست ايمقا

ـ يدر ل يكردند ول يق ميمصر و تونس مرتباً معترضان را به گفتگو با حاكمان تشو ، شـعار  يب
از چنـد دولـت    يونيسـ يشـنهاد كـرد كم  يهـم چـاوز پ   يدادند و وقت يرا م يقذاف يسرنگون

نـك مسـلم   يا. نبـود  ييابد، گوش شنوايان ينگ پاجفرستاده شود تا  يبيل شود و به ليتشك
 يازغام در بنيش از آغاز قيس و فرانسه، پيكا، انگليامر ياطالعات يها شده است كه سازمان
در  ياديـ كه تجربه ز ينگار فرانسو سان، روزنامهيم يتر .اند بوده ينيچ فعال و مشغول مهره

چ يده سال قبل اتخاذ شـده بـود و هـ    يبيه ليم جنگ برعليد كه تصميگو يدارد م يبيمورد ل
، دولت بوش در 2001سپتامبر  11روز پس از حادثه  4قاً يدق. نداشت يبه بهار عرب يارتباط

ران را يـ ت ايـ و در نها... م گرفت هفت كشور؛ افغانستان، عـراق و يد تصميويدار كمپ ديد
بـا   چيزي كه كيسـينجر هـم در مصـاحبه خـود     .مورد حمله قرار دهد يرگيپس از د يكي

Global Research ـ ليو«ن موضوع را همـان وقـت   يا .بدان اشاره كرد ، فرمانـده  »ام كـالرك ي
م يكـا مطلـع شـد و تصـم    ياز موضـع امر  يقذاف. ن طرح، افشاء كرديسابق ناتو و مخالف ا

ن يواشـنگتن بـه مـذاكره نشسـت، مـواز     بـا  . ل كنـد يك كشور آزاد تبـد يرا به  يبيگرفت ل
ــ   يغرامـت داد و اسـناد اطالعـات    يسـت يان تروريرفت، به خانواده قربانيآن را پذ ياقتصاد

 يل داد تا روابط متشنج را به حالت عـاد يرا تحو يا و مدارك مربوط به سالح هسته يتيامن
 يگتن با توجه به نـاتوان واشن! شد يآماده م يبيحمله به ل يكا همچنان براياما، امر. برگرداند
 يبيبه ل يس فشار وارد كرد تا حمله نظاميد، به فرانسه و انگليه جنگ جديتوج ياوباما برا
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 يو آقـا  بـود ر يـ نخسـت وز  ل كه خـود يجبرئ يآقا .خود قرار دهند يها را در صدر برنامه
عنـوان  انـد و بـه    كا بـوده يم امريها مق ان است، سالير اقتصاد و نفت شورشيكه وز يترحون
بـه   يكـه از دسـتگاه قـذاف    ييهـا  اكثـر مهـره  . انـد  كـرده  يس ميتدر يبرالياقتصاد نئول ،استاد

در  1999بـا غـرب در سـال     يهستند كه پس از سازش قـذاف  ياند، كسان وستهيان پيشورش
و جـذب   يسـاز  يه اروپـا، رونـد خصوصـ   يـ كا و اتحاديبا امر يبيد ليشبرد مناسبات جديپ

ان همـان كـار سـابق را    يوسـتن بـه شورشـ   ياكنـون بـا پ  . اند داشته، نقش يغرب يها هيسرما
گـاه  يپا يبين به بعد لين است كه از ايگر اينكته د. يخواهند دنبال كنند، البته بدون قذاف يم

قا عمل كند و گسترش مناسـبات  يتر بتواند در افر قا خواهد شد تا راحتيناتو در شمال افر
ـ قا را كنترل نماين در افريچ ـ يان ليشـ شور. دي هسـتند كـه از طرفـداران     ينـوح  ي، كشـت يب
ان، يـ گرا سـرنگون شـد، اسـالم    1969س كـه در سـال   يپادشاه دست نشانده انگلـ » سيادر«

 سـابق او  يو وزرا يقذاف از ارتش يكا و انگلستان و افسران فراريمهاجران بازگشته از امر
ـ يدر ل! انـد  ل شدهيتشك اند و حقوق بشر شده يكه حاال طرفدار دموكراس فـرد قدرتمنـد    يب

بـود،   يكه در گوانتانامو زندان يست القاعده و سلفياست، ترور يم بلحاجياكنون، عبدالحك
پـس از تصـرف    يبلحـاج . ل داد و پسرانش او را عفـو كردنـد  يتحو يكا او را به قذافيامر
سـان  يم يتـر . خواهان بر كـار مسـلط شـد    ي، به عنوان سرفرمانده به اصطالح آزاديپوليتر
او . كننـد  يت ميتبع يداند از ك يهست كه خدا م يه نظاموگر 40 يبيكندن كه در ل يد ميكتأ

 ييكايكه مجهز به سالح امر هبود ي، عمدتاً مزدوران خارج»انيشورش«شاهد بوده است كه 
ـ بـار ا  رفتار خشـونت . ريار چشمگياند و حضور القاعده بس بوده يليو اسرائ ان و ين شورشـ ي

هزار نفر كشته، چندصدهزار  50، يبيل يونيليم 6باً يت تقريكه از جمع كشتار ناتو باعث شد
ـ ا. ون نفر، از خانه و كاشانه خود فرار كننديليم 2نفر مجروح و  ن نكتـه هـم قابـل توجـه     ي

قـا را  يدر افر يعـدالت اجتمـاع   يهـا  ن شـاخص ي، باالتريخشن قذاف يكتاتورياست كه د
در  ييگـو  را مـتهم بـه دروغ  » 24فرانسـه  «ان و  ان يسـ ، يس يب يسان؛ بيم يتر .داشته است

ـ يداند و مردم ل يناتو هماهنگ م يكند و آنها را با فرمانده يارسال خبرها م كـه بـا نـاتو     يب
كند كه فرانسـه   يسان افشاء ميم يتر! كنند يم يدانستند كه چه كار يكردند، نم يم يهمكار
حمـالت مشـترك امضـاء     يسـازمانده  يبرا يا معاهده 2010س در ماه نوامبر سال يو انگل
مشـترك در همـه منـاطق     ينظـام  يها نيانجام تمر يهم برا يا مهيضمن معاهده يا. كردند

ـ يمـارس بـه ل   19ا روز يتانيارتش بر. دارد آنهـا   2010از مـاه نـوامبر    يعنـ يحملـه كـرد    يب
  ]27[.شدند يهم آماده م آن يد بكنند و برايدانستند چه كار با يم
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آن » يليفسـ  يها آب«م يكمتر مورد توجه قرار گرفته، ذخائر عظ يبير مورد لكه د يا نكته
م آب يگشتند بـه منـابع عظـ    يبه دنبال نفت م يبيل يدر اواخر دهه هفتاد كه در صحرا. است

براسـاس  . ن زده شـد يلومتر مكعب تخميهزار ك 35ها  ن آبيره ايذخ. ن برخورد كردنديريش
 1980دهـه  ل يـ در اوا يقذاف. كند يت ميكفا يبيهزار سال ل 5 ين آب براين مطالعات ايآخر

 يايـ ه دريحاشـ  يو كشاورز ين آب به شهرها و مراكز صنعتيانتقال ا يبرا يميك طرح عظي
 يبـردار  به بهـره  2007نه برداشت و در يارد دالر هزيليم 25ن طرح يا. ترانه را شروع كرديمد

مخـارج آن   يبدون نمك ـ با احتسـاب تمـام   ن آب زالل ـ  يك متر مكعب از اي. ديكامل رس
شود و اگر آن  يورو تمام مي 2 يياروپا يدارد كه در كشورها ينه برميسنت هز 35 يمترمكعب

شـنهاد  يا پين كردن آب دريريش يها در عربستان برا ييكايكه امر ييها م با طرحيسه كنيرا مقا
م آب زالل ين منابع عظـ يمت ايق. دارد يا العاده دالر در هر متر مكعب، ارزش فوق 4اند،  داده

ـ ارد يليهزار م 70(ورو يون يليتر 70مت آب در اروپا معادل يبا ق يبيل نكتـه  . شـود  يمـ ) وروي
ـ ا يدر مراسم سالگرد آغاز اجرا 2010در اول سپتامبر سال  يقابل تعمق آن است كه قذاف ن ي

در » .دوچندان خواهد شـد  يبيه ليكا برعليامر يدهاين طرح، تهديا يبا اجرا«: طرح گفت كه
ارد بشكه نفت سبك مرغوب يليم 46 .ميبه اروپا باش يدنين آب آشاميد منتظر انتقال اينده بايآ

مت دارد كه پنج درصد يون دالر قيليتر 6/4كصد دالر يهم از قرار هر بشكه  يبياثبات شده ل
ما به «: اوباما گفت كه يست كه پس از قتل قذافيل نيدل يب ]28![شود يالذكر م مت آب فوقيق

ـ يدر ل ينظام يرويك ني ين كه حتيا بدون م،يديرس يبيمان در ل اهداف مـا  . ميداشـته باشـ   يب
و پس از سقوط قذافي  ]29[».ميكا در سراسر جهان هستيشاهد گسترش اقتدار و عظمت امر

الم هم شود و رويكرد ارتجاعي رهبران آن به اس ديگر خبري از تحوالت ليبي كمتر شنيده مي
  .چون منابع نفت و بازسازي ليبي در كنترل غرب هستند. براي غرب مشكلي نيست

ـ  كـا بـا سـقوط حـزب بعـث     يل و امرياسـرائ  در اوايل. تر است دهيچيه پيسور س يو رئ
نده يآ ليبدچون از  نبودندموافق ت، ين حاكميات گسترده ايجنا يبا تمامآن  يعلو جمهور

 يفعلـ رد و سـقوط حكومـت   يـ صورت گ يساز ليبدبگذرد تا  يد مدتيبا. اطمينان نداشتند
ه و يـ ه در تركيسور يمل يل شورايتشك. شود يط فراهم ميكم شرا هرچند كم .ل گردديتسه

ـ تعل .دهـد  يل را نشان ميل بديشرفت در تشكيشعار حذف بشار اسد، پ ت آن در يق عضـو ي
را  يبعـد  يهـا  نـاتو قـدم  ت و يامن ياست كه بعداً غرب و شورا يرب، قدم اولع ي جامعه

ـ  نيقيب به يقرن حكومت يبه هر حال سقوط ا. برخواهند داشت ممكـن اسـت    ياست ول
بزرگتـرين اشـتباه    .دهـد  يهر چند بشار اسد از خود انعطاف هم نشان م. طول بكشد يمدت
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دانستند كـه سـوريه    همه مي. ايران در مورد سوريه؛ حمايت قاطع از عملكرد بشار اسد بود
آينده و بشار اسد تفكيكي قائل شـود و   ي هان است ولي ايران نتوانست بين سوريمتحد اير

. با فشار بر اسد، سوريه را از سقوط و هرج و مرج و كشت و كشتار كنـوني نجـات دهـد   
كرد و به علـت   هاي اول شروع اغتشاش در سوريه، نقش ميانجي بازي مي ايران اگر در ماه

توانست سـوريه را بـا    نمود، مي گيري مي را وادار به كنارهنفوذ زيادي كه بر اسد داشت، او 
كنفرانسي هـم  . كمك تركيه تا حدودي با مواضع قبلي خود حفظ كند ولي اين كار را نكرد

كه وزارت خارجه در مردادماه در تهران تشكيل داد، آنقدر دير شده بود و شـكاف اسـد و   
آنقدر پيشرفت كـرده بـود كـه عمـالً      اي و غربي هاي مرتجعان منطقه مردم سوريه و توطئه

هرچنـد در  . اي جز صرف وقت و بودجه و تـا حـدودي تـوهين بـه ايـران، نداشـت       نتيجه
نژاد نشان از تغيير مواضـع وي در مـورد سـوريه بـود      كنفرانس اسالمي مكه ژست احمدي

ايران بـه ناچـار و عليـرغم    . ولي معلوم نيست كه موضع كل حاكميت ايران هم چنين باشد
اي  هاي مادي و معنوي سي و چندساله از سوريه بايد خود را بـراي سـوريه   مامي حمايتت

بدون اسد با هرج و مرج شديد و كشت و كشتار و ترور و تنوع حاكمـان آينـده و چيـزي    
فروپاشي سوريه به سـه  و چه بسا . افتد، آماده كند شبيه آنچه در افغانستان و عراق اتفاق مي

توانـد ايـن شكسـت     ايران مي. باري براي ما خواهد داشت فالكت كشور كه خود پيامدهاي
، كه خواهد آمد، جبـران  »ملت ـ دولت «اي خود را با توجه به داخل و ايجاد وحدت  منطقه

تر خواهـد كـرد و هـم     و اسرائيل را جري امريكاكند و االّ در روند كنوني سقوط اسد، هم 
و چه بسا مـا را  . طين به شدت كاهش خواهد دادامكانات بازدارنده ايران را در لبنان و فلس

 (Al Gore)الگـور   يآقـا  .وارد يك دوره چند ده ساله اغتشاش، كشتار فقر و مصـيبت كنـد  
كـا از  يه امرييكا كه با دخالت قوه قضايامر 2000ب بوش در انتخابات ينتون و رقيمعاون كل

صـدام در   يسـاز  ليبـد  ياز چگـونگ  يا شمه 2004محروم شد در سال  ياست جمهورير
كا اعالم كرده يد به مردم امرياكنون كاخ سف«: د كهيگو يالگور م. ح داده استيعراق را توض

هـزار دالر در مـاه بـه او     340گرچه آنها . هم اشتباه بوده است ياست اعتماد به احمد چلب
ك يون دالر از يليم 70و اختالس  يمتهم به كالهبردار يچلب. ون دالريليم 33 يعنياند،  داده

ـ بـدون توجـه بـه ا   . شد يشمرده م يفرار يبود و با فرار از آن كشور، زندان يبانك اردن ن ي
ه يـ و برپاداشتن جنگ عل يزير ن مشاوران دولت بوش در برنامهيتر از مهم يكيگزارش، او 

ـ ند او جاسوس ايگو يكا مياكنون به مردم امر. عراق شده است ن يـ ران اسـت و در تمـام ا  ي
ـ    ين چلبيا ]30[.»ب داده استيجمهور را فرس يمدت رئ س جمهـور  ينبوده اسـت كـه رئ
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ـ احت يت به چلبيكا بوده كه در آن موقعين امريب داده، ايكا را فريامر انـد، او را   اج داشـته ي
ـ  ين فرآيا. حمله به عراق را فراهم كنند يكيط تكنياند تا شرا ب دادهيفر در  يسـاز  ينـد چلب

اكنون پس  هم .خواهد شد يسعز يران نيدر حال اجراست و در اه ياجرا شد و در سور يبيل
ماه درگيري و كشتار بيست هزار نفر در سوريه و تخريب شـهرها توسـط ارتـش آن     17از 

هاي بعد از اسد هستند و اسد هـم روز بـه روز    و تركيه سرگرم تدوين برنامه امريكاكشور 
اكنـون در   القاعـده تروريسـت هـم    عبرت تاريخ اين است كـه . شود تر مي به سقوط نزديك

ن يتـر  دهيـ چيپ با آن دو كامالً متفاوت و ران،يا .در سرنگوني اسد است امريكاسوريه متحد 
  . ط را دارديشرا

  :ران عبارتند ازيمفروضات در مورد ا
 ينظـام هـدف غـرب بـه رهبـر      رييـ تغسر نشـد  يل كامل در چارچوب غرب مياگر تعد -

 يدر منطقـه اسـالم   يانتخاب شده است؛ انقالب اسالمل ين هدف به چند دليا. كاستيامر
ت خواهـد كـرد و   ياست كه به همه كشورها سـرا  يروسيو نجريسيكاگر الگو شود به قول 

منـابع نفـت و گـاز،    ران به لحـاظ  يك ايت استراتژياهم. د خواهد نموديمنافع غرب را تهد
 شـتر يب ا و غرب، هرچنـد كيساله امر ير سيد و تحقيك، تهديژئواستراتژ تيموقع ت،يجمع

ـ ، درگيلـ يآن در جنـگ تحم  يداريك منطقه، پايدر لفظ، بهم زدن تعادل استراتژ  يهـا  يري
د و در يجد... و ي، اقتصادي، خدماتي، فرهنگيغاتي، تبلينظام يجاد نهادهاي، ا1360 يداخل

خـود   يدهد تا هژمون يت ميكا به آنها اهميهستند كه امر يموارد، با رأس حكومت ارتباط
ـ انـد كل  توانسـته  يقبلـ  يد، مستقل از ساختارهايجد يساختارها .ت كنديرا در منطقه تثب ه ي

ـ  يهـا  از ورزش تا صـنعت از طـرح  . تحوالت جامعه را تحت كنترل درآوردند تـا   يعمران
د اقشـار  يدرآمد، از كنترل روستاها تا تحد اقشار كم يتيحما يتا نهادهاغات، از فرهنگ يتبل
ان يـ گرا سـنت  د بـه كنتـرل  يـ جد يهاسـاختار ... ز حمل و نقل تا مخـابرات شهرها، ا يانيم

هستند  يعواملران يتوسط امنطقه،  ياسالم يها ت جنبشيدخالت و تقو. اند درآمده ياسالم
كـا در  يژه امريو ي نهيمخصوصاً ك. تواند آنها را تحمل كند يكه غرب به طور دراز مدت نم

ران يـ كه ا نيااز همه مهمتر . ها پاك نشده است ييكايهنوز از ذهن امر يريگ ر گروگانيتحق
 يهـا  يل پادشـاه يتشـك . منطقـه بـوده اسـت    يبخـش كشـورها   ت الهامياز انقالب مشروط

شـدن   يستم متـأثر از انقـالب مشـروطه، ملـ    يل قرن بيمشروطه ـ هرچند در ظاهر ـ در اوا  
شدن نفت،  يمل ل جنبش عدم تعهد متأثر از جنبشيو تشك ينفت يها كانال سوئز و شركت

ران و بهار يپس از انقالب ا ل القاعده و طالبانيتشك يو حت ياسالم يكشورها يها شورش
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ـ نقـش ا  1388اعراب پس از جنبش سبز  امـروز بـه همـه عوامـل     . دهـد  يران را نشـان مـ  ي
به نظر . ران استيو آن نقض گسترده حقوق بشر در ا شده  افزوده يديز جديالذكر، چ فوق

از  گذشـته  هـاي  در سـال  ...هـا و »نـت  سـتاكس ا«ران به كمك يا يا مسئله هستهرسد كه  يم
ـ  يها دولت يبرا فعال كردن آن براي امكانترين  مناسبباز هم  يول ت افتادهياولو و  يغرب

د آژانـس  يم و گزارش جدين روزها شاهد آن هستيكه ا يزي، چوجود دارد ل،يخاصه اسرائ
نقض حقوق بشر است، ن سوژه، يجهان بهتر يار عمومج افكيبس يو برا كند يان ميآن را ب

ـ آنچـه در ا . شود يانجام مران گسترده يكه در ا يزيچ شـود نمونـه اسـت،     يران انجـام مـ  ي
  :ميكن ياز آنرا ذكر م يموارد

 يزيـ چ... و ي، خـاتم ي، كروبـ ي، موسويان هاشميانقالب، آقا گذار انيبنحذف همراهان  -
  .سابقه داشته است يكه فقط در شورو

  يش به كمك شبه قانون نظارت استصوابيدگراند يروين يحذف تمام -
  يرخوديحذف احزاب غ -
  يرخوديات غيبستن نشر -
 يشـ ينما يها دادگاه. ياسالم يساله جمهور يها و كارگزاران س يرخوديكردن غ يزندان -

ـ باشـد و  يمـ  1940و  1930در دهـه  » محاكمات مسكو«ادآور ي 1388سال  ـ بـا ا  يل ن ي
همراهان انقالب كه متهم شده بودند اتهام خـود را   يباً تماميتقر يتفاوت كه در شورو

عـده   ياسـالم  يدر جمهور يول نددش يو با شكنجه به اعتراف وادار م كردند يم» باور«
اند و چيزي كـه در دهـه    دند و اكثراً همچنان مقاوم و معترضين باور رسيبه ا يمعدود

 ي و اراده زنـدان  »هـا  خـودي « شود و باور آن مشكل بـود،  اجرا مي براي غيرخودي 60
  ]31[.اند را باور كرده تيسركوب حاكم

ـ اقـوام، اد ، زنـان،  يي، دانشـجو ينه كارگريدر زم يمدن يقدغن كردن نهادها - ـ ي  يان و حت
  .يمردم يها هيريكنترل خ

عربستان در ر يكا، ترور سفيد امريو نقض حقوق بشر، اتهام جد يا عالوه بر مسئله هسته
ـ ا يو نادرسـت  يدرسـت . كـا علـم كـرده اسـت    ياست كه امر يديواشنگتن، مسئله جد ن ي

دروغ را  يوهايسنار يتواند، حت يكا ميشه امرين است كه هميستند، مهم اياتهامات مهم ن
جنـگ كـره، پـس از جنـگ     . كند و افكار مردم جهان را به طرف آن جلب كند يبازساز

ـ ه يـ دوم بر پا يجهان د يـ شـروع شـد و سـقوط صـدام هـم بـا سـه دروغ، كل        ك دروغي
  ]32[.خورد



25  /  جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول

 ياسـت كـه امكـان مـانور بـرا      يگريق در رأس حكومت، عامل ديشكاف و انشقاق عم -
  ده شـد و در دوره يبركشـ  يرهبـر  يبانينـژاد بـا پشـت    ياحمـد . كنـد  يغرب را فراهم م

را  يفدارانخود هواداران و طر يبرا ياست جمهوريسال گذشته ر 7تهران و  يشهردار
ش را ياسـت جمهـور  يان دوره ريـ حفظ او تـا پا  يكه رهبر يسامان داده است به شكل

هـاي داخلـي و خـارجي و اهـدافي كـه در       هرچند با تشديد بحـران  .داند يم يضرور
نـژاد را   اند كه از رهبري بخواهند كـه احمـدي   اي به تقال افتاده بينند عده نژاد مي احمدي

  .آورندخلع و قوه مجريه را به شكل يك نهاد اضطراري در

  كا و منطقهيامرمنافع هشتم ـ 

مقامـات وزارت خارجـه و كارشناسـان روابـط     ن يدوم بـاالتر  يدر خالل جنگ جهـان  1939در 
 (Grand Area)آنها عرصه بزرگ . اند دوران بعد از جنگ آماده كرده يبرا ييها كا طرحيامر يخارج
ـ اند كـه شـامل    ف كردهيرا تعر ـ  ين س و يسـابق انگلـ   ي، شـرق دور، امپراطـور  يم كـره غرب
هـا در   يد از مقاومت شوروبع. داشته باشد يد در آن هژمونيكا بايشد كه امر يانه ميخاورم

آن تـا   ياقتصـاد  ي ا ـ حداقل هسته يبزرگ تا حد امكان تا منطقه اوراس ي نگراد عرصهياستال
  .افتيز گسترش ياروپا ـ ن

خواهد بود تـا   يو نظام ياقتصاد ي طهيكا قدرت بالمنازع در حيبزرگ امر ي در عرصه
ن طرح با دقت يا. د كنديخود تحدم ين منطقه با دخالت مستقيرا در ا يهر نوع استقالل مل
 1989شـد و در   يمـ ق ناتو كنترل ياروپا از طر ياستقالل احتمال. شد ييو پس ازجنگ اجرا

ـ بلوك شرق شروع شد ناتو به سمت شرق اروپا گسترده شـد و البتـه عل   يكه فروپاش رغم ي
ــيــخائيمخالفــت م ــاتو ن .يس جمهــور وقــت شــورويل گوربــاچف، رئ  يرويــدر واقــع ن

از  يكـ يدر  (Jaap de Hoop Scheffer)ركـل نـاتو، شـفر    يدب. ديـ كـا گرد يكننـده امر  مداخلـه 
آورنـد   يكه نفت و گاز به غرب مـ  ييها ناتو از لوله يروهاين«: ناتو اعالم كرد يها سنكنفرا

مهم  يها رساختير زيو سا ييايدر يها ن كه راهيتر ا و از آن گسترده. ردحفاظت خواهد ك
  ».افظت خواهد كردحز ميرا ن يستم انرژيس

كه بـه صـراحت    يز صادر كرد بطوريرا ن يبزرگ مجوز دخالت نظام ي ن عرصهيدكتر
ورود بـه   يرا بـرا  ينظام يروين حق را دارد كه نيكا ايامر"نتون اعالم شد كه يدر زمان كل

ـ ا يو برا "رديك، به كار گيو منابع استراتژ يدكنندگان انرژي، تولياصل يبازارها ن منظـور  ي
را نسبت به مـا   يتا افكار عموم«ده شود يا تدارك ديد در اروپا و آسيبا يم نظاميعظ يروين
ر يت مـا تـأث  يـ و امن] كـا يامر[مـا   يكـه بـر زنـدگ    يعيوقا«ن يو همچن» شكل دهد] كايامر[
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كا احساس كرد يكه امر ين اصول در اشغال عراق اجرا شد، وقتيهم» .شكل دهد. گذارد يم
ـ لن به ديو ا رود رود و زمان از دست مي كند پيش مير عراق صدام داش با حضور  اراده ل ي

ـ او با غرب عل يها يهمكار يرغم تماميصدام از غرب بود، عل ياستقالل نسب ـ ه اي در  .راني
تا ابـد در عـراق   كا يامر يروهاينكه نيبر ا يصادر كرد مبن يا هيانيد بي، كاخ سف2007نوامبر 

ك را به پارلمان عـراق  يك قرارداد استراتژيكند كه  يم يخواهند ماند و امروز هم سع يباق
 ييروهـا ين. آنها را شامل نخواهـد شـد   ي كا از عراق، همهيامر يروهايخروج ن .ل كنديتحم
خـارج شـده در    يروهـا يخواهنـد مانـد و ن   يت و كنترل در عراق باقيريآموزش، مد يبرا

ع اسـت كـه   يشـا  .افتيند ج فارس استقرار خواهيكا در خليامر يمنطقه و ناوها يكشورها
كا قبل از خروج از عراق، با آن كشور امضـاء كـرده اسـت    يك قرارداد سفت و سخت امري

  .تاكنون محرمانه مانده است يول
ب شـود كـه   يدر كنگـره تصـو   يا اطالع داد كه اگـر مصـوبه  دوماه بعد بوش به كنگره 

عراق را محدود كند، وتو  يكا بر منابع نفتيا كنترل امريكا در عراق و يآمر يروهايحضور ن
در بغـداد مسـتقر هسـتند تـا      امريكـا اكنون پانزده هزار نفـر در سـفارت    و هم .خواهد كرد

در خلـيج فـارس در    امريكـا عمليات ستادي را انجام دهنـد و هروقـت الزم شـد ناوگـان     
  .خدمت خواهند بود

 ياد كـارنگ يـ هم بـه دسـت آمـد، بن    ييها تيتونس و مصر كه موفق يا توده يها اميدر ق
مشـكالت   ن گـزارش يا» .ها حفظ خواهند شد مياند و رژ ها عوض شده نام«گزارش داد كه 

آنرا مغفـول   يمشكالت خارج يكند ول يان ميرا ب ن دو كشوريدر ا يتحقق دمكراس يداخل
ـ   ييها يدر نظرسنج. ت داشته استياهم هان كشوريكه در ا يزيدارد، چ يم د سـال  كـه چن
بـه عمـل آمـده     كه متوجه كشورشان است يداتيدر مورد تهد عرب مردماز  )2006( شيپ

كـا و  يامر درصـد مـردم عربسـتان    85اردن و درصد مردم  75 ،مصردرصد مردم  90؛ است
مصر و درصد مردم  80ران را و ياند و فقط ده درصد ا كرده يمعرف يد اصليتهد ل راياسرائ

ش يت را در منطقـه افـزا  ي، امنرانيا يا كه سالح هسته اند منطقه معتقد بوده ير كشورهايسا
از ران، يـ ن كشورها، در مقابـل ا يكتاتور اياست كه حاكمان د بوده ين درحاليا. خواهد داد

ـ  يآ 1958در  است كـه  يطين همان شرايا. كردند يت ميكا حمايامر س جمهـور  يزنهـاور رئ
ست از يها ن حكومتدر جهان عرب از طرف ] كايامر[ه ما يموج نفرت عل«: كا گفت كهيامر

ط را ين شـرا يهم 11/9و مطالعات پنتاگون پس از  ياد كارنگيگزارش بن» .طرف مردم است
اعـالم شـده    يه، نظرسـنج يران در مورد سـور يو مواضع ا يپس از بهار عرب .كنند يمد ييتأ
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 به مصر ريز بيران به ترتيبه ا نسبت ن كشورهايت جورنال نظرات مثبت اياستر توسط وال
  ]33[.افته استيدرصد كاهش  23د، و اردن به درص 6 به صد، عربستاندر 37

، زايـش يـك   امريكـا هدف غرب در منطقه، به گفته خانم رايس، وزير خارجـه سـابق   
همين خانم رايس باز گفته اسـت  . خاورميانه جديد است و وضع كنوني، درد زايمان است

چني، معـاون بـوش   . »رش كندجهان مكان كثيفي است، كسي بايد تميز و جمع و جو«: كه
پسر و يكي از عوامل اصلي حمله به عراق، با صراحت گفته اسـت كـه؛ انگيـزه حملـه بـه      

 مايكـل لـدين،  . گيـرد  را دسـت كـم مـي    امريكـا عراق براي اصالح رفتار كساني است كـه  
  ».جهان است ي هجنگ براي ساختن دوبار«: ها هم گفته است كه طلب ديگر نئوكان جنگ

  رانيد ايتهدنهم ـ 

 2010كـه در سـال    يد كـه در گزارشـ  يـ گو ي، مـ ييكاين روشنفكر مستقل امري، ايچامسك
ح ينـد، تصـر  ت جهـان منتشـر كرد  يـ در مـورد امن  كـا يامر ياطالعـات  يها پنتاگون و دستگاه

 ينـه نظـام  يهز«اند كـه   جه گرفتهين گزارش نتيدر ا. ستين يران، نظاميد اياند كه تهد نموده
ـ ا ين نظـام يدكتر» .ار كم استيمنطقه، بس ير كشورهايا ساسه بيران در مقايا  يدفـاع «ران ي

را بـه سـمت راه حـل     را كنـد و آن  يالغشـده اسـت كـه هـر اشـ      يطراح ياست و طور
ـ ا» .ك جهت دهـد يپلماتيد ش را بـه خـارج از   يروهـا يدارد كـه ن  يمحـدود  ييتوانـا «ران ي

 يا برنامـه هسـته  «: اسـت كـه  ن گزارش آمده يدر ا يا در مورد سالح هسته» ش ببرديمرزها
بازدارنـده   ياسـتراتژ  ينقطه مركز يا جاد امكان ساخت سالح هستهيل آن به ايران و تمايا

مردم خودش متوجه  يم خشن روحانين رژيد ايتهد«كند كه  ياضافه م يچامسك» .آن است
آن  يخـواه  اسـتقالل  يرقـانون ين غيران، تمريا يت بالقوه بازداريك عامل، ظرفي... باشد يم

واضح اسـت كـه چـرا    . كا در منطقه، دخالت كنديعمل امر ياست كه ممكن است در آزاد
كـا در منطقـه،   يامر ينظام يها گاهيبه پا يبازدارنده است؛ نگاه يساز تيران به دنبال ظرفيا
 Martin van Creveld يلياسـرائ  ياز قول مـورخ نظـام   يچامسك» .سازد ين امر را روشن ميا
كـا،  يجهان شاهد بـوده اسـت كـه چگونـه امر    «: ش او گفته استيسال پد كه هفت يگو يم

نكوشـد، احمـق    يا سـاخت سـالح هسـته    يران بـرا ياگر ا. ل عراق را اشغال كرديبدون دل
مخصوصـاً  «كنـد   ياضـافه مـ   يلياسرائ ين نقل قول مورخ نظاميبه ا يچامسك ».خواهد بود

  ».باشد يد حمله ميتحد در تهدران دائماً به عنوان ناقض منشور ملل ميكه ا يهنگام
 وانمـود  ديتأكبا كا يامر ياطالعات يها كه گزارش پنتاگون و دستگاه سدينو يم يچامسك

در (كند  يم» ثبات يب«منطقه را ران يبلكه ا. است يش از بازدارندگيران بيد ايند كه تهدنك يم
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گان يهمسـا  ياشغال نظـام  د كهيگو يبه طعنه م ي، چامسك)كايامر ياست خارجيگفتمان س
ـ «گسترش نفوذ خود  يران برايو كوشش ا» يساز ثبات« كايامر ران توسطيا و در » يثبـات  يب
  .است يرقانونيجه غينت

د كـه  يـ گو يكـا مـ  يامر ياسـت خـارج  يگران س ليباز هم به طعنه از قول تحل يچامسك
آن » ثبـات كـردن   يب« ونده لآ ،آن يدولت قانون يو سرنگون يليكا در شيامر ينظام يكودتا

عـه سـاخت   يدالنو روزولت در طلن يت از قول فرانكلياو در نها. است» يساز ثبات«كشور 
آن  يرا كـه در طـرح جهـان    يخـواه  ن استقالليتمر هركا يامر«د كه يگو يم يانجهستم يس

ـ ه ايـ كا در تنبيكند كه اروپا و امر يد ميتأك يچامسك» .دخالت كند، تحمل نخواهد كرد ران ي
كـا در  يامر يهـا  يريـ گ د كه بهانهيكن يمالحظه م ]34[.د ثبات منطقه متحد هستنديتهد يبرا

و اظهارنظر متفكران مستقل، كامالًمشـهود   ياطالعات يها محرمانه دستگاه فوق يها گزارش
اسـتراتژي تنظـيم شـده     هب. كند ها تكيه نمي براي حمله به كشوري بر واقعيت امريكا .است

ست در حالي كه اكثر كارشناسان نظامي و امنيتي امريكاروي  اسرائيل هم دنباله. متعهد است
رهبران سياسي اين كشور در تـدارك   ،دانند اسرائيل حمله به ايران را احمقانه و پرهزينه مي

  .ميانه استاي از پنتاگون در خاور زيرا به قول چامسكي اسرائيل شعبه. اين حمله هستند

  يد خارجيران با تهديمقابله ادهم ـ 

 يد خـارج يـ خـود بـه مقابلـه بـا تهد     يل به پشتوانه مردمـ يدر بدو تشك ياسالم يجمهور
سابق و چه بعداً بـه شـكل    يكا، اروپا و شورويبا امر ين مقابله چه بشكل لفظيا. پرداخت

  .با حمله عراق خود را نشان داد ينظام ي مقابله
 يهـا  با قدرت يباز. بود ين پشتوانه مردميل هميه به دلياول يها در سالران يت ايموفق

ـ از طرف آنهـا، بـه ا   ياتيعمل يد جديهم بدون تهد يجهان ـ ا. ن پشـتوانه وابسـته بـود   ي ن ي
ن پشـتوانه موفـق   يدر تداوم ا نتوانست يداخل يها استيافت، سيج كاهش يپشتوانه به تدر

پـس از امـام و انتخـاب    . بـود ن يهمـ  598قطعنامه  رشيل پذياز دال يكي كه يباشد، بطور
شتاب جامعه ـ   يو فرهنگ يانيـ خاصه اقشار م  ي، روند كاهش پشتوانه مردميا خامنه يآقا

ـ يامن يروهـا يشتر به نيه بيتك يداخل يها استيگرفت و در س يشتريب و در  يـ اطالعـات   يت
 ،يحات نظاميو تسل يجهان يها ن قدرتيموجود در ب يها ه بر شكافيتك ياست خارجيس

 ياسالم يجمهور ينشان داد كه رهبر 1388و  1376انتخابات . در دستور كار قرار گرفت
آنهـا طرفـدار    نوچـ اند  از دست دادهت، اقشار متوسط جامعه را يشان در حاكميان ايو حام

ت بـر  يـ حاكم يهـا  تيمحدود 1376ل پس از ين دليبه هم ]35[.ر و اصالحات هستندييتغ
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را كـه زنـده كـردن     يت اوالً پـروژه خـاتم  يوجه غالب حاكم. د شديتشد يانيار مه اقشيعل
با شكست مواجه  را بود يدر چارچوب قانون اساس يو جامعه مدن يقانون و رشد دمكراس

هنـوز   1380در انتخابـات   ]36[.است سركوب شدنديحوزه فرهنگ و ساً فعاالن يو ثان كرد
همـه از تـوهم    ،داشتند كه در چهـار سـال بعـد    يخاتم يبه آقا يدياقشار متوسط اندك ام

دوار يـ ن را اميين و متوسـط پـا  يينژاد اقشار پا يو آمدن احمد 1384انتخابات . شدندخارج 
نـداد   يا جـه ينژاد هـم نت  يبا فقر و فساد شروع شود چهار سال احمد يا د مبارزهيكرد تا شا

ت يـ عملكـرد حاكم . دوار كننده بوديمك و ايبا، دمكراتيار زيمقدمات انتخابات بس 1388در 
به خصوص  افته،يتحقق  يانتخابات يك كودتاينگذاشت كه  يباق يديپس از انتخابات ترد

توانسـت   يمـ  يالعمل اقشـار متوسـط شـهر    عكس .سردار مشفق يل صوتيبعد از انتشار فا
كند كه انجام نشـد و بـاز    يت تحوالت جامعه فكريريمد يت را هشدار دهد كه برايحاكم

عملكـرد دسـتگاه    .ان قرار گرفـت يكودتاچدر دستور كار ... سركوب، كشتار، تجاوز، زندان
زاد  ينـور  يدهم آقـا  ي هبا اقشار معترض در نامه شمار ياسالم يجمهور يتي، امنياطالعات
  .م شده استيو ظرافت و دقت ترس يبه درست يبه رهبر

 يسـاله جمهـور   ين سـ مسئوالمحابا  ي، آنچنان بالذكر فوق يسردار مشفق در نوار صوت
اران امـام  يـ ن يا ييكند كه گو يم يغرب معرف يجاسوس يها سيرا وابسته به سرو ياسالم

 يانـد و آنچنـان آنهـا را بـرا     بـوده  ياسالم ياز اول انقالب جاسوس و ضدجمهور ينيخم
ماند  يكند كه آدم م يم قلمدادها  يها و غرب وابسته به پول عرب ياسالم يجمهور يسرنگون
! دهنـد؟  يل نميان تشكين آقايروشن شدن نقش ا يطرف برا يو ب يك دادگاه علنيكه چرا 

هرچـه   يعمـوم  يكار ي ك جلسهيدر  ياطالعات مسئولك ي، كه ين است قواعد بازيا ايآ
و  اتهام، تهمت، افتـرا و دروغ، نسـبت دهـد    ؛ياسالم يساله جمهور ين سمسئوالبتواند به 

 يبـرا  ييكننـد، گـوش شـنوا    يت مـ يشوندگان رسـماً شـكا   هم كه هفت نفر از متهم يوقت
  ]37[!، وجود نداشته باشد؟يدگيرس

به غرب بـود،   يكيكه نزد يرفسنجان ي، پروژه هاشم1368پس از  ياست خارجيدر س
 يا سخاوتمندانه يدر لبنان همكار ييكايامر يها گروگان يبا آزاد يهاشم يآقا .موفق نشد

پاسخ مناسـب آن را نـداد و در دوران    يازات را گرفت وليبوش پدر امت يكا كرد وليبا امر
ران كلـك زدنـد و بـا دادن    يـ خواهـان بـه ا   ين باز هـم جمهـور  يگان در پروژه مك فارلير

آن در  يروزيـ ران و پيـ دان جنگ به عراق نشان دادند كه طرفدار مصـالحه بـا ا  ياطالعات م
ر خارجـه  يوز يبود ول يهاشم يبه اروپا هم در دستور كار آقا يكينزد ]38[ستند،يجنگ ن

30 جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول /    

شـد   يجـاد مـ  يا يكين ما و غرب نزديبهر وقت : ك بار گفت كهيـ   يتيـ دكتر وال  يهاشم
ك قـدرت  يـ دهد كه  ينشان م يتيوال يآقا ي ن گفتهيا .ماند يم ميك ترور در اروپا، عقيبا 
قـادر   يهاشم .با غرب و حل مشكل بوده است يهاشم يكيت مخالف نزديدر حاكم يقو
در دوران . شـد  يت غالب ميكرد و تابع حاكم يم ينينش كننده نبود، عقب نييك ابتكارتعيبه 

در روابـط بـا غـرب     ييهـا  شرفتيوه رفتار او پيو ش يدمكراس يبه علت رشد نسب يخاتم
ابتكـار  . برسد ييجه نهايت نگذاشت كه به نتيباز هم جناح غالب حاكم يصورت گرفت ول

هر چند با استقبال سـازمان ملـل   » ها برخورد تمدن« يبه جا» ها تمدن يگفتگو«در  يخاتم
بـرد و عمـالً   ل يـ ت آن را تحليجناح غالب حاكم يمتحد و جنبش عدم تعهد روبرو شد ول

ران در كجـا  يـ ان مشخص شد كه قدرت در ايجهان ياز آن گرفته نشد و برا يخوب ي جهينت
عضـو   يرهبران كشورها ينداشت در عكس دسته جمع» حق« يچون خاتم .متمركز است

 ينتوانست در فضاها، خود  تمدن يمسخره بود كه مبتكر گفتگو. سازمان ملل، شركت كند
 ،ديكـه بـوش پسـر بـه قـدرت رسـ       هم بعداً. سازمان ملل از ابتكار خود دفاع كند يغاتيتبل

قبل  .م كردنديه از همان اول آن را عقدر داخل كشور هم ك .داشت يرانيموضع آشكار ضدا
 يان بود و دخالـت نظـام  يدر جر كونوسيمژه ياروپا و به و يترورها يها دادگاه ياز خاتم

 يمنتفـ گرچه حمله موقتاً  يخاتم انتخاب پس از يه داشته باشد وليتوانست توج يكا ميامر
كـا  ين اروپـا و امر ياز اختالف ب يران متمركز شد، خاتميا يا غرب بر برنامه هسته يشد ول

راً در يـ اخ يحسـن روحـان   يآقـا . ط را آرام كـرد يشـرا  يكرد و تـا حـدود   معقول استفاده
) يدوران خاتم(را داشتم  يت مذاكرات اتميمسئولكه من  يزمان«گفته است كه  يا مصاحبه

 ،شـته نو يخود بـه زبـان آلمـان   از خاطرات  يكه كتاب) ر خارجه وقت آلمانيوز(شر يف يآقا
ـ به ا يها مصمم به حمله نظام ييكاي، امريكند كه در آن مقطع زمان يد ميتأك او . ران بودنـد ي

وجـود   يچ راهـ يكند كه من به واشنگتن رفتم و صحبت كردم و به من گفتند ه يح ميتصر
ـ به ا يندارد، جز حمله نظام هـم در  ) ر خارجـه وقـت انگلسـتان   يـ وز(اسـتراو   يآقـا . راني

ران حملـه  يـ خواهند بـه ا  يها م ييكايدم امريداشت گفت كه من فهم BBCكه با  يا مصاحبه
ن كـار  يـ م ايك مصـاحبه بگـو  يـ نكه در يوجود ندارد جز ا يچ راهيدم هيمن د. كنند ياتم

 ]39[».م شـد ينامه سعدآباد، تنظ م و موافقتيرا دعوت كرد يير اروپايسه وز. احمقانه است
ـ ا يا نژاد؛ اوالً برنامه هسته يبا آمدن احمد و غـرب آن را بطـور    ]40[شـد  ييران بزرگنمـا ي

نگـاه بـه   «ران شـعار  يگر اياز طرف د .ن وانمود كرديا چني كرد و يابيد ارزيك تهدي يجد
 يها هيانيها و ب ميعمالً با شكست مواجه شد و تحرت، يدر نهاش گرفت كه يرا در پ» شرق
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تر  يران جديا يو انزواشتر يپشت سر هم صادر و مشكالت ب يت و آژانس اتميامن يشورا
خواهنـد كـه نظـارت غـرب را كـامالً       يما از غرب م يا ن هستهيمسئول چندماه پيشو  .شد
امروز در كجـا   يدر رابطه با روابط خارج !ها ميرند به شرط حذف تحريپذ يسال م 5 يبرا

 ران سر كار هست كه ظاهراً به پشتوانه ظهـور امـام زمـان سـخنان    يدر ا يم؟ دولتيقرار دار
ـ تـوهم ا . ل گفتـه اسـت  يسال گذشته در رابطه با غرب و اسـرائ  هفتدر  يزيآم كيتحر ن ي

ه و يدر روسـ  يران در جهان غرب و با شدت كمتريشدن ا ياش باعث منزو ا ارادهيدولت 
ران بـا  يهم گفته شد كه ا يعرب يمورد كشورهار در ياخ ي، نظرسنجن شده استيهند و چ

 يتا امـروز مـدارك  . خود را از دست داده است يجهه قبلوو حمايت از سوريه بهار اعراب 
در داخل همنوا شـد   يمخالف خاتم يها منتشر شده كه بوش پسر عمداً و آگاهانه با جناح

ـ  (Jonathan Powel) لجاناتان پاو ]41[.را با شكست مواجه كند يتا طرح خاتم س دفتـر  يرئ
با  يك مكالمه تلفنيبلر به بوش پسر اطالع داد كه در  يبلر بعداً فاش ساخت كه وقت يتون

ده يبوش از او پرس. او را در حمله به افغانستان كسب كرده است يموافقت همكار يخاتم
ران با يگسترده ا يها يهمكار ي هجينت ]42[»د؟يها صحبت كرد ستيچرا با ترور«: است كه

» شـرارت محـور  «ران را جزء يا ؛وشن شد كه بيطالبان و پس از آن، ا يكا در سرنگونيامر
صـادق  (ران در فرانسـه  يـ ر ايشنهاد مصالحه توسـط سـف  ي، پ1382در سال  يو وقت. قرار داد

طلـب معـروف    ر خارجـه بـا آن موافقـت كـرد، جنـگ     ين پاول وزيداده شد و كال) يخراز
در  ييكـا يطلبان امر جنگ. تون، با آن مخالفت كرد و عمالً بالجواب ماندلجان بو ،ها نئوكان

كردند  يران كارشكنيكا به ايامر يكيآنقدر در نزد ،يطلبان داخل ك توافق نانوشته با جنگي
  ]43[.افتيان يپا يخاتم يتا دوره آقا

و فـروش   ...مهـدي و و  Flame، نت چون استاكس ييها كيگرچه با تكن يا برنامه هسته
ـ  قطعات دستكاري شده و خراب و مخرب، همچنـان در   يموقتاً از شدت و حدت افتاد ول

ت يـ حقـوق بشـر، بـا حما   دفاع از . آن مانور دهد يتا غرب بتواند رودستور كار قرار دارد 
 يبـه موضـوع اصـل    مردم غـرب،  يدر افكار عموم تيم غرب و عملكرد حاكميان مقيرانيا

ا يـ ب و يم تصـو يحـر هـا نـوع ت   ده. دارد يز پشتوانه جـد يران نيكه در ا يزيچ. ل شدهيتبد
  .م پرداختينده به آن خواهيشده است كه در سطور آ ياتيعمل

اشـغال   2003ز در يـ خ ك كشـور نفـت  ي. دهد يدرم يخواه يدموكراس يبهار اعراب، ندا
ـ . اند دهيباً به نقطه صفر رسيآن تقر يها رساختيشده و ز ـ ي، ليگـر يد يكشور نفت كـامالً   ،يب

آن هـم سـهم    يدرصد سـازندگ  35و  )يوط قذافسق(تحت كنترل قرار گرفت  واشغال شد 
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  .ميليارد دالر هزينه بازسازي خواهد داشت 800فرانسه شد و حدود 
كـه   يقرار دارد بطور يرات جدييران، در آستانه تغيك ايرپا و استراتژيه، متحد ديسور

شود و او در روند سـرنگوني و سـوريه در فرآينـد اغتشـاش      يرممكن ميحفظ بشار اسد غ
  .داردقرار 

، آن يو نفـ  يسـركوب كـاذب   يت و بـا شـعارها  يحاكم يل باطنيرغم ميجنبش سبز، عل
ت بـا  يـ حاكم. تـر شـدن اسـت    قيـ و عم ر پوسـت جامعـه  يدر ز همچنان در حال گسترش

ـ . كند يرا موقتاً كنترل م خود و پول هنگفت نفت آن يالتيتشك يروهاين كـه بـدون    يكنترل
تـر شـدن جنـبش سـبز را در      قيـ و عم ييمحتـوا رشـد   .د تداوم آن مشكل خواهد بوديترد

سـازان و سـاختن صـدها آهنـگ و شـعر و ترانـه        لميفـ  يهـا  لميسرودن اشعار شاعران و ف
ـ توان د يم داخلي و خارجي هنرمندان ـ . دي در مالقـات بـا    ين موسـو يرحسـ يك جملـه م ي

مـاركز را   ييربـا  ك آدميـ گـزارش   د، كتـاب يد بدانيخواه ياگر وضع ما را م«دخترانش كه 
 رسـد و  يمـ  يبعـد  يهـا  به چـاپ  شود و ياب ميران نايبالفاصله كتاب در بازار ا» ديبخوان

س بوك خود ضمن يسنده كتاب در فيگردد و نو يآن به همه جا ارسال م يكينسخه الكترون
جوانـان،   يبـاز  چون؛ آب يديجد يها دهيپد. كند ين، خبر آن را منتشر ميرحسيل از ميتجل

... و يه، اعتراضـات كـارگر  يـ اچـه اروم يها، اعتراض به در دست ، تجمع چپيخور هندوانه
  .از جنبش سبز هستند يا افتهيق يتعم ينمودها

ـ   يگران ي دهيپد ،شوند يك مينزدبه آستانه بحران  يمشكالت اقتصاد ش يارز و سـكه پ
احساس شده توسط شهروندان  ين ناامنياست و مب يـ روان  ياسيباشد؛ س ياز آنكه اقتصاد

اسـتفاده از ايـن    ن حال شكنندهيدر ع يت كارساز هست وليحاكم يدرآمد نفت برا .است
صرف نظر از اينكـه صـادرات   . پول و تبادل كاال ـ ارز مختل شده و تشديد هم خواهد شد 

ـ امن .)ماننـد صـدام در عـراق   ( ه نصف هم كاهش يافتهبنفت،  ـ ي ـ بـه شـدت تهد   يت مل د ي
ـ ا. اقشار جامعه حفظ شـود  يه دارد تا بر دوش تماميچهارپا يت مليمعموالً امن. شود يم ن ي

  : ه عبارتند ازيچهارپا
تـا   )...كاهاي، مطبوعـات، سـند  يمـدن  ياحزاب، نهادهـا  ي، آزاديدمكراس( ياسيتوسعه س ـالف  
و  مـردم در كشورشـان احسـاس آزاد بـودن     ون كنـد  يرا تـأم  يانسـان حقوق  شرفتيپ

  .كنند مشاركت محسوس
رفـاه   ،جامعـه  يجـاد اشـتغال، اعـتال   يتا ا )كي، تكنولوژي، فنيعلم( يب ـ توسعه اقتصاد 

  .نده خود مطمئن شونديست آيد و مردم به زين نمايرا تأم يكيزيشرفت فيجامعه و پ
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دل مـردم  گاه در يتا پا... سمي، توريق روابط فرهنگيج ـ ارتباط خالق با مردم جهان، از طر 
  .شودو جنگ ها  در حمله دولت يا جاد كند و عامل بازدارندهيه و جهان ايهمسا

ـ بـه لحـاظ تكنولوژ  ( يشـرفت نظـام  يد ـ پ  ـ ، تجهيك، انسـان ي تـا قـدرت    )...زات، سـالح ي
 يدر جمهـور . هـوس حملـه نكنـد    يابد و كشـور يجامعه ارتقاء  يدفاع يافزار سخت
ـ  ييها تيهم موفق يجه شده است و تا حدوده چهارم تويفقط به پا ياسالم  يداشته ول

  . ه هم با مشكل مواجه استين پايگسترده ا يها ميل تحرين به بعد به دلياز ا
 يبـا انتشـار گزارشـ    5/5/1390خ يمجلـس در تـار   يها پژوهش ياسيدفتر مطالعات س

ـ ا ياسـالم  يه جمهوريكا عليامر يها ميمستند، تحر ن يـ در ا. كـرده اسـت   يران را واكـاو ي
حات كشـتار  ير تسليت از حقوق بشر، مقابله با تكثيگفتمان حماها در قالب  ميگزارش تحر

آمـده   ين گـزارش بـه درسـت   يـ در مقدمه ا. شده است يسم، بررسيو مبارزه با ترور يجمع
ت از حـل تعـارض بـا    يـ حما يدر اظهارات خود مـدع «كا اگرچه ياست كه دولتمردان امر

گسـترش   يدر عمـل حـام   يول] باشند يم[ يشنهاديك بسته پيران در يا ياسالم يجمهور
ـ  يها استين گزارش تضاد سيا »ران هستنديا ياسالم يه جمهوريها عل ميدامنه تحر  ياعالن

  :كند يم يبند مين تقسيرا چن ياسالم يه جمهورياالت متحده عليا يو اعالم
گفتگـو و   يل برايبه تما ينيرا تحت عناو ييزدا تنش» يغاتيو تبل يگفتار« يها استيس

زا هسـتند   ، تنش»ياتيو عمل ياعمال« يها تاسيكه سيكنند در حال يان ميتار برفر ييتغ يادعا
نـه حملـه   يگز يريد به احتمال بـه كـارگ  يتهد«و » ديجد يها ميب تحريتصو«و به صورت 

ران را يه اياالت متحده عليهوشمند ا يها مين گزارش اهداف تحريو باز ا. باشند يم» ينظام
 يو بـانك  ي، مـال يحاتيم تسـل يتحـر ( يف تـوان دفـاع  يتضـع « ،»رانياقتصاد ا يساز فلج«با 

 يم سـاختارها يتحـر ( يعموم يتيو نارضا يجاد ناامنيا«، »)ياسالم ينظام جمهور ينهادها
 يهـا  ميح دارد كه تحريگزارش تصر. ان كرده استيب» )نيا واردات بنزيو  يتيـ امن  يانتظام

ن گـزارش عـالوه بـر    ياست در ا د شدهيتشد 1388مربوط به حقوق بشر پس از انتخابات 
 يهـا  ميتحـر  ،باشـد  يكـا مـ  يامر يگـزار  الذكر كه مصوب نهاد قانون گانه فوق سه يها قالب

 يانـد كـه روسـا    آمـده » كـا يامرجمهـور   يروسـا  يين اجرايفرام«هم تحت قالب  يچهارم
ـ ينو تق ييارات قضـا يـ سال گذشته با اسـتفاده از اخت  33كا در يامر يجمهور ن يـ خـود ا  ين

هـا نهـاد و شـركت و سـازمان و      ده ،ن قالبيدر ا. اند ران اعمال كردهيه ايها را بر عل ميتحر
آنهـا   يبـانك  يهـا  كـا ممنـوع و حسـاب   يا به امراند و مسافرت آنه م شدهيتحر يرانيافراد ا

  .اند دهيمسدود گرد
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در  ياسـالم  يجمهـور  يو بالقوه فرا رو ياعمال يها مين گزارش ابعاد تحريان ايدر پا
  :اند شده يبند ر دستهيار مقوله زچه
  االت متحدهيك جانبه اي يها ميتحر -
  )2010ا در اوت ي، امارات و استراليژاپن، كره جنوب يها ميتحر( يائتالف يها ميتحر -
  )2010اكتبر  25و  يجوال 26(ه اروپا ياتحاد يا منطقه يها ميتحر -
نهـم ژوئـن    1929قطعنامـه   صـدور (ت سازمان ملـل  يامن يجهانشمول شورا يها ميتحر -

2010(  
الـذكر و   فـوق  يهـا  در قالب گفتمـان  ،كايامر يميتحر يها استيس يكل يماشگزارش 

را بـا اهـداف    ياسـالم  يه جمهوريالملل عل نيحاكم بر روابط ب يها ن قالب گفتمانيهمچن
  :كند يم يبند ر جمعيز
كـرد  يتحت فشار با رو ياسيرش مذاكرات سيران به پذيا ياسالم يجمهور يوادارساز -1

  )كاياست امريرفتار خود با س يهمسو ساز( يراهبرد يها در حوزه يريازگيامت
ـ توقف، مهـار  ( يا ف قدرت منطقهيو تضع يكاهش عمق اقتدار نظام در عرصه داخل -2 ا ي

ـ آم صـلح  يا دانـش هسـته   ير در توسـعه بـوم  يجاد تأخيا  يهـا  اسـت يز، اخـالل در س ي
  ]44[)يو نظم عموم يت داخليامن يساز ثبات يو ب يماسال يانه جمهوريگرا منطقه

و  يقـات يك كار تحقيعنوان  به يول. دهد يرا ارائه نم يحل چ راهين گزارش هيمتأسفانه ا
سـندگان آن  يد جرأت ارائه راه حـل را نو يشا .باشد يم يف موضوع كار ارزنده و مثبتيتوص

  !اند  نداشته
ـ  بـوده  ي، عملـ ي، تـا حـدود  گذشـته در ، اگـر هـم   »ها ميدورزدن تحر« يادعا ـ  دان  يول

تـر شـدن اعمـال مصـوبات      يكم بـا جـد   كم يار باال بوده وليها بس ن دورزدنيا يها نهيهز
نـه خواهنـد شـد و عمـالً رشـد فسـاد،       يار پرهزيتر و بس ها هم مشكل ن دورزدنيم، ايتحر
 .ندارد يتصاد ملب اقيجز تخر يا جهيرا به دنبال خواهد داشت كه نت... ، قاچاق وييشو پول
هـا   ميتحـر  يجد يرگذارير اقتصاد در مجلس بر تأثيضاح وزينژاد در روز است ياحمد يآقا
 يارد دالر بـرا يـ ليكصد ميد نفت هم سخن از كمبود ير جدين بار اقرار كرد و وزياول يبرا

هـا را مـوثر دانسـته     ميساله پـنجم، گفتـه و تحـر    5در بخش نفت در برنامه  يگذار هيسرما
 ي ههـا و جريمـ   هاي بانكي و گسـترش مـؤثر و فعـال بازرسـي     امروز با تحريم ]45[.است

مطـرح شـده   » اقتصـاد مقـاومتي  «اند،  كرده نهادهاي اقتصادي غرب كه با ايران همكاري مي
اكنون معلوم است كه مجموعه شرايط اقتصادي و مديريت ايران قادر به مقابله  از هم. است
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  .با اين بحران نخواهد بود
كه در سطور باال ذكر آنهـا   هم يت مليت امنيتقوه اول يبه سه پا ياسالم ير جمهوراگ
دارد،  يا توانست علناً اعالم كند كه قصد ساخت سالح هسـته  يم يكرد، حت يتوجه م رفت
ل، پاكستان، هند، ياسرائ يا ح هستهيتسل. در منطقه اجرا شود يا نكه خلع سالح هستهيمگر ا

از  يا خـود را بـه مرحلـه    تـوان  ران حق دارد كـه يكند و ا يد ميرا تهدمنطقه ... قزاقستان و
  .ارتقاء دهد يبازدار
 كـاهش  يخـاتم  ينژاد، به مراتب از دوران آقـا  ياحمد يخالف شعارها، بريت مليامن

  .شود يتر م كينزد ياسالم يافته و خطر هر روز به جمهوري يشتريب
 يبـا مشـكل جـد   ... و يجنـوب  كـره ن، هنـد،  يچـون چـ   ييانتقال پول نفت از كشورها

ت خود را بـه  يفيك كم يبرد تا كاالها يم ها مين تحرين سود را از ايشترين بيروبروست و چ
شود ولـي   هاي چين نگهداري مي ها ميليارد دالر ايران در بانك اكنون ده هم. ران صادر كنديا

بـزرگ   يهـا  با خروج شركت يو گاز ينفت يها دانيم ي توسعه ]46[.انتقال آن مشكل دارد
، عـراق و عربسـتان بـه    ]47[افتـاده  منطقـه عقـب   يكشـورها  يران از تمـام يجهان از ا ينفت

طـرح هدفمنـد كـردن     ياز اجرا يتينارضا. ران را پر خواهند كردينده خالء ايآ سهولت در
كنـد و   يت مـ يسـرا ه شهرها يكوچك و حاش يبزرگ به سمت شهرها يها از شهرها ارانهي

ن يـ و در ا .از آن تـاكنون منتفـع هسـتند   ) تيدرصد جمع 30حدود (كنان روستاها فقط سا
ـ دارد كه از حوصله ا يد عوارضيوه پرداخت سوبسين شيا هرچند ،يزمانمقطع  ن نوشـتار  ي

آنچـه در  . دولت رسماً اعالم كرد كه مرحله دوم طرح را اجـرا نخواهـد كـرد    .خارج است
، ياخـتالف طبقـات  . افتاد، بايد زنگ خطـري باشـد   نيشابور در اعتراض به قيمت مرغ اتفاق

كـه در هـر    يقشر متوسـط شـهر  . رو به گسترش هستند... اد وي، اعتي، فساد اخالقيكاريب
ر يـ ت اسـت چـون تحق  يده از حاكميو بر ي، ناراضباشد يمدولت  يين اجرايا ماشيدن يجا

ـ او را فر يها پروژهنژاد، شكست  يعملكرد احمد. امده استياو به حساب ن يو رأشده  اد ي
بعـد   1388در نماز جمعه سـال   يت واضح رهبريو حما 1384آوردن او در سال . زنند يم

ـ نزد ينكه در مورد عدالت و توسعه به رهبريح بر اياز انتخابات و تصر  بعـداً  ك اسـت و ي
ـ تأ يرهبرمقام ن دوران توسط يجاد اشتغال ايعدالت، كاهش تورم و ا تحقق ينف د شـده  يي

ـ اقشـار م  نـژاد،  ياحمـد  يهـا  در شكسـت برنامـه   يح رهبـر يد صـر ييـ ن تأيو ااست   ياني
گر يساخته و د تر نيبدب يجامعه را نسبت به جناح اصولگرا و رهبر يلكرده و فرهنگيتحص

از  يكـ يبه قول  .در ساختن جامعه يانفعال در مشاركت جد. ن قشر مشهود استيانفعال ا
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ه كـه از  يي، قوه قضا]48[»ل شدهيتبد يت رهبرياز ب يا بهعمجلس به ش«ندگان مجلس، ينما
ان در يهم كه عر يتيو امن يو انتظام ينظام يروهايداشته است، ن يضعن ويش چنيها پ سال
ت يـ حما. كننـد  يدخالـت مـ   ،كـت لاز طرف جناح غالب مم امور، شده يريگ جهت ي هادار
 يعلم يها به حرفاو  يرعلميوزارت نفت و برخورد غ يسپاه يدايس مجلس از كانديرئ

 يت نظاميريگسترش مدران قصد يت اينگذاشت كه حاكم يباق ي، شكيمطهر يو مهم آقا
نـد  يفرآراً هم زمزمه حـذف  يرا دارد و اخ داخل يتيـ امن يو كنترل نظام يرنظاميغ ينهادها

در » يجـان يه«ت با يگر حاكمياست تا د ياز قانون اساس ياست جمهورير ميانتخاب مستق
ان از شـاگردان  يـ محسـن غرو  .روبـرو نشـود   ياست جمهـور يبه هنگام انتخابات ركشور 

مـا دارد،   يبرا يادينه زي، هزيوه كنونيس جمهور به شيانتخاب رئ«: ديگو يم يزديمصباح 
. ميم استفاده كنـ يرمستقيغ يم از مدل دموكراسيتوان يما م، يو اخالق يمال يها نهياعم از هز

در رسـد كـه    يشنهاد به نظر مـ ين پيس مجلس از ايدفاع رئ» .تر است ن روش كارشناسانهيا
ـ افـراد مط نگهبـان،   يشـورا  يبا نظـارت استصـواب  . خواهد شد ين طرح قانونيا ندهيآ ع و ي

ـ ، فـرد مط يرهبـر  جناح ت كامل بايبه مجلس خواهند آمد كه در تبع يگوش به فرمان ع و ي
سوال اصلي اين است كه آيا  .كردس جمهور انتخاب خواهند يرا به نام رئ يگوش به فرمان

توان با شرايط امنيتي ـ نظامي اداره كرد؟ جواب حتماً منفي   كشور وسيعي مانند ايران را مي
  .تاييد اين نفي است... تجربه شوروي، عراق، يوگسالوي، ليبي و. است

ن يـ در ا يم داخلـ يمسـتق  يها يريج خود را از درگيغرب در افغانستان و عراق به تدر
خـود در   يها و ناوهـا  ش را به پادگانيروهايو ن ]49[ديخواهد كش كشيده و ها، كناركشور

ن يـ در ا ين داخلـ يخـون  يهـا  يريـ درگ. ، منتقل خواهد كرديضرور يروزها يمنطقه، برا
ـ ماً از آن زيغرب نخواهـد بـود و غـرب مسـتق     يروهاين به بعد متوجه نياز ا هاكشور  ياني

دانـد   يمـ  يغرب به خوب. ده استين دو كشور رسيا غرب به اهداف خود در. دينخواهد د
ها سـال   ن حالت دهيتر نانهيدر خوشب. است يكاغذ يدمكراس ،هان كشوريدر ا يكه دمكراس

ـ   يا هان كشـور يـ ك در ايـ دمكرات شبه ك تعادليد يد تا شايطول خواهد كش  يجـاد شـود ول
. مسلط شـده اسـت  ن كشورها يا يكا در هر دويامر ين مشكالت غرب به رهبريرغم ايعل

 ExxonMobilو  Shell ،Total ،BP ،Chevronپنج شركت؛ . نفت عراق به كنترل غرب درآمده
ن يو منابع افغانستان هم همـ  (The Provinces of Iraq)اند  هاي نفت عراق را تقسيم كرده چاه

متوجـه غـرب    ين دو كشور توسط خودشان ضـرر يكشتار مردم ا. وضع را خواهد داشت
كا شكسـت  يكه امر ن مطلبيا غيتبل .زهر طرف كه شود كشته به سود غرب است .كند ينم



37  /  جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول

غرب هـدفي   .دارد ياست و ما را از درك درست تحوالت بازم يخورده است، حرف غلط
هـا بـراي؛    به قول يك كارشـناس غربـي ايـن جنـگ     .جز همين دستاوردها را نداشته است

 .بوده است) شركت نفتي آقاي چني معاون بوش پسر(انرژي، اسرائيل و هاليبرتون 

ب يـ تخر .سـت يدهد كه غـرب در آن كشـور دنبـال چ    ياكنون نشان م تا هم يبيتجربه ل
از آن  و آب غرب دارد كه صدور نفـت  ين حسن را برايا يك كشور نفتي يها رساختيز

ر يـ گـزارش اخ . آن كشـور محقـق شـود   » يبازسـاز «شود تا  ين ميتضم سال ها كشور تا ده
 يح دارد كه استفاده مردم عراق از انرژيتصر يها يكائيتوسط امرعراق  يمربوط به بازساز

و  يرسان وضع بهداشت و درمان و شبكه آب ؟!ده استيدرصد زمان صدام رس يسبرق به 
  ]50.[ده استيدرصد زمان صدام رس 20و صنعت عراق هم كه به كمتر از  يكشاورز

بـه   ياجيـ غـرب احت  يبين تفاوت كه در ليهم تكرار خواهد شد با ا يبين ماجرا در ليا
ـ يل ياسـ يس ي از صـحنه  يقذاف. نداشت يبا قذاف يريدرگ يبرا ينيزم يروياده كردن نيپ  يب

. چـارچوب اهـداف غـرب كـار كنـد     مجبور خواهد شد كـه در   يحذف شد و دولت بعد
 يبـرا  يگـر يهم خود مشكل د يبيل يا لهيساختار قب .دهند ين را نشان ميا يشواهد به خوب

  .ولي دموكراسي كاغذي همچنان تبليغ خواهد شد .است يجاد دمكراسيا
ـ  يرغم خشونت عريه، اگر غرب عليدر سور بـا   تـاكنون  گنـاه،  يان اسد در سركوب مـردم ب

ن كشور اسـت  يا يكا از حاكمان علويل و امرياسرائ يت نسبيل رضايكند به دل ياط عمل مياحت
ج لحـن  يخواهـد داشـت و بـه تـدر     محـو اط يـ ن احتيـ سون ايو شناخت اپوز يريگ ا شكلبو 
ر ييكا تغيامر يغرب به رهبر يت سعيدر نها كرده ور ييه تغيكا در مورد سوريامرسازان  استيس

همراه بـا تمـام    .كاستيامر يحام ينسبتاً مستقل به كشورها يه از كشورهايو سور يبيگاه ليجا
  .هاي آينده در اين كشورهامناقشات داخلي و كشت و كشتار

جه ين نتيبه هممجلس هم  يها ن نوشتار آمد و گزارش مركز پژوهشيهمانطور كه در ا
ك كشـور  يـ ل انقـالب و اهـدافش بـه    يران تبـد يكا در ايامر ي، اهداف حداقلده استيرس
ران بـه  يـ ل ايآن تبـد  يك كشور سازگار با غرب و اهداف حـداكثر يا به يسته به غرب واب

  .شود يتر م كه عالئم آن هر روز مشخص يزيچ .است يعراق كنون

  يد خارجيران در مقابله با تهديا يازدهم ـ استراتژي

واقف هسـتند  كا يآنها به اهداف امر يقاتيران و مراكز تحقيا يمملكت نيمسئولرسد كه  يبه نظر م
ن اهـداف اقـدام   يمقابله با تحقق ا يا براين است كه آيا يحال سوال اصل .باشند يو نگران آن م

اسـت و  يدها در قـاموس س يـ ن تهديمقابله با ا يبرا يگريا روش ديانجام شده است؟ آ يدرست
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  تجربه وجود نداشته است؟
ح آن وجود يتصح يبرا ياشتباه بوده است راه ياسالم يجمهور يها يا اگر استراتژيآ

  نداشته؟ و ندارد؟
  :مطلب را روشن خواهد ساخت يسال گذشته تا حدود 33گذرا بر عملكرد  يمرور

  الف ـ دهه اول انقالب

 يهـا  ه گروگـان يكردن قضـ  يهمچون، طوالن ياديرغم اشتباهات زيدر دهه اول انقالب عل
 در ينظـام  يريـ گن خلـق، در يبـا سـازمان مجاهـد    يريـ صـدر، درگ  ي، حذف بنـ ييكايامر

، ياسـ يس ي ش از عرصـه يدگرانـد  يروهـا ي، حـذف ن يالـه منتظـر   تيـ كردستان، حـذف آ 
جنـگ پـس از    ي ، ادامـه ياسـ يجاد خفقان و انسداد سي، ا1367ان در سال يزندان يكشتارها

د اختالفـات بـا   يجامعـه و تشـد   ياسـ ين سيون بر ماشـ يفتح خرمشهر، تسلط مطلق روحان
 ياسـالم  يجمهور يبرا ين مقطع كه خطر جديتر در حساس يول... گان و جهان ويهمسا

رفت و يرا پذ 598نامه  م ممكن را اتخاذ كرد و قطعين تصميبهتر ينيت اله خميش آمد، آيپ
ران عالمـت  يا يمسافربر يمايساقط كردن هواپ .را دفع كرد ياسالم يانهدام جمهور رخط

البتـه نقـش مشـاوران    . عمل كـرد افت و شجاعانه يهشداردهنده بود و امام آن را خوب در
ـ ب ينـ يخم يآقـا  يبـرا  يط را به خـوب يكه شرا يرنظاميو غ ينظام د يـ كردنـد را نبا  يان مـ ي

فراهم شده  با عراق، كايامر ير مجنون كه با همكارياز دست دادن فاو و جزا .فراموش كرد
  .رش قطعنامه كرديبودند كه امام را قانع به پذ ييش هشدارهايز از پيبود ن

ـ با حضور آ يا هيو وحدت رو يك انسجام كليدوره  آند كه در يرس ينظر مبه  الـه   تي
ده يگر كشـ يكـد يآنها به تقابل و تضاد بـا   يروهاين. ن وجود داشتين مسئووليدر ب ينيخم
 يزما و خودجوشـ يت، كاريريمد .شد يت هر كدام با سكوت همراه ميشدند، عدم رضا ينم

  .ن كاركرد را داشتيامام ا يرهبر
مجريه، بـه رياسـت ميرحسـين موسـوي و حمايـت امـام خمينـي و مشـاورت          ي هقو

مملكـت و   ي هادار ي همشكالت و مضايق به خوبي از عهـد  ي هاقتصادي عالي نسب؛ با هم
. درآمـد و تـأمين مايحتـاج مـردم و در حـد معقـول، برآمـد        حفظ قدرت خريد اقشار كـم 

كننـده   در اوايل انقالب، هم نقش تعيين هاي اين قوه، عالوه بر شور و همدلي مردم سياست
  .كرد بهتري را بازي مي ي هو خالقي در اداره مملكت و حفظ اميد براي آيند

هـا و   ميرحسين، در مجموع، تربيت شده محافل نوانديشان ديني بود كه محضر شريعتي
تحصيالت مدرن و تجربه كاري هـم بـه او كمـك كـرد كـه در      . بازرگان را درك كرده بود
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هـاي انقـالب ـ در     طـور نسـبي از آرمـان    ساله مديريت اجرايي مملكت، بتواند به 8ران دو
  .قوه مجريه ـ دفاع كند ي همحدود

  يهاشم يآقا يهورماست جيساله ر 8ب ـ 

ـ ، علير قانون اساسـ ييو تغ ينياله خم تيپس از آ دچـار   ي، ويهاشـم  يرغم قـدرت آقـا  ي
رابطـه بـا تمـام     توانسـت ناو . طرح شدنداو با هم م يمثبت و منف يها استيس. مشكل شد

ه را از حالـت  يمنطقـه و همسـا   ياز كشورها يد، هرچند رابطه با برخجهان را بهبود بخش
 يكا فرار كرد وليم با امريمستق يريدادن از درگ يد خارج ساخت و با جا خاليتشنج و تهد

او بـه   ياقتصاد يها برنامه. قدرت بهبود رابطه را ندارد يغرب مشخص شد كه هاشم يبرا
و مانـد   يبسـته بـاق   مين ،جامعه ياسيس يافت و فضايادامه  ياسيس يگل نشست و ترورها

ـ با توج ،يـ ادار  يفساد مال. ادامه داشت يرخوديغ ياسيسركوب فعاالن س ه آن در دوران ي
 ن دولت مطرح شديدر ا يدولت يينهادها ياقتصاد ييو خودكفاق يگسترده و تعم يسازندگ
 يروهـا يج و نيسپاه و بسـ  يپا .ديگرد يك فعال اقتصاديوزارت اطالعات هم  كه يتا حد
ات انقـالب  ين از اخالقمسئوالات جامعه و ياخالق. باز شد ياقتصاد يها تيبه فعال يانتظام

ـ از انقـالب تغ  يبـردار  ات دوران نظام و بهـره يو دوران جنگ به اخالق  يكارهـا . افـت ير يي
 به مملكت يانجام شد كه رونق ياديز يها نهيعجوالنه و هز يزير با برنامه يمتعدد يصنعت
ها  كراتوه بر تكنيبا تك يهاشم يآقا. دار شد ، مشخص و جهتياختالف با رهبر يداد ول

ـ يهـا، امن  يه بر نظـام يبا تك يمقام رهبربرد و  يش ميش را پيها ها برنامه و بروكرات هـا و   يت
 يگـر  ين دو در نوسان و بازين ايجناح بازار كه قدرتمند و مجرب بودند در ب .ها ياطالعات
و  ين رهبريه اختالف بيشروع زاو ن دو؛يمتفاوت ا يريگ جهت آنچه مشهود است، .بودند
ـ يو از قـول دكتـر وال   شـت با غـرب را دا  يقصد همكار يهاشم. باشد يم يهاشم نقـل   يت
   .ردك يم يريجلوگ ين همكارياز اانجام شده در اروپا،  يم كه ترورهايكرد

 يشــان در داخــل و توطئــه كشــتن دســتجمعيروشــنفكران و دگراند يكــيزيحــذف ف
ـ انه، بازداشت و شـكنجه، برنامـه هو  يم يايسندگان در مسافرت به آسينو  يمـوارد ... ت وي

ـ   يرا با مشكل روبرو مـ  يهاشم ياقتصاد ي هستند كه برنامه توسعه آنچـه مـبهم    يكننـد ول
ا پس از وقوع يع بوده است و ين وقايان اياز اول در جر يا هاشميم كه آيدان ياست و ما نم

 ياز خـود اعتـراض محسوسـ    ينكه هاشـم يشده است؟ آنچه مسلم است ا ياز آنها مطلع م
د بـر  يـ و بعـد تأك » يمبـارزه بـا تهـاجم فرهنگـ    «د بر يتأك يگفتمان رهبر. نشان نداده است

  .داشتد بر گفتمان توسعه يكه تأك يهاشم يدارد به جا» يخون فرهنگيبمبارزه با ش«
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ان دوره يـ در پا يالتيمصـمم و تشـك   ييروهاين يباز آنچه مشهود بوده است، سازمانده
، يـ نـاطق نـور    يخـاتم  يباشد كه در دوران مبارزات انتخابات يع ميبا امكانات وس يهاشم
ـ و ا. و به نفع ناطق، خود را نشان دادنـد  يه خاتميبرعل حلقـه  «ك يـ جـاد  يت از ايـ ن حكاي

  .داشت يت رهبريضداصالحات با حما» نفوذ يذ
جلوگيري كند ولي از آنجايي » تغيير نظام«ها را داشت تا از »تغيير روش«هاشمي قصد 

ي خود ناكام ها ها جامعيت نداشتند يا نگذاشتند، عمالً هاشمي در برنامه كه اوالً تغيير روش
  .ماند

برال در مجلس پنجم بود يلطلب  ان اطالحيك جرين دوره، ظهور يار مثبت ايبس ي نكته
. ان سـاخت يـ خـود را ع  يگسـترده و مردمـ   فيك طيبه صورت  1376كه بعداً در خرداد 

ج يت كرد و نگذاشت كه نتـا يان حمايجر نيا حكومت خود از ين ماههايدر آخر يهاشم
د اگـر  يخود از حقوق مردم دفاع كرد و شا ييو اجرا يو با قدرت قانون ر كندييانتخابات تغ

  .افتاد يم 76در سال  88نبود اتفاقات  يهاشم
  يخاتم يآقا ياست جمهوريساله ر 8ج ـ 

 هم بود كـه در  يك جنبش اجتماعيمحصول  يت آمده بود ولياگر چه از درون حاكم يخاتم
 يفضـا  ،ييو قانونگرا يطلب اصالح يجاد فضايست با ااو توان ،يغات انتخاباتيدوران تبل نديفرآ

بـه مسـائل    يگـر يكـرد د يبـا رو  يل كند، خاتميتبد يمدن جنبش كي ي عرصه را به يانتخابات
رمترقبه بود خاصـه  يجامعه غ ياسيس يروهاين ي همه يبرا يانتخاب خاتم. داشتجامعه بروز 

شايع بود كـه بعضـي از آقايـان سـكته هـم       .جناح مقابل اصالحات كه آنها را شوكه كرد يبرا
تمـام   ياسالم ي، رهبر جمهوريراست از شوك خارج و با رهبرجناح  يپس از مدت .اند كرده

 ،ييدستگاه قضا يريو به كارگ» يخشونت قانون«با  ن اقداميا. ستادنديقد در مقابل اصالحات ا
بـه   يانتظـام  يرويـ سپاه و دادگاه انقـالب و ن  ياطالعات يروهايدر وزارت اطالعات و ن يباند

ادعـا   ينكـه خـاتم  يتا ا كردند يجاد ميا يآنها در برابر هر اقدام دولت، مانع. ديمنصه ظهور رس
از مقالـه طنـز   . شده اسـت  خلق يطلب ه او و جنبش اطالحيك توطئه بر عليروز  9كرد كه هر 

 يا ن و بازداشـت فلـه  يكنفـرانس بـرل   ،يا رهيـ زنج يهـا  ك دانشجو در مورد امام زمان تا قتلي
بودند كـه   يطلبان خوارج اطالح ييگو. يو مدن ي، مطبوعاتياسيفعاالن س يمطبوعات و زندان

شـدند   ياو مـ  ي، مانع كارهـا يهاشم ياست جمهورياگر در دوره دوم ر. به جنگ آمده بودند
ـ   يليداشتند و خ يها را نگه م حرمت يتا حدود يول ـ   ينمـ  ياختالفـات را علن در  يكردنـد ول

ون، ياذهـان روحـان  » يسـاز  بـولتن «با پروژه . رها را از رو بسته بودندي، علناً شمشيدوران خاتم
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بـا  . كردنـد  ين مـ يطلبـان بـدب   ت را بـه اصـالح  ير اقشار حاكميان و ساي، بازاريفرماندهان نظام
طـور   ــ بـه   ياسـ يان، فعاالن سيدانشگاه و بازداشت دانشجو ي، حمله به كويا هريزنج يها قتل
ـ نگاران، ترور حجار ها ـ، روزنامه  يـ مذهب  يع مليوس كردنـد كـه قـدرت     يوانمـود مـ  ... ان وي
مسـتقل از وزارت   ي، نهـاد »ياطالعـات مـواز  «ل يكننده در جامعـه هسـتند و بـا تشـك     نييتع

اگـر در سـال   . دست به اقـدام زدنـد   يبه طور علنكردن اهداف خود،  يياجرا يبرا ،اطالعات
 ياست جمهورياز وزارت انداختند در دوران ر يرا به جرم اشاعه تهاجم فرهنگ يخاتم 1371

  .جاد كردنديسد ا يطلب او و جنبش اصالح يجلو يمملكت يها عرصه ياو، در تمام
، در روزنامـه  يريزنج يها نه قتليدر زم يكه به جرم افشاگر يدر دادگاه يعبداهللا نور

ها بر آن است كـه   انيافراد و جر يبرخ يفعلتمام كوشش «: ل شده بود گفتيخرداد، تشك
 يبـاق  1377ز ييها محدود به چهـار قتـل پـا    قتل يريگيباالتر نرود و پ يد اماميمسأله از سع

 يا مردم حق ندارند سوال كنند بـه راسـت  يآ«: ه خود گفت كهيگر دفاعيد ياو در جا» .بماند
آنهـا را احضـار    ينظام يدادسرا ياست كه نه تنها وقت) انينيحس(ن افراد يپشت ا يچه كس

چهـره   يبه اتهـام افشـا   ،أت منصفه دادگاه منيهعضو كنند، بلكه خود  ين نميكند، تمك يم
  ]52[و ] 51[».ز هستنديقاتالن، ن يواقع

بودند كـه   يفاسد يروهايمتهمان ن« يا رهيزنج يها نفوذ اعالم كرد كه در قتل يمحفل ذ
 يريـ زنج يهـا  قتل يابي شهي، ريد اماميبا فدا كردن سع و عمالً هم» .اند از خارج خط گرفته

ح نمود كـه  يكه صادر كرد، تصر يا هيمسلح در اطالع يروهاين ييسازمان قضا. مقدور نشد
 يمعرفـ  نيمرارت اطالعات را به عنوان آزن ومسئوالرتبه و  ين عالمسئوالن در ابتدا يمتهم«

دو تن از «ه باز آمده است كه ين اطالعيدر هم» اشاره كردند يكردند، اما سپس به نقش امام
بـه مقامـات    ر اطالعات هم موارد رايوز... كنند يد مير اطالعات را تهدي، وزييعوامل اجرا

  ]53[».كند يرتبه گزارش م يعال
 يآنقـدر قـدرت، نفـوذ و پشـت گرمـ     » يـي عوامـل اجرا «دهد كه  يه نشان مين اطالعيا

ـ به هـر حـال ذهن  ! اند د كردهير اطالعات را هم تهديوز ياند كه حت داشته را در  يت رهبـر ي
مقـام   ي، برا1376مردم در خرداد  يرساندند كه جنبش اصالح ييطلبان به جا مورد اصالح

شـد تـا از اصـالحات    شان مصـمم  يدا كرد و ايكا نمود پيضدانقالب و طرفدار امر يرهبر
ـ انداز ك ينجام شـده خـاتم  انتظار داشتند كه با اقدامات ا. كند يريجلوگ د شـدن در سـال   ي
  .اورديشتر دوام نيمنصرف شود و از آن بدتر، شش ماه ب 1380

منصرف كنند بـا بـه خـدمت     1380دا شدن در سال يرا از كاند ينتوانستند خاتم يوقت
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ـ ، ن)اطالعات سپاه و حفاظت اطالعات سپاه( يگرفتن اطالعات مواز اداره ( يانتظـام  يروي
نگهبـان   ي، شـورا )مايصـدا و سـ   ياسـ يمعاونـت س (ما ي، صدا و سـ )تيامنس ياماكن و پل

اسـت  يطلبـان در مجلـس و ر   از انتخـاب اصـالح   يريدرصـدد جلـوگ  ) صدهزار نـاظر يس(
كـاري و تـا حـدودي تسـليم      كـاري و اهمـال   كـم  .شـدند  ،يبعـد  يهـا  در دوره يجمهور
ـ    اصالح ق اقتـدارگرايان  طلبان در اين مقطع و سكوت كساني چون آقـاي هاشـمي، در توفي

  .تأثير داشته است
ي جمهوري اسالمي بود تا از تغييـر  »ها تغيير روش«خاتمي هم، مانند هاشمي، به دنبال 

تـر و تـا حـدودي     البتـه روش و مـنش خـاتمي از هاشـمي عميـق     . رژيم جلـوگيري كنـد  
عليـرغم  . تر بود و به خوبي اصالحات سياسي و فرهنگي را تئـوريزه كـرده بـود    جانبه همه

هاي بسيار خاتمي در دوره اول، او بـا احسـاس مسـئوليت و اصـرار دوسـتان، وارد       ناكامي
هاي فرهنگي و انتشار  دوران خاتمي، اوج شكوفايي فعاليت. دوم خود شد ي هانتخابات دور

معهـذا  . اي مطبوعات، پـيش آمـد   بستن فله 79بهشت  كتب و نشريات بود تا اينكه در اردي
تشكيل شد و يك تحريك  NGOصدها . ، ادامه داشت1384تا  هاي خوبي حتي چاپ كتاب

  .واقع شد... جانبه فرهنگي در عرصه هنر، ادبيات و همه
  1384-1380دوره د ـ 

ن دوره يـ در ا د كند،يمردم را از اصالحات ناامموفق شده بود  يكه تا حدود نفوذ يحلقه ذ
» .دين كشييد پايبا يرأ يها صندوقق يطلبان را از طر اصالح«: دان آمد كهين شعار به ميبا ا

د وارد يـ جد يكـرد يل دادنـد تـا بـا رو   يرا تشـك » انقالب يروهاين يهماهنگ يشورا«لذا، 
در  يديـ جد يشهر با تابلوها ين دوره انتخابات شوراهايدر دوم. دشون يمبارزات انتخابات

. حرف سـازند كاران را، من محافظه ازمردم  يت منفيدان شدند تا ذهنيبزرگ وارد م يشهرها
 يروهـا ين... د و آفتـاب و يخورش يها راز و اصفهان به ناميدر تهران به نام آبادگران و در ش

 يهـا  شـده و آمـوزش   يسـازمانده  يمعروف شدند طور» يحزب پادگان«ج كه بعداً به يبس
 نييپا«با شعار  .طلبان و به نفع مخالفان آنها، عمل كنند ه اصالحيده بودند كه برعليالزم را د

  .»يرأ يها ق صندوقيطلبان از طر آوردن اصالح
. بـود  ياسـالم  ين انتخابات، جمهوريتر كين و دمكراتيدوم، آزادتر يانتخابات شوراها

. بـود  يمجلـس متـول   يون شـوراها يسـ يشـت و كم نگهبان در آن دخالت ندا يچون شورا
راه را  يونيـ زيك گفتگـو تلو يحاً در يدر روز انتخابات به كنارك چابهار رفت و تلو يرهبر

 متعـدد به علت اشتباهات . طلبان، بازگذاشت دخالت خود، در صورت انتخاب اصالح يبرا
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و دخالـت  متعـدد   يداهايو كانداول ـ مخصوصاً در تهران ـ    يطلبان در اداره شورا اصالح
كاران  محافظه فيط بزرگ يشتر شهرهايمردم، در ب ي هو عدم شركت گسترد يحزب پادگان
بـه عنـوان مثـال در     .م منصرف شـدند يهم از دخالت مستق يات شدند و رهبربرنده انتخاب

  .ط تهران را كسب كرديمردم واجد شرا يشهر فقط دو درصد رأ يتهران، نفر اول شورا
قـانون و   يجناح مقابل قصد نفـ  يدارد ول ييگرا مجلس ششم نشان داد كه قصد قانون

مجلس ششم اقدامات مؤثري در اعمال قانون و دفاع از  .ز را داشتيتسلط كامل بر همه چ
هاي غيرقانوني، دفاع از حقوق زندانيان،  تحقيق در مورد زندان. حقوق شهروندي، انجام داد

و  90تر كميسيون اصـل   ها و از همه مهم هاي ماهواره تحقيق در مورد مراكز انتشار پارازيت
د؛ كوشش زيادي در مبارزه با رفتار و اعمال اهللا انصاري را رئيس شجاع و فرهيخته آن آيت

مجلس ششم، بعد از مجلس اول، نشان داد كـه حتـي   . غيرقانوني جناح راست، انجام دادند
ـ  در چارچوب خودي ملـت رنـگ و بـوي مردمـي      ي هها هم اگر آزادي انتخابات باشد خان

 گـر يد يير جاد ر شدند، اشتباهات خودشان هم بود كهيگ نيطلبان زم اطالح .خواهد گرفت
و  79بهشـت  يمـثالً در ارد (العمل نشـان ندانـد    در موقع مناسب عكس. د به آن پرداختيبا

و  )80ن يو فرورد 79ها در اسفند  يـ مذهب  يمطبوعات و بازداشت گسترده مل يا بستن فله
و تحصـن در اعتـراض بـه رد     ينـدگ يالعمل نشان دادنـد ـ اسـتعفا از نما    كه عكس يموقع

انتخابات مجلس  .از خود نشان نداد يتيجامعه حساس و ر شده بوديگر ديد شان ـ  تيصالح
، لشـكر  يانقالب، حزب پادگان يروهاين يهماهنگ يشورا. برگزار شد 1382هفتم در سال 

ر از آنچـه  يـ غ يها كه از منـابع  تيصالح يژه بررسيو كارشناسان و نگهبان يشورا ينظارت
نگهبان بـه   يفراهم كردند كه شورا يطيكردند، متحداً شرا ين كرده هم استعالم مييقانون تع

 يا ه اعتـراض كردنـد و نامـه   يمقننه و مجر يقوا يروسا. طلبان پرداخت رد گسترده اصالح
ن شـود و  يان تـأم ينظر آقا«: نوشت كردند كه ينامه را پ يرهبر. نوشتند يبه رهبر ياعتراض

ـ بان به انگه يشورا» .ردينظر وزارت اطالعات مالك قرار گ هـم   ين دسـتور مقـام رهبـر   ي
. »شدگان ندارد تيت رد صالحيد صالحييتأ يبرا يحجت شرع«كرد و نوشت كه ن يتوجه

ـ ا ي! را هم نخواند؟ ين قدر مستقل شده بود كه حرف رهبرينگهبان ا يا شورايآ ك نـوع  ي
  م كار بود؟يتقس

كـه   يانتخابات مجلـس هفـتم بـود بـه طـور      يطلبان، برگزار ك اصالحياشتباه استراتژ
 يريدستگ» .ن كردندييتعش از انتخابات يب مجلس هفتم را پيترك«: گفت كه يكروب يمهد
فرودگـاه   يسان، اشـغال نظـام  ينو ها، وبالگNGOنماگران، زنان، فعاالن يع هنرمندان، سيوس
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 يك شركت خارجين فرودگاه كه يا 2توسط سپاه و لغو مناقصه مربوط به فاز  ينيامام خم
برنده شـده  » ترك سل«كه  يبراتلغو مناقصه مخا ياعمال فشار برابرنده شده بود و بعد هم 

تـاز   كـه يگر يرا هم داشت، د يت رهبرينفوذ كه حما يحلقه ذ .نفوذ يذ ي بود توسط حلقه
  !ن موارد سكوت كردياز ا يليدر خ يخاتم .دان شده بوديم

ـ     لبـاً داشـت و ق  يـي گرا قـانون ، قصد يبر خالف هاشم يخاتم  يبـه آن معتقـد بـود ول
ارات خود، دچـار  ياخت ي طهيطلبان در ح الحصا. بود ييگرا ه، قانونيعلناً عل يخشونت قانون

شـهدا و   يهـا  عـدالت، خـانواده   ي توسـعه بـه   يتوجه ياز جمله ب. شدند يادياشتباهات ز
از مطبوعـات،   يبعضـ  يگختيو انقالب، كارگران، كشـاورزان و عنـان گسـ    يمعلوالن جنگ

ـ  ن چانـه يي، شـعار فشـار از پـا   يمورد با هاشـم  يمقابله ب كـه بـه جـز    يدر حال(از بـاال   يزن
 ياز آنهـا رو  يان هم پـس از مـدت  ين نداشتند و دانشجوييدر پا يگريد يرويان نيدانشجو

 يهمكـار  يبا خاتم يرهبر اگر .ت بوديراه نجات روحان يطلب الحصا يول... و) برگرداندند
ش ببرند و هم آن را قانونمند و منضـبط  يالحات را پصتوانستند ا يكرد، هم م يم يو همراه

كـه   يا ف كرد تا مرحلهيفضا را تلط يش برد و كميدر خارج را پ ييزدا تشنج يخاتم. نندك
اروپا از . كرد يرفت و عذرخواهيرا پذ 32مرداد  28 يت كودتايمسئولكا ير خارجه امريوز

ران را بهتـر كنـد،   يـ كرد رابطه با ا يكا سعيستفاده كرد و در اختالف با امرا يت خاتميموفق
ن اقـدامات  يـ ت ايبه اهمجناح مقابل  يول. قرار داد ير تفاهميك مسيرا در  يا مسئله هسته

 شـد  ريـ گ نياش، دسـت بسـته و زمـ    يدار آخـر زمـام   يها در سال يخاتم .نداشت يتوجه
همانطور  تا مجلس ششم تمام شد و آمد كاران محافظهبوش پسر هم به كمك  يها استيس

انتخـاب   ياستصـواب  زتر نظـارت يت ريبا شمش يگريب ديمجلس هفتم در ترك كه گفته شد،
 20انـداز   چشـم  سند او. ك كار ارزشمند كرديخود  ييگرا در چارچوب قانون يخاتم. شد

م و بـه  ي، تنظيضور رهبرو در ح يند قانونيك فرآيچهارم را در  ي توسعه ي ساله و برنامه
 يمقام رهبر. دينگهبان و دولت رسان يو شورا ص مصلحتي، مجمع تشخيب رهبريتصو

ـ يپـذ نآنهـا را   ينـژاد، هـر دو   يبعد كـه احمـد  . آن را امضاء و ابالغ كرد آنـرا   يرفت و حت
ت ياز حاكم گريد طلبان الحصا .نكرد يرگذاريو تأث ياعتراض جد يرهبرخواند،  يكائيامر

 ريو تـأث  ييتوانـا  از يمـردم متوسـط شـهر    يسرد دل 1384در انتخابات . شده بودندرانده 
شـهرها و انتخابـات    يوراطرف مقابل كه در انتخابات شالت منسجم يطلبان و تشك الحصا

 يطلبـان در معرفـ   الحصـ را زده بود، همراه با اشـتباه ا  هيات اولضرب 1382 مجلس هفتم در
  .كشور شد ييدان اجراينژاد وارد م يد كردند و احمدرا وار ييدا، ضربه نهايچند كاند
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  )1388-1384(نژاد  يـ دوران احمد هـ

نفـوذ را از مشـاركت    يذ ي دوم و مجلـس هفـتم، حلقـه    يدر انتخابـات شـوراها   يروزيپ
نهـم دسـت بـه     ياست جمهوريانتخابات ر يلذا، برا. از كرده بودين يب يكاران سنت محافظه

  :ر زدندياقدامات ز
  انقالب يروهاين يهماهنگ يگسترش شورا -1
  ون شناخته شده جناح راستياسيانتخابات بدون حضور س يل جلسات اصليتشك -2
  .ع باشنديكاران كه كامالً مط محافظه 2روها و احزاب درجه يجذب ن -3
  ...و ي، عسكراوالدي، باهنر، توكليجاني، الريچون ناطق نور ينگرفتن كسان يجد -4
جـذب طبقـات    يباف براين و قالييجذب طبقات پا ينژاد برا ياحمد(مهره با دو  يباز -5

، ييالعمل طبقات و اقشـار جامعـه در مرحلـه نهـا     ل عكسيو تحل يتا با بررس) متوسط
ل بود كـه ذوالقـدر گفـت    ين دليبه هم. كنند ي، معرفياصل يداين دو را كاندياز ا يكي

  ».ميه انتخابات را برديچندال يطرح يبا اجرا«: كه
 يهمـاهنگ  يشـورا « يصـور  يطلبان را به بـاز  ن بود كه اصالحيه ايمنظور او از چندال

 يون رأيليم 4او . را شكست ين و هاشميمع يباف رأيمشغول كردند، قال» انقالب يروهاين
از  يكـ يگرفت،  يتعلق م يون به كروبيليك ميا ين و ياو به مع يون از رأيلياگر دو م. آورد

ـ تأ. شـد  ينژاد حـذف مـ   يرفتند و احمد يدوم من دو به مرحله يا ت دو نـامزد  يد صـالح يي
و  يو عمـالً محـروم كـردن هاشـم    ) نيزاده و معـ يـ مهر عل( يطلب با حكم حكومت اصالح

حزب ( يريگ ين رأيماش يفت ناگهانيت شيو در نها. ن دو نفريا يون رأيليم 5/5از  يكروب
ـ باف فريطلبان و قال ن ماجرا اصالحيادر . نژاد يبه سمت احمد) و لشكر ناظران يپادگان ب ي

نژاد، همچنان در رقابـت   يبه سمت احمد نفوذ يذ ي حلقه فتيرغم شيباف عليقال. خوردند
م كردند و در يها را تقس ي، در مرحله اول، رأمتعدد يداهايطلبان با كاند ماند و اصالح يباق
ـ  يهاشـم . نژاد به مرحله دوم آمد يجه احمدينت ان در يـ دو، بـه دخالـت نظام  ، هـر  يو كروب

نـژاد هـم    ياز احمد يا خامنه يت آقامجتبيحما از يكروب يانتخابات، اعتراض كردند و حت
  .نداشت يا دهيگر فايد ينام برد، ول
شان به قدرت يك به ايو جناح نزد يرهبر مقام تينژاد هر چه بود فقط با حما ياحمد

د از ينـژاد چـك سـف    ياحمـد . دبـو  ياست جمهـور يپرش به ر ياو سكو يشهردار. ديرس
سـاله و پـنج    20به برنامه  مصوبات مربوط. كرد، بازخواست نشد يهر كار. داشت يرهبر

. را منحل كرد و مؤثر در امر توسعه يخيتار يقانون ينهادها. ر پا گذاشتيساله چهارم را ز
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نگهبـان سـكوت و    ي، مجلس و شـورا يرهبر. كرد يار متمركز و فرديرا بس يريگ ميتصم
او بـه عنـوان   . ر سوال بـرد يز 1384را تا  ياسالم يعملكرد جمهور ي هاو هم. د كردندييتأ

ا با سكوت خود يدش كردند ييا تأيع راست يف وسيط. مطرح شد ياسالم يجمهور يناج
، يشـكن  قـانون  :بـاً همـه اقـدامات او   يتقر .ز جلـودارش نبـود  يـ چ چيه. ت دادنديبه او رضا

، ي، فحاشـ يينمـا  ، اغـراق يي، دروغگويب روابط خارجيتخر، يادار ـ  يفساد مال، يزيگر قانون
، ياسـالم  يجمهـور  يهـا  تير مردم و شخصـ ي، تحقيمنافع و مصالح مل ينف ،يپرست خرافه

. گرفت يياعتنا يندگان را به تمسخر و بيمجلس و نماكم،  كم .گرفت يت قرار ميمورد حما
 يا مبهم و ناشناخته يا ، هنوز هم مسئلهيد و اعتماد رهبرييان افراد مورد تأيانتخاب او از م

  ؟ساخت ياش م ن، برجستهيريداشت كه از سا يزيچه چ يست كه ويمعلوم ن. است

ن ينژاد شدند و به هم  يمتوجه خطر احمد يشهر يانياز اقشار م يلي، خ1384در انتخابات 
ـ افـت و ا يـ در مرحلـه دوم ـ تحقـق      يت از هاشمين آنها در حمايسابقه ب يب يل ائتالفيدل ن ي
كـه   افته بودنديدر يبه درست آنها. بود يهاشم يآقا گذشته يها استيمخالفت آنها با سرغم يعل

د يتواند مثبت باشد و با يم يبار خواهد بود كه انتخاب هاشم نژاد آن چنان فاجعه يخطر احمد
ـ ينـژاد، خ  يان دوره اول احمـد يدر پا. درت كياز آن حما ـ از اقشـار م  يل ـ   ياني  يجامعـه و حت

آنچنان . نژاد شدند يت هم متوجه خطر تداوم حكومت احمدياز جناح راست حاكم ييها گروه
. شـد كـامالً متفـاوت    1388ها بود كه چهره انتخابات  ن گروهيا يبرا يجد ؛ن استنباط خطريا
فـه  يو وظ رفته بود، احساس خطريذرا پو سكوت  ينينش هيسال حاش 20كه  ين موسويرحسيم

به هاشمي و خـاتمي مشـورت    1368ميرحسين كه از  .دان آمديد به ميجد يكرديبا رو وكرد 
هاي اين دو نفر ديگر حاضر به محدوديت نقش خود در مشورت  داده بود و با شكست برنامه

دادن نبود، قصد تصاحب مسئوليت مستقيم را داشت تا شايد از انحراف خطرناكي كه احساس 
ـ بـه م  يروزيـ د پيطلبان كمربندها را محكم بستند و به ام اصالح .لوگيري كندكرده بود، ج دان ي

  .آمدند
  1388ـ انتخابات  و

، يملـ  ياز همدل ييفضا ؛ونيزيتلو يها الخصوص مناظره ي، عليانتخاباتغات يدر دوران تبل
قابـت سـالم، بلـوغ شـعور     ت، تسامح، تسـاهل، تحمـل مخـالف، ر   ي، مدنيخواه يدموكراس

جاد شـد  يا در مردم نژاد، ياحمد يها يدر ها و پرده يانضباط يب يرغم تمام ي، عل...و ياسيس
خود  ياسيس ياز روند تكامل يديران دارد وارد مرحله جديدا كردند كه ايد پيكه همگان ام

  ]54[.دي، ناميشهرآن را ظهور فرهنگ جهان  يرانيا ياز محققان دانشگاه يكي .شود يم
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و اند  ر بودهيپذ انقالب تحقق يها د و نشان داد كه آرمانيخوب درخش يلين خيرحسيم
داد و عـزم   يجـد  ياو، هشدارها. ت جامعه بوده استيرير از مدياند، تقص اگر محقق نشده

ـ يب شيپ ييزهاياو چ .ان داشتياز سقوط جامعه ب يريجلوگ يخود را برا كـرد كـه بعـداً     ين
  .تر كرد تر و مصمم را مقاوم نيرحسينژاد، م يحمالت احمد .افتيتحقق 
شده بود،  يو عرصه عموم يك حزب قبالً وارد جامعه مدنيل يكه با تشك يكروب يآقا

نه دفاع از حقوق مردم و اصـالح امـور نشـان داد، هـر چنـد همكـاران       يعزم خود را در زم
ـ  ر داديناپـذ  تحقـق  يشـعارها  ن كار انتخاب نكرديا يبرا يمناسب صـداقت و شـهامت    يول
خطر را احساس كرده اسـت   يكروب يها را جذب كرد و مشخص شد كه آقا يليخ يكروب

  .دارد را و قصد مقابله با انحرافات
كـه از خـاتمي دفـاع     1380و  1376شد و همچون سـال   اگر آقاي كروبي كانديدا نمي

ترسـانيد و   كرد؛ فضاي انتخاباتي اين قدر جنـاح راسـت را نمـي    كرد، از ميرحسين دفاع مي
  .شدند طلبان قدرتمندتر و توانمندتر، ظاهر مي اصالح

را  يحكومـت اسـالم   ي خانه بود كه شانس درِ ين بارين دوميا 1376بعد از انتخابات 
 ياسالم يجمهورنظام و  يرهبرن اقبال از بام يشاه. به آن توجه نكرد يكساما باز هم  .زد
، بازداشـت فعـاالن   ييو رضـا  يكروب يها يج انتخابات، تعداد رأياعالم نتا يچگونگ. ديپر
نماز  يها خطبه، 19/3/88و با احكام امضاء شده در  يدر شب اعالم رأ يا و رسانه ياسيس

نجه و تجـاوز بـه فعـاالن    ، سركوب، كشتار، بازداشت، شـك 88خرداد  29در  يجمعه رهبر
اقشـار   يتگـ خي، آرام، متمدنانـه و فره يپاسخ اعتراض مـدن  در يو كروب يموسو يانتخابات

  »من كو؟ يرأ« :گفته بودندفقط  29/3/88شد كه تا  ياتي، عمليشهر ي جامعه يانيم

، 1299 يماننـد كودتـا  . جـاد كـرد  يا يخيت، انقطاع تاريحاكم ،ن عمليد با ايبدون ترد
ران را وارد يا. ق شديت عمين مردم و حاكميشكاف ب. 42خرداد  15، كشتار 1332 يكودتا
ت يــبـا حاكم  يشــهر يانيـ ختــه و ميتقابــل اقشـار فره  ي مرحلـه . كــرد يگـر يد ي همرحلـ 

، پـس از  يسـال انـد   سهع يد وقايو باز بدون ترد. خواه طلب و هژمون ك، سلطهيردمكراتيغ
ران، هرچند مقتدر، نخواهد يت ايدست حاكم رگر ديران دينده ايآن نشان داد كه تحوالت آ

چ يبتوان با چند دكمه و سوو ستند كهيك كارخانه نيتحوالت جامعه، چون اتاق كنترل . بود
تلـر،  ي، هرضـا شـاه و محمدرضـا شـاه    چون؛  يانيگرا اراده. كرد هادار و پانل آن را كنترل و

مطمئنـاً  . ن كار نبودنـد يقادر به انجام ا يخ مدون بشرين، برژنف و هزاران نفر در تارياستال
و  نشده ينيب شيپ يثن آبستن حوادرايا. نخواهد بود يران هم مستثنيجامعه انده يتحوالت آ
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از  يك طرف و عوامـل خـارج  يتوسط حاكمان از ن حال خطرناك يو در عرقابل كنترل يغ
  .باشد يگر ميطرف د

  نژاد ياحمد ي دهيـ پدز 

بلكه رفتـار  . ده استيفا يعبث و ب ينژاد در جامعه، كار ياحمد يها يژگير ويو تفسل يتحل
. ح دادنـد يگران ترجيدند و بر دينژاد را بركش يل كرد كه احمديد تحليرا با يو اعمال كسان

ـ پا و دون يناشناس در سلسله مراتب حكومت ينژاد، فرد ياحمد ـ او گو يگمنـام . ه بـود ي ا ي
كه او را كشف كردند و ارتقاء دادند و بر افراد شناخته شـده   يكسان. ت بوديان مزيآقا يبرا

ران يـ ها هزار نفـر در ا  نژاد ده ياحمدو الّا مانند . ل شونديد تحليخودشان مرجح دانستند، با
طـرز تفكـر و   . داشـتند  ين رفتـار را مـ  يبـاً همـ  يشـدند تقر  يجمهور م سيهستند كه اگر رئ

 يجمهـور  يالهـ  حـزب ان افـراد  يدر م يبيب و عجيز غرينژاد چ ياحمد يات فرديخصوص
ـ  ،يرفسـنجان  يكـه هاشـم   يكسـان . سـت ين ياسالم  ي، موسـو ين، خـاتم يرحسـ ي، ميكروب
 ي، علـ ييچـون، محسـن رضـا    يكسـان  يافـراد مـورد اعتمـاد رهبـر    ان يو در مها  ينيخوئ
ــرا ناد... بــاف وي، قالي، احمــد تــوكليجــاني، محمــدجواد الريجــانيالر ــي ــد و يگ يده م رن

ت در يرغم عـدم رضـا  يكه عل يكنند و گروه دوم كسان ينژاد را انتخاب و انتصاب م ياحمد
ل يد تحلين دو گروه جداگانه بايا. ل شونديتحلد ي، بان انتخاب و انتصاب، سكوت كردنديا

ها سال تجربه كار  هستند كه ده يا نژاد، افراد پخته و با تجربه يان احمديان حاميدر م. شوند
  !نژاد را بشناسند؟ ياند، احمد ا نخواستهياند  دارند، چگونه نتوانسته يالتيو تشك ياسيس

 يالتيـ تشـك   ياسيل سابقه مبارزات سسا 60با ... و يعسكراوالد يآقا چون يا كسانيآ
، نـاطق  يكنـ  يچـون مهـدو   يا ون با سابقهيا روحانينژاد را بشناسند؟ آ ياند، احمد نتوانسته

و برخـورد بـا افـراد متفـاوت قـادر       يالتيـ تشـك   ياسيسال سابقه كار سها  با ده... و ينور
  كنند؟ يابينژاد را ارز ياند احمد نبوده
انـد،   بـوده ... ر كـل ير و مديل و وزيسال گذشته وك يكه در سن جناح يا يا جوانترهايآ

د دانشگاه، چون ياند؟ اسات نداشتهنژاد را  ياحمد ييشناسا ييتوانا... و يهمچون باهنر، توكل
نـژاد برآمدنـد و در منـاظرات و     يچهـره كـه تمـام قـد در دفـاع از احمـد       و خوشافروغ 

 يياسـتثنا  يتيشخصـ  و نينـو  يراه ؛ييگفتند كه گو يآنچنان سخن م يونيزيمصاحبات تلو
ك يـ شدند، قادر نبودند از او ل يالهجه او تبد حيون صريسيعد از چند ماه به اپوزاند و ب افتهي

ن يـ ت مبارز بـا ا يه قم و روحانيحوزه علمن يا رهبران جامعه مدرسيداشته باشند؟ آ يابيارز
كننـد؟ بـه هـر حـال چـه       يبررست را ين شخصياند ا همه سابقه و تجربه و ادعا، نتوانسته
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هسـتند   ييهـا  خسارت مسئولكنندگان، مجموعاً  نژاد و چه سكوت يم احمدين مستقيمنتخب
ا يآ. ران وارد كرده استيبه منافع ا يتيثيك و حي، استراتژي، معنوين فرد به لحاظ ماديكه ا
در اطـراف  منحرف  يانيكشف كنند كه جر انيآقاسال  6است كه بعد از  يكاف و كننده قانع

  !؟است نژاد شكل گرفته ياحمد
اند؟ و حاال پس  ن آدم را نداشتهيص ايندگان مجلس هفتم و هشتم قدرت تشخيا نمايآ

و او هـم آنچنـان   ؟ كننـد  مـي سـوال   از اوكننـد و   يت ميه شكاييها از او به قوه قضا از سال
ـ فاجعه جر. ستينژاد ن يفاجعه، شخص احمد. گيرد مجلس را به سخره مي اسـت كـه    ياني

و خطرنـاك ماننـد    يك فـرد معمـول  ي يرود و به راحت يكاله سرش م ين به سادگين چنيا
ـ    يسـم و روابطـ  يو فاجعه آن مكان بديآنها را بفر تواند ينژاد م ياحمد ن آدم ياسـت كـه چن

ـ . رساند يم ياست جمهوريكشد و به ر ين حد باال ميرا تا ا يا گمنام و ناشناخته م كـه  يگفت
ران مثل او را ينفر در ا هزاران .فرد منحصر به يا نابغه هاست و ن يده نادريه پدنژاد ن ياحمد

شود تا اشتباهات و  يم يران معرفيا ينژاد ناج يفاجعه آنجاست كه احمد. دا كرديتوان پ يم
چكس هـم خـود را   يو امروز ه! گران را جبران كنديو د يو خاتم يهاشم يها يكار خالف
چگونـه در مرحلـه دوم   . از مردم را هـم نـدارد   يك عذرخواهيداند و شهامت  ينم مسئول

مـدار ـ    ختـه و فرهنـگ  يجامعـه ـ و البتـه فره    يانيها نفر از اقشار م ونيلي، م1384انتخابات 
ـ ! دفـاع نمودنـد؟   ينژاد را درك كردند و از هاشـم  يخطر احمد ـ آقا يول ـ ان بـا ا ي ن همـه  ي

ك آدم ي يتيو امن يل اطالعاتيض و طويعر يها تگاهو دس لتريوسواس و تجربه و دقت و ف
و دغدغه منافع ملي را  !جمهور؟ سيدند و شهردار تهران كردند و بعد هم رئيكشگمنام را بر

  !نداشتند؟

و  يك تجربـه كـار  يكه ... و يي، محسن رضايجانيباف، برادران الري، قاليحداقل توكل
ل يـ ان از آنها تحليگرا ان اصولياز خود نشان داده بودند و آقا يو فرد يات اخالقيخصوص

نـژاد در   يسال عملكرد احمـد  9امروز، پس از . و برداشت داشتند و با آنها كار كرده بودند
سـت  ين يا ست كه در مورد او گفته نشده و پروندهين ي، حرفياست جمهوريو ر يشهردار
در مـورد عـدالت و توسـعه نظراتشـان بـه او      كـه   يرهبر .باشد هديم نگردياو تنظ يكه برا

عـدالت و تـورم و    يكننـد كـه بـرا    يعلناً اعالم م ين مملكتمسئوالك بوده در حضور ينزد
 ،1389كنـد كـه در سـال     ينژاد ادعا م ياست كه احمد ين در حالينشده و ا ياشتغال كار

  !ون شغليليم 5/2، 1390جاد و در سال يون شغل ايليم 6/1
ـ مبارزه با فساد و فقـر بـه م   ينژاد برا ياحمدطرفه آنكه  ـ ا. دان انتخابـات آمـد  ي  ؛ن دوي
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ان او خوب شـكاف موجـود را شـناخته    ينژاد و حام يجامعه ما بودند و احمد يها تيواقع
ـ يبودند كه تبل ات و ياز خصوصـ  يلـ يكـه خ  1388تـا   يغات خود را بر آن متمركز كنند ول

د كردند؟ چـرا آن  ييان تأيادامه كار او را چرا آقانژاد مشخص شده بود،  ياحمد يها ييتوانا
  كردند كه باز او انتخاب شود؟ يمهندسهمه 
ا قصـد حـذف   يـ كـرد و آ  يمرا دنبال  ينژاد چه درسر داشت و چه اهداف ينكه احمديا

ن همه امكانات اگـر  يان با اين است كه آقايست، مهم ايت را داشت مهم نيت و واليروحان
ـ داشـتند با  يمـ  يـ اخالقـ   يشناسـ  ـ روان  ياجتمـاع ـ   ياسـ ينش سيد و بيد د در دو سـال  ي

به هر حال، مـا  . شناختند ياو را م ياست جمهوريو حداكثر پس از چهار سال ر يشهردار
ده يان، بركشـ يـ حامم، بلكـه  ينـژاد داشـته باشـ    يها و اهداف احمد يژگيو يد رويد تأكينبا

م و آنها هسـتند كـه   ينژاد را مقصر بدان يكنندگان احمد كنندگان و منتصب كنندگان، منتخب
نـه بـه   ين همه هزين كردند و اينده پاسخ دهند كه چرا چنيآ يها ران و نسليد به مردم ايبا

ـ باشد و هركس ظرف يگر م دانستند كه قدرت وسوسه يان نميا آقايآ .ل كردنديمردم تحم ت ي
  تحمل قدرت را ندارد؟

نـه  «: گفت كـه  يسنت اب به جناح راستخط 1384نژاد پس از انتخاب در سال  ياحمد
ت از ين صراحت و قدرت كالم حكايا. »از دارميشما ن يدهم و نه به رأ يبه شما م يازيامت

ـ نفـوذ و موفق  ينژاد بـه پشـتوانه حلقـه ذ    يآن دارد كه احمد ن حلقـه در انتخابـات   يـ ات ي
. ديـ گو ين جسورانه سخن مين چنينهم، ا ياست جمهوريدوم، مجلس هفتم و ر يشوراها

ـ ا يتعـال «، طـرح  1384نـژاد در سـال    يپس از انتخاب احمد در دسـتور كـار حلقـه    » راني
توسـط مركـز   » در دهـه چهـارم   ياسـالم  ينقشـه راه جمهـور  «الذكر قـرار گرفـت و    فوق

ت و يـ شـرفت تـوأم بـا معنو   يبـا پ  يو گفتمان تعـال . ن شدي، تدو»سپاه يعموم يراهبردها«
 يچهارم انقالب، بـه جـا   ي هدات دهيبخش مقابله با تهد در. ن بودين تدويجه ايعدالت، نت

ن بود يد، ايآنچه در مطبوعات ظاهر گرد. ديگفتمان غالب گرد» جنگ نرم«؛ يتهاجم فرهنگ
فرمانـده سـپاه    يجعفـر . كشـور هسـتند   يج عامل و محور تحوالت ساختاريكه سپاه و بس
و طرح بـا  » .دات نرم شده استيمأمور مقابله با تهد يج به دستور رهبريبس«: اعالم كرد كه

، مجموعه »دها و راهكارهايها، تهد بياندازها، آس ، چشميدهه چهارم انقالب اسالم«عنوان 
ل شـد  يش از سه هزار گردان ضدشورش تشكيمتعاقباً، ب. كرد ينده را مشخص مياقدامات آ

. دنديگرد ياستان، سازمانده يسپاه ادغام شدند و در س ينيزم يرويج در نيو اكثر افراد بس
آمـوزان، معلمـان    هنرمنـدان، دانـش  (اقشار جامعه  يتمام يبرا يونيليج چند ده ميبرنامه بس
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  :بر دو اصل استوار شدن طرح يراهكار ا. در دستور كار قرار گرفت...) و
رغم يـ ـ عل  110از اصل  يريگ ه امور و با بهرهيار گرفتن زمام كليتمركز قدرت و در اخت -1

مصباح  يآقا يات فقهيه نظريـ بر پا  يقانون اساس يها تيان به محدودياعتقاد آقاعدم 
  .يك داخليدمكرات اترييو تغ ياز حمله خارج يريجلوگ يبرا يزدي

كــه  ياســالم يســوم جمهــور ي، رهبــر»و نصــبكشــف « يبــرا يســميمكان يطراحــ -2
  .دوم باشد يت رهبريريدهنده مد تداوم
 يمنتفـ  ير نظـام در كوتـاه مـدت و حملـه نظـام     ييداشت كه تغنفوذ اعتقاد  يذ ي حلقه

انقـالب   يروهايق نياز طر) كا و متحدانشيامر(مهار انقالب توسط نظام سلطه . ]55[است
د حلقـه عبـارت هسـتند از؛    يـ جنـگ نـرم از د   يدهايتهد يلذا بسترها. شده است يطراح

، يو صـنف  ياسيس يها فعال در اقتصاد، فرهنگ، احزاب و تشكل يدانشگاه، بخش خصوص
ــدان، دگراند  ــنفكران، هنرمن ــدان س يروش ــان و منتق ــان، مخالف ــيش ــالحياس ــان،  ، اص طلب

ـ آوردنـد و سـركوب ا   يكم بر زبان مـ  هم كم 1378كه از سال  يزيچ ...نگاران و روزنامه ن ي
  ]56[.روها را هم شروع كرده بودندين

همسو ـ و در رأس آنهـا قـوه     يسپاه پاسداران و نهادها يطرح، فرمانده ياصل يمجر
از فرمانـدهان   يمتخصص مدافع نظام، بخشـ  يروهاين طرح؛ نيان ايحام. باشد يه ـ م يمجر

نظام ده درصد افراد جامعه هستند  يا گاه تودهيپا. باشند يها نظام م جنگ و طرفداران ارزش
... امـداد و  تـه يد، كمياد شـه يـ ج، بنيچون سـپاه، بسـ   ييها معتقدند و در نهادها كه به ارزش

شـود حكومـت    يت ده درصد مردم مـ ين حلقه معتقد بود كه با حمايا. اند شده يسازمانده
مشروط بـر آنكـه امكـان    . طرف را مرعوب نمود يمخالفان را سركوب نمود و افراد ب. كرد

بـه منظـور    .]57[شـود  يك و متمركـز منتفـ  يستماتيع، سيدر جامعه به شكل وس يابي تشكل
  :ها عبارتند از ن كنترليا. انجام شوند يعيوس يها د كنترليشده باتحقق اهداف مشخص 

 يو نهادهـا  ل احـزاب يطلبان و تشك ها، اصالح يرخوديحذف غ( ياسيس يكنترل فضا  -1
  )يخود يشيفرما يمدن

ه، يفـرار سـرما   يق راهكارهـا ياز طر ياضمحالل بخش خصوص( ياقتصاد يكنترل فضا -2
شـكل   اقتصاد، به خدمت گرفتن يبا بخش خصوص يتيامن، برخورد يگذار هيسرما يناامن

  )يو بودجه عموم يدولت يها ، كنترل شركتيقانون اساس 44اصل  ي دگرگون شده
ـ يها، برخورد امن ف رسانهي، توقيا سانسور، انحصار رسانه( يفرهنگ يكنتزل فضا -3 بـا   يت

  ...)اصحاب فرهنگ و
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ـ از طر(دانشـگاه   يكنترل فضا -4 دار كـردن   د، سـتاره يوفـادار، اخـراج اسـات    يق نهادهـا ي
  )در دانشگاه يتينش و برخورد امنيان، گزيدانشجو

سـاختار   ي هـا، توسـعه   نشيگز ياياح(كشور  يبوروكراس نيو ماش يادار يل فضاكنتر -5
  ...)و يشغل يج به عنوان نردبان ترقيبس

خـوار كـردن    رهيـ و ج يانيگسترش فقر مخصوصاً در اقشار م(مردم  يذهن يكنترل فضا -6
  )مردم به دولت

، شـبه  ي، نظـام يانتظـام  يروهـا يانواع ن يكيزيبا حضور ف(جامعه  يعموم يكنترل فضا -7
  )شهرها يعموم يدر فضا ينظام

ـ يهـا و برخـورد امن   كردن حوزه يق دولتياز طر(ت يكنترل نهاد روحان -8 ون يبـا روحـان   يت
  )منتقد

ل يوابسته، تشـك  يها اء و نهادها و شركتياالنب قرارگاه خاتم ي ؛ توسعهيدر بخش اقتصاد
گمنـام در خـارج    يها د سهام بانكيل بانك، خري، تشكيـ اعتبار  يمال يها ت مؤسسهيو تقو

؛ يسـاز  يان خصوصـ يـ در جر. بزرگ در دستور كار قرار گرفت يها نگيل هلديكشور، تشك
، ... و يميرو، پتروشـ يـ رات، راه، ندر حوزه مخـاب  يبزرگ دولت يها ت و كنترل شركتيريمد

ـ با 44اصـل  د از يـ ر جديتفسكه طبق  ييها ، تصاحب شركتيصنعت يها گروه د بـه بخـش   ي
ت يـ فرمان امام كـه در ب  ييستاد اجرا. ]58[از كار شد يگريشد بخش د يواگذار م يخصوص

وارد شـده و  ... و يك كارتل بزرگ در بازار سهام و بازار مـال يشود به عنوان  ياداره م يرهبر
هـا،   ارانـه يحـذف  . گر شـد يار دارد، مكمل اقدامات ديبورس را در اخت يها از شركت يليخ

ر و يـ فق يشهر يانيشد كه اقشار م يگذار هدف يها به شكل ارانهي يتحت عنوان هدفمندساز
  ]59[.ه شهرها منتفع گردنديكوچك و حاش يان و ساكنان شهرهاييروستا

بـا   ينـدگان مجلـس و كارشناسـان اقتصـاد    ياز نما يتعـداد  طبق گفتـه  يدر بخش مال
كصـد  يحـدود   ي، رقمـ 1390و مصـارف آنهـا در سـال     يارز يمحاسبه اختالف درآمدها

اند  ن اعالم كردهمسئوالكه  يموجود باشد، در حال يره ارزيد در حساب ذخيارد دالر بايليم
ك خزانـه مسـتقل   يرسد كه  يبه نظر م. باشد يموجود نم يره ارزيدر صندوق ذخ يكه پول

، بازنشسته كـردن  ياسيس يفضا يدر بخش نوساز. جاد كرده استيخود ا يان براين جريا
و رهبران  يناطق نور يشامل حال آقا ينسل اول انقالب در دستور كار قرار گرفت كه حت

 يبه هاشـم  1390در سال در  كاران از محافظه ييها و جناح مؤتلفه يكينزد. مؤتلفه هم شد
 ين بازنشسـتگ يـ رغم همه خطرات، از تـرس ا ي، عل]60[ينيو اقتدا به حسن خم يرفسنجان
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دن يبركشـ . ن راستا بوده اسـت يدر ا... وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و يها هيتصف. است
 ياسـ يس يفضا يهم جزء نوساز...) و يلي، جليجانينژاد، صادق الر ياحمد(تر  نسل جوان

اتفاق افتـاد   ينيدحسن خميس يآقا يبرا 89خرداد  14آنچه در ت امام و يحمله به ب. است
مؤسسه نشر آثار امـام فقـط   «: ن طائب گفته بود كهيحس ين طرح است قبالً هم آقايجزء ا

  ».حافظ كاغذها بوده
ن يوابسته به ا يها و نهادها جوان در دانشگاه يروهايت ني، تربياسيس ينوساز ي در ادامه

  .ان باشديجيان بسيد از مينده كشور بايران آيان گفته بود كه مدياز آقا يكي .باشد يان ميجر
 دوم، ي، جهت تـداوم رهبـر  ياسالم يسوم جمهور يرهبر» كشف و نصب«به منظور 

اسـت خبرگـان حـذف    يالمقـدور از ر  يشـد و حتـ   يمـ حملـه   يرفسـنجان  يد به هاشميبا
، رهبـر  يا خامنـه  ياز آقـا توانسـت پـس    يبود كه مـ  ين فرديتر يعي، طبيهاشم. ديگرد يم

 ين، بـه هاشـم  يرحسـ يبا م يونيزينژاد در مناظره تلو يحمله احمد. شود ياسالم يجمهور
ـ ارزن راستا ياست مجلس خبرگان، در اياز ر يت كنار گذاشتن ويو در نها يرفسنجان  يابي

  .شود يم
قدرتمنـد   ي ن شده حلقـه ييتع يو راهكارها» ...دهه چهارم انقالب«در چارچوب طرح 

  :ن اهداف كهيبا ا. شد 1388نفوذ، وارد انتخابات  يذ
ل شـود تـا   يتشـك » ...دهـه چهـارم انقـالب   «هماهنگ با نظام جهت ادامه طـرح   يدولت -1

 يو منتف يق حمله خارجيم از طرير رژييكردن تغ يمنتف(الذكر  دوگانه فوق يبازدارندگ
، )76، ماننـد سـال   يتمـاع اج يهـا  ق جنبشيك از طريدمكرات ياسيكردن اصالحات س
  .دچار مشكل نشود

هـا   يـ مـذهب   يها، مل يطلبان اعم از كارگزاران، دوم خرداد ف گسترده اصالحيحذف ط -2
  .كامل حكومت يساز كسانيو ... و

 يرهبـر  تصـاحب ا حذف او ـ حداكثر ـ به عنوان مانع   يـ حداقل ـ و    يف هاشميتضع -3
ران ياز مـد  يا مجموعـه  حـذف  ،يهمـراه هاشـم   .توسـط او  ياسـالم  يسوم جمهـور 

  .ياسالم يسال گذشته جمهور يبروكرات و تكنوكرات س
ت او از حلقـه  يـ و تبع 88تـا   84 يهـا  نژاد در فاصـله سـال   يبا توجه به عملكرد احمد

ك انتخاب آگاهانـه و مطالعـه   ينژاد  ياحمد .بود ، او،وين سنارين فرد ايتر نفوذ، مناسب يذ
اي متبحر، نقش خود را  نژاد همچون هنرپيشه احمدي .ليك تحميا ياتفاق  كيشده بود، نه 

  . خوب بازي كرد

54 جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول /    

  دوازدهم ـ جنبش سبز

در  يكـه رهبـر   1388خـرداد   29تـا   1384ان از انتخابـات  يـ گرا مجموعه عملكرد اصـول 
نـژاد و   يسـاخت همـراه بـا عملكـرد احمـد      ينماز جمعه موضع خـود را علنـ   يها خطبه

 و آن .ان را خلـق كـرد  يـ گرا نـژاد و اصـول   يض احمديداها، نقيكاند يونيزيتلو يها مناظره
 ،جنـبش سـبز  . دارد) ا مـرگ يـ و (، تولد، رشـد، بلـوغ، تـداوم    يهر جنبش. جنبش سبز بود

شـتر  يگران فهم و درك داشتند و بيشتر از دياز جامعه بود كه ب ياقشار يعيالعمل طب عكس
  .دنديگران تحوالت را فهميو زودتر از دگران به سرنوشت مملكت حساس بودند ياز د

و  ي، بدون شعار، بدون خشونت، آرام، مـدن 1388خرداد  28خرداد تا  23تظاهرات از 
ـ ، نـه ضـد وال  ينه ضد نظام بود و نه ضد قانون اساس ؛نانهمدمت مقـام  ه و نـه ضـد   يـ ت فقي

د كـه  يـ بگوت نتوانست به مردم يحاكم» من كو؟ يرأ« .ر حق خود بودنديگيمردم پ. يرهبر
بـه عبـارت   . آنها كجاسـت  يكند كه رأت نتوانست مردم را قانع يحاكم. كجاست آنها يرأ
ن دست به سركوب، خشونت و كشتار يعالوه بر ا. ن كنديت قادر نبود كه چنيگر، حاكميد

ح و يموضع خود را صـر  88خرداد  29در  يرهبر. را حكومت عوض كرد يدان بازيم. زد
ون نفـر از اقشـار   يليسه م! جه انتخابات درست استين بود كه نتياو آن  اعالم كردروشن، 

خـود   يبـه محـل رأ   يدگيرسـ  يخود تقاضـا  يجامعه در شهر تهران با سكوت مدن يانيم
د شدند كـه  يگفت كه آنچه اعالم شده درست است و در ضمن مردم تهد يداشت و رهبر

  .ها، عواقب خواهد داشت ابانيآنها در خ يحضور بعد
د يالعمل حكومت را تشـد  و هم عكسداد ر ييتظاهرات را تغ يهم شعارها يعدع بيوقا

ت عزم خود را جزم كرده بود كه با سركوب و كشتار قادر خواهد بود كه يگر حاكميد. كرد
» ن رفته استيفتنه از ب«چون  ييامروز روشن شده است كه شعارها. اعتراضات را مهار كند

 سـركوب . شـود  يتـر مـ   رد و پختـه يـ گ يسبز عمق مباشد بلكه برعكس جنبش  ينادرست م
ـ يو امن ينظام يروهايج نيو بس معترضان بـر   1388بهمـن   22خـرداد و   9 يدر روزهـا  يت
 يروهـا يتهران توسـط ن  يها ابانيت مردم از حكومت نبود، اشغال خيغات، حمايعكس تبل

 يموفق بود ولن مانور حكومت يدر ا. افتديبه دست سبزها ن ينظام بود كه فرصت يالتيتشك
آموزان  او از دانش يها يو نگرانر اطالعات يوز يها صحبت. ان ماجرا نبوديپا يبه معنن، يا

ت اسـت  ين واقعيا يايكند، خود گو ين نظام نشت مروكه از د يا ختهيو اخبار جسته و گر
 1389بهمـن   25ق داده و تظاهرات يط تطبيكه جنبش سبز تمام نشده است، خود را با شرا

ان جنبش سـبز منتظـر   يهم نشان داد كه حام يگريز ديچ ؛تيد حاكميهمراه با سركوب شد



55  /  جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول

ـ    ين فرصت تا چند سال ديممكن است ا .فرصت هستند نبـودن   يگر هـم فـراهم نشـود ول
برگزاري كنفـرانس سـران عـدم تعهـد در دهـه اول       .ستيان آن نيپا فرصت در اين مقطع،

راي آن تدارك شده كه حتي شهر تهـران را هـم   شهريورماه و تمهيدات امنيتي وسيعي كه ب
اند اگر با برگزاري سران كشورهاي اسالمي در اوايل كار خاتمي، مقايسه  تعطيل اعالم كرده

 .شود به خوبي قدرت و منزلت جمهوري اسـالمي را در دوران خـاتمي نشـان خواهـد داد    
ـ يماه ز كميگذرد چ يآنچه امروز در خارج كشور تحت عنوان جنبش سبز م . باشـد  ينمـ  يت

توان آن را با زنـدان و شـكنجه و    يگر نميرد كه ديگ يدر خارج كشور دارد شكل م ييروين
 گذشـته  يهـا  در سـال  حكومـت  يشه جنبش سبز در نـاتوان ير .كرد يد خنثيد و تحديتهد

اگـر   ده اعتراض مردم برخورد كرد؟يشد با پد يم يگريا طور ديآ. يگريز دياست نه در چ
در  يليتخ يويرك سنايد ياجازه ده !در كار نبوده است ييويو سنار يطراحم كه يفرض كن

  :ها خود را نشان داده بودند تين واقعيا 29/3/88تا . شود ينجا معرفيا
  .داده بودند يرأ يو كروب نيرحسيون نفر به ميليم 14حدود  -
  .بود رقابل قبولي، كامالً مسخره و غييو محسن رضا يكروب ياعالم شده برا يرأ -
ـ ليم 3خرداد،  25طبق برآورد شهردار تهران در روز  - بـا   يآرام و مـدن ون نفـر در تهـران   ي

كـه در جنـبش    يزيـ چ. داده نشـود  يه رهبـر يـ عل يانـاً شـعار  يكـه اح (سكوت خـود  
ها آمدند و فقط با نوشته گفته  ابانيبه خ )افتاد ياتفاق م 1378ر يت 18پس از  ييدانشجو

  من كو؟ يرأ: بودند
 يبـه جـا   يرهبـر . جه انتخابات معترض بودنديبه نت ييو محسن رضا ين، كروبيحسريم -

 88خـرداد   29توانسـت در نمـاز جمعـه     ينژاد م ياحمد رأي انتخابات و يد درستييتأ
  :دين بگويخود چن

دانـم   يفه خود مـ يدم و وظياعتراض شما را شن يد، من صدايكه اعتراض كرد يمردم يا -
  .ميم تا هم خود و هم شما قانع شوكن يدگين اعتراض رسيكه به ا

ن ينفر آن قبـل و در حـ   12نفر از  5ست و يد شما نيينگهبان مورد تأ يدانم شورا يمن م -
طرف خارج كرده  يضع ناظر باز مو آنها را كهاند  ت كردهينژاد حما يانتخابات از احمد

  .است
ـ نفـر كاند د من و سـه  ييطرف كه مورد تأ يأت قابل اعتماد و بيك هيمن  - معتـرض   يداي

كننـد   يدگيه رسين قضيت به ايباشند انتخاب خواهم كرد تا با حوصله، دقت و حساس
و شـما  جه كار را به مـن  يسخنان هر دو طرف را بشنوند و نت يونيزيو در مناظرات تلو
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  .گزارش دهند
لطفـاً تظـاهرات   . خواهم كرد يريگ يان پيه را تا پاين قضيد كه شخصاً ايشما مطمئن باش -

  .ديجه باشيد و منتظر نتيرا متوقف كن يابانيخ
... و ي، محمـد خـاتم  يرفسـنجان  يداها، هاشـم يد كانديأت را با صالحدين هيا يرهبر

ـ زيبـا منـاظرات تلو  . كرد ين انتخابات ميبه ا يدگيانتخاب و مأمور رس  ييو گفتگوهـا  يوني
زك و تجاوز يو كشتار و كهر يريجامعه را از درگ يفضا يغات انتخاباتيهمچون دوران تبل

ـ ليم 14ر يـ ن و تحقيو توه ـ ليم 3دهنـده و   يون رأي ـ  ي و بازداشـت   يون تظاهركننـده تهران
گـذار انقـالب، بـه     انيك بنياران نزدي يو حبس خانگ ياسالم يساله جمهور ين سمسئوال

شـد و در   يل مـ يتبـد  ينمد يگفتمانبا  ياسيبا، بالغانه در حل اختالفات سي، زيمدن ييفضا
 يت رهبريآمد به تقو يبه دست م يا جهيهر نت. شدند يدعوا قانع م يها طرف يت تمامينها

 ينگهبان يشد؟ آنهم شورا ينگهبان م يق شورايه از طريد بر حل قضيچرا تأك. شد يختم م
ـ   يطيبا شرا. نداشت يگاه مورد اعتماديجا يشهر يانيان اقشار ميكه در م  ش آمـد و يكـه پ

 ين سوال نه تنها رهبريبه ا وارد شد يران در سطح جهانيكه به وجهه ا يصدمات و لطمات
ـ آ .رنـد يت عواقـب آن را بپذ يمسئولد پاسخ دهند و يگرا با اصول يها جناح يكه تمام ا بـه  ي

  !آيا شرايط بحراني داخلي و خارجي كنون، نتيجه تبعي آن عملكرد نيست؟ !د؟يارز ين، ميا
هستند  يكسانن اقشار يگاه دارد و ايجامعه پا يانيان اقشار ميبز در مم كه جنبش سيگفت

و بخـش   يم دولتـ ين عظـ يماشـ . نده اداره خواهند كرديا در آيكنند  يكه مملكت را اداره م
د، فرهنـگ، صـنعت،   يـ هنـر، دانشـگاه، تول  . شـود  يت مـ ين اقشار هـدا يتوسط ا يخصوص

جوانـان   ون اقشـار اسـت   يـ در دسـت ا ... و، يني، كارآفرييزا قات، اختراعات، اشتغاليتحق
 88خرداد  29ت قهر بودند و پس از ين اقشار با حاكميا. ان آنها دارنديدر م يا ژهيت وياهم

ت يه و حاكميفق يت و حوزه و ولين اقشار، روحانيگر مرجع ايد. ل شديتبد ييقهر به جدا
ت يـ حاكم يگـروه حـام   م شـده، يجامعه به انشقاق افتاده و به دو گروه تقسـ . ستي، نينيد

خـت و  يكوچك البته با ر يبزرگ و شهرها ياز شهرها يه بعضيان، حاشيروستائ( يروحان
ـ اقشـار م (معترض سبز  يها و گروه) نژاد ياحمد يا و ضد توسعه يمرعليغ يها پاش ، ياني
و خيـل مهـاجران    بـزرگ  يـ خاصه شـهرها   يخوان، جامعه شهر ، كتابيخته، فرهنگيفره

  ).انبوه در خارج كشور
را » نفت ـ مذهب ـ قدرت  «ك مثلث محكم يت يت اصولگرا توانسته است با موفقيحاكم

مثبت و قابل  يامربود،  يم يران و طماعان جهانيه دشمنان اين مثلث برعلياگر ا. ل دهديتشك
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ـ امروز بخـش اعظـم ا   يول. ان بوديرانيا يگسترش به تمام ـ اقشـار م  هيـ ن مثلـث برعل ي و  ياني
ن مثلث مستحكم باشد در مقابـل اقشـار معتـرض از    يهرچند ا. رود يخته جامعه بكار ميفره

 33در  ياسـالم  ياگر جمهور. گر، شكننده خواهد بودياز طرف د يكطرف و دشمن خارجي
ت گسـترده مـردم در   يكا و متحدانش مصون بوده است حمايامر يسال گذشته از حمله نظام

ت يجنبش سـبز مصـون   يريگ با شكل يبوده است ول 76 يطلب و جنبش اصالحل انقالب ياوا
كا و يجنبش سبز هر سه ضلع را سست كرده است و امر سركوب .ن رفته استيحاكمان از ب

 ينفـت را هـدف قـرار داده و تـا حـدود      ،ها مياند؛ تحر دهين موضوع را فهميمتحدانش هم ا
د كـه  يجه رسين نتيبه ا يقاتيك طرح تحقيش در يچند سال پ يك كارشناس غربي. قدرت را

 ]61[.را از پـا در خواهـد آورد   ياسالم يدر بخش نفت، جمهور يگذار هياز سرما يريجلوگ
هاي نفتـي را در   گذاري شركت جلوي سرمايه امريكابود كه  Roger Sternآقاي  ي هبعد از مقال

اي، بانكي و حمـل و نقـل هـم     هاي بيمه هاي اخير با تحريم ايران به تدريج سد كرد و در ماه
  .جلوي فروش نفت ما را گرفته است و هم جلوي انتقال مطالبات و ورود كاالهاي اساسي را

و  نيـ كند كـه بـا د   يم يرا معرف يگريو اهداف د يگرين دي، ديداخلمعترض جنبش 
 اعالم مواضع چون ييها دهيپد. ج آثار آن ظاهر خواهد شديان متفاوت و به تدريآقا اهداف

، همسـران  يميكر ين زمان، عليان و حسي، استاد شجريخزعل يزاد، دكتر مهد يان نوريآقا
هسـتند كـه    يوان قـ يـ ك جريسمبل  ...و )ي، باكرييهمت، رجا(محبوب جامعه،  يشهدا

. اسـت  يرواقعـ يغ يشـعار »زش استيش از ريبش يزا«نكه يغ ايتبل. گرفته استزش نام ير
ها را استخدام  نينش هير و حاشيدورافتاده و عشا يكار روستاهايتوان صدها هزار جوان ب يم

ها از آنها  ونيليم يول .ختگان جامعه انداختين معاش آنها، آنها را به جان فرهيكرد و با تام
را  يمـ يكر يك عليو  انيك استاد شجريو  يخزعل يدكتر مهدك يزاد و  يك نوري يجا

 يكـردن هاشـم   يون و خنثـ يسـ يبـه اپوز  يو خاتم ي، كروبيل موسويتبد. نخواهد گرفت
خلـق  . توانـد آن را جبـران كنـد    ينمـ » شيزا«ها  ونيلياست كه م يا عهيگر ضايد يرفسنجان

  .است شيزا نيا ي الخلقه ناقص نينازلترها،  زشيسه با رينژاد در مقا ياحمد ي هديپد

  سال گذشته 22در  يزدهم ـ نقش رهبريس

 يروسـا . سـت ين يسـال گذشـته رهبـر    23 يهـا  ينابسـامان  ياست كه مسئول تمام يعيطب
 يهــا گــروه طلبــان نــدگان مجلــس، كــارگزاران، اصــالحي، مســئوالن، وزراء، نمايجمهــور

هم بـه لحـاظ    يرهبر ياند ول داشتهها نقش  ين نابسامانيدر اها  ن ساليدر ا... و ونيسياپوز
ت خـاص  يالت خود، مسـئول يج تشكيو هم به لحاظ عملكرد و بس يگاه و قدرت قانونيجا
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قابـل   يگريشان با كس ديت ايم و مسئوليپرداز ينجا به اهم آنها ميخود را دارند كه ما در ا
  :ستيسه نيمقا

ب نشـده  يتصـو  ديـ جد يصورت گرفت كه قانون اساس يدر دوران يرهبرانتخاب  -1
در  ياز حقوقدانان و فقها نقض قانون اساسـ  يليخ. نافذ بود يقبل يبود و هنوز قانون اساس

 يرهبـر كه مهمتر از نحوه انتخاب است، عملكـرد   يزيچ يول. اند ان كردهين انتخاب را بيا
د تابع مجلـس خبرگـان باشـد و نـه     يبا يرهبر يو عرف جهان يطبق قانون اساس. باشد يم

شـده   يدهـد كـه سـع    يساله گذشته نشان مـ  23كه عملكرد  يدر حال يرهبرتابع خبرگان 
از  ت اعضاء خبرگانيباً به اكثريتقر. دنساز يرهبرع و تابع يكه مجلس خبرگان را مط است

نگهبان  يشورا ياز همه بدتر؛ انتخاب فقها. شده استشغل و پست واگذار  يطرف رهبر
كنند و خود  يد مييخبرگان را تأ ير اعضايسا تين فقها صالحياست كه هم يرهبرتوسط 

اج بــه يــارات احتيــبــا آن همــه اخت يت رهبــريصــالح! آنهــا هــم عضــو خبرگــان هســتند
هـم   يگـر يست و متخصصان ديفقها ساخته ن تنها ي دارد كه از عهده يمتنوع يها تخصص

 و بـه آنهـا   دنـ در اجـالس خبرگـان شـركت ك    يرهبـر نكه يا يبه جا. د عضو آن باشنديبا
ده يرسـ  ييو كار به جـا . دهند يند و گزارش ميآ يم يرهبردار يد، خبرگان به دگزارش ده

همه ما «: از جلسات آن گفتند يكيس خبرگان، در آغاز ي، رئينيمشك ياست كه مرحوم آقا
فـه  ي، وظيكنـ  يمهـدو  يراً آقـا يـ و اخ ]62[»!ميمسـؤول  يدر برابر خدا و مقام معظم رهبـر 

 يرهبـر خبرگان موظفند كـه از   يعني. اعالم كردند يرهبربر » ينظارت حراست«خبرگان را 
ه يـ ـ در چـارچوب فق   ين مجلـس مهمـ  يچن يالقاعده اعضا يعل! حفاظت و حراست كنند

ات يه آيست كليبا يبرتر از رهبر باشند و م يد به لحاظ سلسله مراتب حوزويبودن آنها ـ با 
! انـد  ن پست نشـده يد ايآنها كاندست و ين نيكه چن ين مجلس باشند، در حاليعظام عضو ا
ل شده و امكـان رقابـت   يتبد يالعمر است، به مادام يكه انتخاب ين حاليدر ع يپست رهبر
شـده   يرهبرت قدرت يان باعث تقويو اطراف يرهبرن عملكرد يا. ن رفته استيدر آن از ب

كـه   را به وجـود آورده  ين بحران جديركارا كرده است و ايغ يف و حتيرا تضعنظام  يول
و قـدرت مطلقـه    يكتاتوريستم ديك سيران عمالً يستم ايها س ف مرسوم حكومتيدر تعار

  .شود يم يمعرف
 يبـرا  يچ اقداميه يا خامنه يآقا يگذرد در دوران رهبر يان جنگ ميسال از پا 25 -2

ت يـ كو. دنا نشان نداده يت علنيچ حساسيه يرهبرگرفتن غرامت جنگ صورت نگرفته و 
ـ ليم 15ارد دالر غرامت گرفته و هنوز يليم 37تابحال  . گـر هـم خواهـد گرفـت    يارد دالر دي
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آن ! كننـد  يران غرامت طلب ميندگان مجلس عراق از اياز مسئوالن و نما يطرفه آنكه بعض
كننده جنگ صدام بوده اسـت، هرچنـد    دانند كه شروع يعالم و آدم م. ارد دالريليم 700هم 

بـا  . داشته باشـد  يجنگ پس از قبول قطعنامه توسط صدام ممكن است بحث حقوق تداوم
حتماً اين اغماض در  !اند ران بدهكار هم شدهيده ايد مردم خسارت ،رانيف ايضع يپلماسيد

مقابل عراق، دليل امنيتي و استراتژيك دارد كه با بخشش اين جريمـه، عـراق متحـد ايـران     
  .هد بر آن مترتب نيستباقي بماند، چيزي كه خيلي شوا

ـ ا ي هيحاش يخزر توسط كشورها يايران در دري، حقوق ايشورو يپس از فروپاش ن ي
كند و هنوز پس  يم لعم يران كامالً انفعاليا يپلماسيد ي ا مورد نقض قرار گرفته و قوهيدر
ا در مواضـع  يـ ن دريـ ران از ايـ ن نشـده و سـهم ا  يـي ا، تعيـ ن دريا يم حقوقيسال رژ 20از 

ـ . افتـه يدرصد هم كاهش  13خزر تا  هيگر حاشيد يكشورها ن، امـارات متحـده در   يهمچن
 يگرفتـه و مرتبـاً در جلسـات شـورا     يج فارس موضع تهـاجم يخل يرانيره ايمورد سه جز

  .بازگرداندن آنها به امارات را دارند يعرب، تقاضا ي جامعه يج فارس و حتيخل يهمكار
 ،تيـ حاكم» رانـداز يت تـك «توسـط   ختـه جامعـه  يفره يهـا  تيملوث كـردن شخصـ   -3

ـ از ا ياتير توسـط نشـر  يـ اخ يهـا  و در سال هانيرمسئول كيمد  يآقـا در دوران . ن دسـت ي
هـا،   ينييخـو  ي، موسـو يت الـه منتظـر  يـ چون مهندس بازرگان، آ ييها تيشخص يا خامنه

و در مرحلـه   ي، محمـد خـاتم  ياله سـحاب  ، مهندس عزتين موسويرحسي، ميكروب يمهد
ـ ... كـا يزده، عامـل امر  ، فتنه، غربيستيوني، صهيهزاران نفر؛ متهم به جاسوس يبعد  يمعرف

سـابق و   ين در شورويوه مختص استالين شيا. حذف شدند يرگذاريشدند و از چرخه تاث
ك نفـر  يـ ها، فقط  دگاهين ديدر ا. است يمختص مسعود رجو ياسيس يها ان سازمانيدر م

  .خ بوده استيدر تار يكتاتوريد يها نظام يبند تمام عين ترجيا .ه فاسديصالح است و بق
 يشان برايحصر ا. ميباز كن يرا كم ياله منتظر تيبا آ يرهبرفقط به عنوان نمونه رفتار 

شـان و مصـادره امـوال و    يا يو شخصيه و غارت آرشينيب حسيسال، تخر 5ش از يب يمدت
دانش، تقوا و عرفان منحصر بـه  ه و محروم كردن جامعه از تجربه، ين فقياماكن مربوط به ا

 ينياله خم تيكه آيبود در حال يا خامنه يآقا يدر دوران رهبر يميعظ ي عهيشان، ضايفرد ا
ون يـ ليك ميـ ع جنازه ييتش. ببخشند» يحوزه گرم«د به يبا يمنتظر يهم معتقد بودند كه آقا

دنـد، نشـان   ختـه كر يفره ين روحـان يران از ايكه مردم ا يا ختهيخودجوش و خودانگ ينفر
 يآقـا  ي ت رابطـه يـ گـر عملكـرد حاكم  يبه عبـارت د . ن مردم بوديدر دل ا يق وينفوذ عم

شان يبه بار آورد و مردم را از تجربه ا يخسارت اجتماع يول با مردم را به هم نزد، يمنتظر
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  .محروم كرد و حاكميت قانوني ايران را تضعيف كرد
شـروع   ياسيس يدر داخل و خارج ترورها گذشته ي دو دههدر : ياسيس يترورها -4

ـ    در مقابل آن عكـس  يرهبرشد و  ـ   يالعمـل بازدارنـده علن  يهـا  فقـط قتـل  . دنشـان ندادن
د و يه روشن نگرديكُنه قض يشد ول يمه افشاگريبود كه نصفه و ن يدوران خاتم يا رهيزنج
ـ ا كـه  يلطمات! كند يريگ يل را پقتش از چهار يب ،هم جرات نكرد يخاتم يحت ن ترورهـا  ي

 بسيار بـيش از ايـن،   شد و يعات مهميساز ضا نهيزموارد كرد  ياسالم يت جمهوريثيبه ح
. مين مـورد گوشـزد كـرد   يـ كـا را در ا يامر يهـا  ميدر سطور گذشته ابعاد تحر .خواهد شد

 يها وه مختص نظامين شيباشد و ا يب مين روش حذف رقيدتريپل د كه ترور ظاهراًيدان يم
مخـالف   يسـت يترور يهـا  ن درست اسـت كـه سـازمان   يا .ب استيرقف و ترسان از يضع

كننده بـا تـرور    ت كه خود مقابلهيحاكم يران زدند وليبه ا ياديلطمات ز ياسالم يجمهور
بـا آن مقابلـه    يسـاز  و فرهنگ ييگرا با روند قانون بلكهبزند د به ترور دست يد باشد نبايبا

  .كند
ن يان حمله شد كـه مهمتـر  يبه خوابگاه دانشجون بار يچند يا خامنه يآقادر دوران  -5

ـ را محكوم كرد ياول يرهبر. بود 1388خرداد  25و  1378ر يت 18آنها حمله  ـ ن قـوه   يد ول
ه كـامالً لـوث   يرا، مشخص نكرد و قضـ  يين دو واقعه مهم ضددانشجوين ايه مقصرييقضا
از  يكـ ي باشـد و  يشـرفت مـ  يكرد ضدتوسعه و ضدپيبا دانشگاه و دانشجو رو يدشمن .شد

ـ بر ياسـالم  يرا از جمهـور  يانيـ است كه اقشـار م  يعوامل مهم ان؛ يدانشـگاه  .ده اسـت ي
  .كنند يم يابيشده ارز و حساب ين حمالت را، صورياز ا يرهبر يت لفظيمحكوم
در  يرهبـر دا كـرد و  يـ گسـترش پ » ضيفقر و فساد و تبع« يا خامنه يآقادر دوران  -6

ده يـ ن پديا يول. كه سران سه قوه با آن مبارزه كنند كردندصادر  يا هياعالم 80بهشت  يارد
ـ  .جـه نداشـته اسـت   ينت عمالً يرهبره يو اعالم بودهشوم رو به گسترش  دار و دسـته   يحت

 يافشا .دان آمدند خود در آن غرق شدنديكرد مبارزه با فساد به مينژاد هم كه با رو ياحمد
ـ از ا يا نمونـه ارد تومـان  يلير به مبلغ سه هزار مياختالس اخ . باشـد  ين فسـاد گسـترده مـ   ي

بار زنـگ خطـر    13 ،1390در سال ) 27/6/90شرق (سنا يز آن است به گزارش ايانگ عبرت
بـه صـدا درآمـده بـود كـه در       يانتظـام  يرويه و نيي، قوه قضايس آگاهياختالس توسط پل

 !اند نكردهت خود بدان توجه يمطمئن از مصون ،رانيمد يول گسترده است ،اختالس ها بانك
و  يكرباسـچ  يپرونده آقـا . شد يدگيرس يبطور علن يتاكنون دو پرونده فساد مال 1376از 
چنانكه در محاكمه جديـد   هم .بود يكه در آنها هم شائبه رقابت جناح يريشهرام جزا يآقا
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ـ بق .هاست نژاد و قوه قضائيه بحث و جدل انگيزه هم بين احمدي هـا معمـوالً در    ه پرونـده ي
 يساز جهت آموزش به جامعه و فرهنگ يچ كوششيبرگزار شدند و ه يرعلنيغ يها دادگاه

 يراً هم كه مجلـس بـه دسـتور رهبـر    ياخ. ، صورت نگرفتيـ ادار  يدر مبارزه با فساد مال
ده رقابـت و حـذف   يـ هـا بـه آن بـه د    يلـ يرا گذرانـد، خ  يا ندگان، مصوبهيكنترل نما يبرا
ـ   يراه مبـارزه بـا فسـاد مـال    . كننـد  ينگهبان بگذرند، نگاه م يلتر شورايكه از ف يندگانينما
ر از طـرف  يه مسـتقل و نفوذناپـذ  ييآزاد، مستقل و جستجوگر و قوه قضا يها ، رسانهيادار

ال الزم است تـا بـا اعـالم آمـار و ارقـام و      يشفاف و س يك بروكراسي .مراكز قدرت است
  .ه باشدييو هم مددكار قوه قضا ه كنديها را تغذ هم رسانه يو اقتصاد يتحوالت مال

 يوز مدعيران نيران و شبكه ايا يارد تومان، روزنامه دولتيلير سه هزار ميدر اختالس اخ
ار دارد كه آنهـا را در  يمقام كشور را در اخت 314هزار سند از  140س دولت ياند كه رئ شده

ر هراسان كـرد كـه   ايرا بس 90ون اصل يسين ادعا عضو كميا. زمان مناسب افشا خواهد كرد
انتشـار   يجلـو «خواسته است كـه   يه رسانده و از وييس قوه قضايرا به اطالع رئ خبرن يا

ـ بگرا د به انتشـار آن كـرده اسـت    يران تهديكه روزنامه ا ياسناد رد كـه مملكـت بـه هـم     ي
آنهـا  «را مطمـئن سـاخته اسـت كـه      يدفاضل موسـو يس يه، آقاييس قوه قضايرئ» زدير يم

ح كردنـد  يهم تصـر  يمقام رهبر). 12/7/90آرمان (» .را منتشر كنند يسند كنند يجرأت نم
د به ين ماجرا ادامه دهند، بلكه باياهو درباره ايد به جنجال و هين نبايش از ايها ب رسانه«: كه

» .كننـد  يو بررسـ  يريگيا را پيو با دقت قضا ين اجازه دهند تا عاقالنه، مدبرانه، قومسئوال
 يهـا  به دنبال استفاده يا اهو و جنجال، بخصوص اگر عدهيادامه ه«: كه د كردنديتأك يرهبر

). 12/7/90آرمـان  (» د مراقـب باشـند  يست و همه باين مسائل باشند، به صالح نيگر از ايد
نژاد را پس  يندگان مجلس، سوال خود از احمديازده نفر از نماي، ين هشدار رهبريبعد از ا
سـاد  ه در مبارزه بـا ف ييتوانند كمك كار قوه قضا يها كه م رسانهتعجب آن است كه ! گرفتند

اسـت كـه    يمطهـر  يفقـط آقـا   ينفـر  290شوند و تنها در مجلس  يباشند، از اقدام منع م
  .استبوده ه ير قضيگ يپ

بـه   يا هيـ ب نكردند تا هدير اقتصاد را تصويضاح وزيندگان، استي، نمايرهبره يبه توص
به  يخزعل ين دكتر مهديشتر دست بكشد و بعد از ايب يافشاگر د ازينژاد باشد، شا ياحمد
  ».آورد ياختالس رأ«: نوشت كه يدرست
ها بـه   اد شد كه زندانيآنقدر ز... اديت، دعوا، اعتيجرم، جنا يا خامنه يآقادر دوران  -7

و در كل سه برابر  دارند يت خود زندانيبرابر ظرف نيچنداز موارد  ين در بعضيگفته مسئول
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نفر به  72هر ساعت . شود يل ميه تشكييون پرونده در قوه قضايليم 12 يسال .ت خوديظرف
هـا   نفر وارد زنـدان  70و هر ساعت ) هزار نفر در سال 630(كنند  يقانون مراجعه م يپزشك

اد چنان اسـت  يها و گسترش اعت ت در زندانيتراكم جمع )هزار نفر 613هر سال (شوند  يم
ت يـ ن جمعيـ ل انتـر ها نشود، ك عتقدند كه اگر مواد مخدر وارد زنداناز ناظران م يكه بعض

ن يـ ر بـر اعصـاب ا  يبه هر حال مواد مخدر بـه علـت تـاث   ! عمالً مقدور نخواهد بود يزندان
ـ ! رديـ گ يشتر در زندان را ميب يت و كشت و كشتارهايعصبان يها جلو  يزندان  يك زنـدان ي

ك گـزارش محاسـبه   ياو داشته در  يكه برا يرغم همه خطراتي، علي، ارژنگ داوودياسيس
ارد و يليك ميماهانه  ،شهر واردكنندگان مواد مخدر به زندان ييكرده است كه در زندان رجا

ن مـواد در داخـل و خـارج    يـ مت فروش اياختالف ق(برند  يون تومان سود ميليست ميدو
 شـوند و  يكشـته مـ  نفر با چـاقو   1095 يافته و ساليسال كاهش  13اد به يسن اعت). زندان

  ]63[.كنند يم يده نفر خودكش يروز يقانون يطبق اعالم پزشك
ـ به عنـوان مثـال م  . انت نشديص ياز منابع مل ،يا خامنه يآقا يرهبردر دوران  -8 دان ي

ـ بـا قطـر را اگـر در نظـر گ     يمشترك پارس جنـوب  سـال بعـد از قطـر     11ران يـ م؛ اوالً ايري
ـ ليم 740اضـر قطـر روزانـه    را شروع كرد و در حـال ح  يبردار بهره ون متـر مكعـب گـاز    ي

قطـر برداشـت    1391در سال . ون متر مكعبيليم 240تا  220ن يران بيكند و ا يبرداشت م
 يرييـ ران تغيـ ون مترمكعـب و در برداشـت ا  يليم 2240 يعنيهد كرد، اخود را سه برابر خو
ران بـه  يـ روكنگـان تـا ا  يدنـده  يبه قـول نما ). 18/5/90روزنامه آرمان (حاصل نخواهد شد 

طبـق   .گاز مخزن را برداشت خواهـد كـرد   يقطر تمام ،برسد يبرداشت گاز از پارس جنوب
 يهـا  ع و فرآوردهيدرآمد قطر از فروش گاز ما) 11/8/90آرمان (قطر  يگزارش بانك مركز

 41از  .ارد دالر بوده اسـت يليم 142، 2010ارد دالر و در سال يليم 9/25، 2009آن در سال 
ران را يشركت در سال گذشته ا 20اند،  ران فعال بودهيكه در ا يالملل نيمعتبر ب يركت نفتش

ك محاسـبه  يدر  .ن كار خواهند شديكا مجبور به ايه هم تحت فشار امرياند و بق ترك كرده
 24تـا   6 يفازها يدر اجرا ير زمانيل تاخيران به دلينفع اال، عدم 2010تا اكتبر  يكارشناس

در پـارس   يميپتروش يها ر در پروژهيو تاخ يپارس جنوب يها شگاهيپاال يدر اجرار يو تاخ
ـ ليم 204هـا، معـادل    پروژه يمت اجرايو ضرر حاصل از باال رفتن ق يجنوب ارد دالر بـوده  ي
  ]64[.است

، يبير، ليعراق، الجزا يش از كشورهايران بيهمراه نفت خام سوزانده شده در ا يگازها
ـ يارد متر مكعـب  يليم 16ت است و معادل يو كو عربستان، قطر، عمان  يهـا  مـت يبـا ق  يعن
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  ).89آذر  133شماره  يمجله اقتصاد انرژ(شود  يم در سال ارد دالريليم 6/1معادل  يكنون
ده اسـت كـه   يرسـ  ييباشد، كار به جـا  يكننده درآمد كشور م نيدر وزارت نفت كه تام

ن دولت، صنعت نفت را شخم زد يا«كه ان، گفته است ينيمعاون اسبق وزارت نفت، نژادحس
. رگذار انجام نـداد يتاث و يعلن يالعمل عكس كس چيو ه» ها را از دست داد ن فرصتيو بهتر

  :كنند يران برداشت ميش از ايبه مراتب ببا ما،  يدان مشترك نفتيم 28اعراب از 
 يدر حالكند  يهزار بشكه در روز نفت استخراج م 450 يپارس جنوب يه نفتيقطر از ال

ران يهزار بشكه و ا 295ران روزانه يدان مشترك با ايم 12عراق از . ندارد يران برداشتيكه ا
هـزار   56ران يـ هـزار بشـكه و ا   136دان مشترك روزانه يم 7هزار بشكه و امارات از  130

: منبـع (هزار بشكه  22ران يهزار بشكه و ا 450دان مشترك روزانه يم 4بشكه و عربستان از 
د كه طبق مصوبات برنامـه پـنجم توسـعه در بخـش نفـت و گـاز و       يدان يم ).28/4/90مهر 

 يكنون يها استيكه با س يزيشود، چ يگذار هيارد دالر سرمايليم 228د يجمعاً با يميپتروش
ر يد تـأث ييـ اسـت ضـمن تأ   يك سـپاه يـ د نفـت كـه   ير جديو وز عمالً مقدور نخواهد بود

سـاله پـنجم، سـخن     5در برنامـه   يگـذار  هيدالر سـرما ارد يـ ليكصـد م يها از كمبود  ميتحر
بـه   را نـژاد  ياحمد 1389تخلفات سال  26/6/90وان محاسبات در يس ديرئ .]65[ديگو يم
  :ن شرح اعالم كرديا

  يره ارزيخال از فروش نفت به صندوق ذيرارد يليهزار م 121ش از يز بيعدم وار -
  اليارد ريليهزار م 54ش از ينفت ب يرقانونيمعاوضه غ -
  اليارد ريليهزار م 30ها  ارانهي ياز درآمد نفت برا يرقانونيبرداشت غ -
  اليارد ريليهزار م 50بازگشت  يضابطه و ب يب يها برداشت -
  اليارد ريليهزار م 40 يمردم در بانك مركز يها از سپرده يرقانونيبرداشت غ - 
  ها هاراني ياز محل درآمد هدفمند يدرصد 50عدم تحقق درآمد  -
حفـظ سـقف    يارد دالر بودجه مصوب، برايليم 7/7ص يد نفت و عدم تخصيكاهش تول -

  د نفتيتول
از محل فـروش و صـادرات    يال پول به صندوق توسعه مليارد ريليهزار م 6ز يعدم وار -

ـ ليم 38حدوداً معادل  1389نژاد در سال  ياحمد يمجموع تخلفات قانون .گاز ارد دالر ي
بخـش  ، ين اجتمـاع يها، سازمان تأم نژاد به بانك يدولت احمد يجمع بده .بوده است

  .ارد دالر استيليم 22او،  يخارج يارد تومان و بدهيليهزار م 110... و يخصوص
ه بـا خـود،   يبه خارج كشور و بـردن سـرما   ياسالم ين جمهورمسئوالها نفر از  فرار ده
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بـه كانـادا،    يرعامل بانك ملـ يفرار مد. است ين دولتياز فساد گسترده در ماش يگرينمود د
ك خانه بـه  يو  ون دالر،يليبه مبلغ سه م يياليك خانه ويد يد و افشاء خريدر اختالس جد

خـود   نـه يمعلـم اخـالق كاب   ييكـا يكارت امر نيهزار دالر و گر 600مت ينام همسرش به ق
كرده اسـت كـه فقـط سـه      ين دولتمرد چقدر دزديا. ن فساد استيا يت از گستردگيحكا

 س كـرده اسـت؟  ين شـركت در كانـادا تأسـ   يده است؟ و چنديون دالر آن را، خانه خريليم
  .دارند يطين شراي، چنيدولت يها ران دستگاهياز مد ياديتعداد ز

ارد دالر طال و پول نقـد  يليم 5/18ه و مطبوعات آن كشور اعالم كردند كه يمقامات ترك
بـا   يچ نهـاد رسـم  يه. اند ف كردهيتوق شده است را يه قاچاق ميق تركيران و از طريكه از ا

! خاص خـود آن را بـه مسـخره گرفـت     ي وهينژاد با ش ين خبر برخورد نكرد فقط احمديا
ن مبلـغ را داشـته   يـ ت ايمالك يكه ادعا يفرد 1388بعد از انتخابات  يها ياز بازداشت يكي

ـ ا«د كـه  يـ گو يم يو جد يآن فرد به شوخ .كند يم يياست را در زندان شناسا مبلـغ از   ني
ارقام «: اند كه گفته يدر مالقات خود با فعاالن اقتصاد يرهبر! »هضم رابع هم گذشته است

ت يـ است كه امن يك ضرورت مليست، يك هوس نيانداز  و هدف ذكر شده در سند چشم
نژاد و  يسال گذشته احمد 7ا با عملكرد يآ). 30/6/90آرمان (» ات ما بدان بسته استيو ح

 يو آقا يرغم هشدار متعدد و مكرر كارشناسان اقتصاديتا امسال ـ عل  يرعدم اعتراض رهب
گر بـه اقتصـاد   يسال د 14ران يد داشت كه ايتوان ام يـ م  يخاتم يو آقا يرفسنجان يهاشم

  !ل شود؟ياول منطقه تبد
. بـوده اسـت  تومان  500 )10/11/90( در تاريخو بازار آزاد  يمت دالر رسمياختالف ق

 40حدود  يخواران مبلغ بفروشد، رانت يمت رسميارد دالر را دولت به قيليم 80 ياگر سال
هـزار   80معـادل  ) 1/6/91(اين رقم در شرايط فعلي  .منتفع خواهند شد تومانارد يليهزار م

  .شود ميليارد تومان مي
 ييتا حد خودكفـا  يپلم و در آموزش عاليتا دوره د ديبا آموزش يطبق قانون اساس -9
 يباب شدند و بعد آموزش عـال » يرانتفاعيمدارس غ« پس از جنگدر دوران . باشد يمجان
 هـم  يپـول  يهـا  دوره يدولت يها دانشگاه يباً تماميرشد و امروز تق ياز موارد پول يليدر خ

هـا در   ن دورهيـ كه ا يو مشكالت يختگير هم به .دنا سكوت كرده يرهبراند، و  س كردهيتاس
  .باشد ين نوشته نمياند موضوع ا را كاهش داده يند و سطح علما جاد كردهيها ا دانشگاه
هرچـه خـالف كـرد     ياست جمهـور يساله ر 6و  ينژاد در دوره شهردار ياحمد -10

كـه   روشـن شـد  ، چراغ سـبز  يرهبربه » ياحترام يب«به محض  يد ولنسكوت كرد يرهبر
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ل دهند و چـه بسـا   يند و پرونده تشكيو سخن گوه اين بر عليريه و ساييمجلس و قوه قضا
  .ندر را نگهداريگ نيف و زميضعنژاد  يك احمدياش  ا تا آخر دورهينند و كه او را حذف ك

ـ ا ي بـا سـابقه   ياسـ ي، چهار نفر از فعاالن س1388در اسفند  ك مـتن مفصـل   يـ ران در ي
ـ ، تخر)ر پا گذاشتن قانونيز( يتيريب مدينژاد را در چهار محور؛ تخر يتخلفات احمد ب ي

 يب اقتصاديتخر ،)يراخالقيغ يها هيو رو ي، استبداد رأي، خودمحورييگو روغد( ياخالق
ب يـ و تخر) كشـور  يتيريو مـد  يانسـان  يهـا  هي، سـرما يجاد تزلزل در ساختار اقتصـاد يا(
افكنانـه و   كـرد تفرفـه  يو رو ي، فدا كردن منافع و مصالح ملـ ييماجراجو( ياست خارجيس

ـ بـه حـال ا   يفكـر «، تحت عنوان )يافروزانه مذهب جنگ ، گـزارش كردنـد و از   »ديـ ران كني
. ران كننـد يبه حال ا يخواستند كه فكر» ياسالم يس شورالندگان مجيمقامات كشور، نما«

نـژاد در   يت احمـد يريسـال مـد   8ن گـزارش نشـد و حـاال پـس از     يبه ا يمتأسفانه توجه
ـ يو امن يمتعـدد اطالعـات   يها ن همه دستگاهيو با ا ياست جمهوريتهران و ر يشهردار ، يت

نـژاد،   يازده روزه احمـد يـ پـس از قهـر    !در اطراف او هستند ينياند كه منحرف كشف كرده
ر قانون يي، تغيزديان از شاگردان مصباح يمحسن غرو. ه او شروع شديبرعل يديند جديفرا

. دانـد  يمـ  ياعالم شد را در رابطه با اصطكاك دولـت و رهبـر   يكه از طرف رهبر ياساس
ل يل تشكين دليبه ا يداريجبهه پا«: ديگو يمجلس م يگرا نده اصولينما ياصغر زارع يعل

ن پـرچم  يماند، ا ينژاد پرچم را در دست گرفته در كنار جاده و در خاك يشد كه اگر احمد
در  يسـتادگ ينژاد با ا ياحمد«كند كه  يح مياو تصر» .توسط خود مردم به دست گرفته شود

 يبرا يداريرا سرخورده كرد و لذا جبهه پا يتماعت اجيظرفاز  يحجم يمقابل حكم رهبر
ا توسط گـروه منحـرف   يبماند  يت موجود، معطل باقيل شد كه اجازه ندهد ظرفين تشكيا
را  1388نـژاد در سـال    يانتخاب احمد يزارع يآقا. »ضدانقالب جذب شود يها انيا جري

غـرب و   يماننـد هولوكاسـت بـرا    ييها نژاد با طرح بحث ياحمد«: كند يه مين توجيهمچن
پـس  . ه غرب شده بوديعل يك افكار عموميموجب تحر... جاد كرده بوديا ييآبرو يكا بيامر

 ]66[».شد يكا وارد ميبه غرب و امر ياريبس يآورد فشارها يم ينژاد رأ ياگر دوباره احمد
: ه كـرد يان توجيگرا توان با مواضع اصول ينژاد را هم م يدر مقابل احمد يرهبركوتاه آمدن 

ـ ينژاد در دور اول انتخابات او بـود و خ  يچهره كه از مبلغان احمد محمد خوش ع يسـر  يل
 ياسالم يجمهور يها ژه مقاميو يها نژاد پرونده يم احمديت«دهد كه  يمنتقد او شد، خبر م

ـ را از وزارت اطالعات خارج كرده و با عبـاس   يافشـاگر  يوهاينـده منتظـر سـنار   يد در آي
نـژاد و دوسـتانش چنـد     ياحمد ]67[».د بوديجد يها يتحت عنوان افشاگر 3و  2ر زدايپال
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هزار سـند از   140ا داشتن يو » يبرادران قاچاقچ«به طرف مقابل دادند، مانند  يهشدار علن
و خـود را مشـروع    يداريـ نكه جبهه پايا يهم برا يمحصول. ين مملكتيمسئولنفر از  314

 يزديـ ن كمـك را بـه مؤسسـه مصـباح     يشتريب يرهبر«گفت كه  يا نشان دهد در مصاحبه
ط حاضـر بهتـر اسـت    يدر شـرا «: حداد عادل به وحشت افتـاد و گفـت كـه    ]68[.»كنند يم

زاد در  يمحمـد نـور   يل بـود كـه آقـا   ين دليبه هم ]69[».ميگر را رو نكنيكدي يها پرونده
اسـرار شـما دسـت بـرده و      يبه اختفـا  يركينژاد با ز ياحمد«نوشت كه  يرهبربه  يا نامه

ان شما را از وزارت يو دوستان و حام يبرادران قاچاقچ ياز خطاكار يرقابل انكارياسناد غ
د بـه دوش  يـ اش با ان دورهيـ ن دغلكـار را تـا پا  يلذا، جنازه ا. ده استيرون كشياطالعات ب

 نـژاد را  يسـوال از احمـد   يو باهنر هم گفت كه بزرگان نظـام، كـش دادن مـاجرا   » ديبكش
تمـام شـود و    يو عاد يعين دولت به صورت طبيد تالش كرد تا كار ايبا. صالح ندانستند

  ]70[.رمعمول انجام نشودينه غيك كار پرهزي
كه در دروغ گفتن و  ينژاد، تاكنون، از خود نشان داده و با جرأت يكه احمد ياتيبا روح

نـژاد،   ينگهداشـتن احمـد  رسد كه پروژه كنترل و ساكت  يد به نظر ميدارد، بع ييگو اغراق
د كرد كه ده درصد مطالـب را گفتـه و   ين را تهديريو سا يرهبرنژاد  ياحمد. جواب بدهد

و حفـظ   يل مصالحيتواند به دال يچگاه نميرا ه يمابق يد وليگر را بگويدرصد د 25د يشا
  ان كند؟يتواند، ب يهستند كه او نم يزيدرصد چه چ 65ن يا. ان كندينظام و انقالب ب

نده تهـران  ينما يمطهر يكه آقا شده است يرهبرمجلس هشتم آنچنان وابسته به  -11
كننـد در هـر    يمـ  يندگان سـع يو نما» شده است يت رهبرياز ب يا مجلس شعبه«گفت كه 

كـه در دوران   بـود  يخالف قانون اساس يروند نيو ا! ا شونديرا جو ينظر رهبر يميتصم
ـ معـه را از كاند شد و بخش اعظـم جا  شروع يابوبا نظارت استص يا خامنه يآقا ن دا شـد ي

ع يد و گسترده ساخت و افراد كامالً مطيم بخشيرا تحك يخود ريو غ يمحروم كرد و خود
د كـه  يـ گو يمـ  يها هم هر روز محدودتر شد و مطهـر  يخود ي رهيدا .را وارد مجلس كرد

او . موافق بود سكوت كردند يچون رهبر ينژاد مخالف بودند ول يبا انتخاب احمد يا عده
  ]71[»ست؟يچ يست؟ مقصود از آزاديه چيت فقيواقعاً مقصود از وال«پرسد كه  يم

 يآقـا دوران  ينهاد رهبـر  يپرسنل داشت ول يتعداد معدود ينيت اله خميت آيب -12
د و بودجـه  يـ جـاد گرد يدر آن ا يمختلفـ  يع شد و واحـدها يار گسترده و وسيبس يا خامنه
ـ  افـت يگسـترش   يمملكت ير نهادهايافت و دخالت در ساي شيافزاآن  يرسم ـ از ا يول ن ي

هـا تعـداد    از رسـانه  يدر بعضـ  .امديبه نفع مملكت و مردم به دست ن يجه ملموسياقدام نت
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ـ اند كه عمالً ب هزار نفر هم گفته 4ت را تا يكارمندان و مشاوران ب ـ از  يت رهبـر ي ك نهـاد  ي
 ير قـانون اساسـ  ييـ ل شـده اسـت و بـا تغ   يگذار تبـد  استيو س ييراك نهاد اجيبه  ينظارت

  .تر هم خواهد شد دخالت آن گسترده
د، بـه عنـوان مثـال    نـ كن يمـ  يآنها ته يت شخصيان را هم از هوشدوستان يرهبر -13

در . شـود  ياسـ يت سيرا درآورد تـا شخصـ   يش لباس نظـام ين سال پيچند ييمحسن رضا
او پـس از  . معترض بود يو علم يل عقليات با دالجه انتخابير انتخابات هم به نتيع اخيوقا
! ديپوشـ  يلبـاس نظـام   يك مراسـم يدر  يد و حتيخود دست كش ياز اعتراض قانون يمدت
نند ينشـ  يشوند و بر صدر م يده ميبركش گذشته هست ساليبن افراد در دوران ياستعدادتر كم

  .شوند يدور م يرهبرها از  ختهيو فره
 رغـ طون يليم 5ن در سال حدود يخورد و ا يچك برگشت مهزار برگ  16روزانه  -14

و  يقـ يحق(ن دو نفـر  يشود و اگر هر چك فقط ب يم ارد تومانيليهزار م 28به مبلغ  چك 1ي
آرمـان  (هسـتند   يبرگشت يها ن چكير ايون نفر درگيليرد و بدل شود حدود ده م) يحقوق

هـزار   50مقدم، اعالم كـرد كـه    يمصباح يمجلس، آقا يون اقتصاديسيعضو كم). 8/3/90
ها است كه  بانك يها ن رقم معوقهيباشد، ا ينفر م 100ه مردم در دست يارد تومان سرمايليم

و مـردم  ) 26/12/89آرمـان  (دهنـد   ياند و حاال آن را بـازپس نمـ   با نفوذ وام گرفته يها آدم
مواجـه   قه بـوده و بـا در بسـته   يو حل مشـكل خـود در مضـ    يك وام ضروري يبرا يعاد

  .شوند يم
ستاد مبارزه با قاچـاق كـاال و ارز    يريشگيو پ ياقتصاد يها ر كل امور دستگاهيمد -15

هزار تن  50شود كه فقط  يقاچاق وارد كشور م يارد دالر كااليليم 16اعالم كرد كه ساالنه 
ر و گوشـت  ي، سـ ارد دالر هـم گفتنـد  يليم 20آن را تا  يپورمحمد يآقاو  باشد يم يآن چا

 .(Iran Emrooz 5/17/2011)باشـد   يقاچـاق مـ   ين كاالهـا يـ نـگ و خـوك هـم جـز ا    چرخ
م يشكل گرفتند و حجم عظـ  يا خامنه يآقاواردات قاچاق در دوران  يرقانونيغ يها اسكله

 مسـئول  .رديـ قـدرت، صـورت گ   يت نهادهـا يتوانست بدون پشتوانه و رضـا  يواردات نم
ـ  ينمـ  يد ولگمرگ هم اعالم كرد كه اسكله قاچاق وجود دار ـ ترد. م در كجاسـت يدان  يدي

و گسترش فقـر   يد داخليب توليقاچاق سبب تخر يها و ورود كاالها ن اسكلهيست كه اين
ـ يطورزاده، نام يمصطف .اند شده... و فساد و مجلـس، حجـم    يون اقتصـاد يسـ يس كميب رئ

 و باز )1390ت خانه ملت اول آذر يسا(ارد دالر اعالم كرد يليم 19قاچاق را  يواردات كاال
 20را  يقاچاق واردات يكل كشور كاالها يس سازمان بازرسي، رئيپورمحمد يمصطف يآقا
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  ).1390آبان  19ون يت عماريسا(ارد دالر اعالم كرد يليم
» ياتين طرح تحول نظام مالييتب«ش ي، در همايعسكر ي، علياتيس سازمان امور ماليرئ

معاون ). 12/9/90روزنامه آرمان (ست يت ناير چتر ماليدرصد اقتصاد كشور ز 60گفت كه 
درصـد   41از «الذكر اعالم كرد كـه   ش فوقين، در هماي، محمدرضا فرزيامور اقتصاد ريوز

صـادرات گفـت    يدر مراسم روز مل يس كل بانك مركزيرئ). نيشيپ(» .مياقتصاد خبر ندار
شتر از يارد دالر بيليم 24سال گذشته «افزود كه  يو» روم يان نمين ارز قاچاقچير بار تأميز«

 ين ارز كـاال يتـأم  ياست كه مـا بـرا   يانصاف يافزود ب يو» .واردات ارز فروش رفته است
  )1390مهر  30پارس  يخبرگزار. (ميزيون ارز در كف بازار بريم با كاميقاچاق بخواه

 يسـاز  افبـا بـرآورد سـازمان شـف    «: مجلـس گفـت   يهـا  س مركز پژوهشي، رئيتوكل
» .نـه داشـته اسـت   يران هزياقتصاد ا يارد دالر برايليم 34ك سال، فساد يتنها در  يالملل نيب
  )1390آذر  27مهر،  يخبرنگار پارلمان(

 7ون اصـل نـود در روز چهارشـنبه    يسير كمينده خدابنده و دبي، نمايد فاضل موسويس
» .دالر درآمد چه كار كرده استارد يليم 1400نژاد با  يدولت احمد«گفت كه  1390ماه  يد
  )خانه ملت يخبرگزار(

شوند  يده مينام يررسمين مشاغل كه غيا. دارند ينيرزميدرصد فعاالن، شغل ز 30 -16
آرمـان  (هسـتند   يكـار رسـم  يون نفر هم بيليم 5/2حداقل . مهيدارند و نه ب ينه حقوق كاف

، 1389اعـالم كـرد كـه در سـال     ) 8/6/91روزنامه ايران (گزارش مركز آمار ايران  )8/3/90
د فـر درصـد آنهـا بـدون     39/24انـد و   درصد از كل خانوارها يك نفر شاغل داشته 49/57

) 99/0(كمتـر از يـك نفـر     هشد گيري نمونه ياند و متوسط افراد شاغل خانوارها شاغل بوده
  .بوده است

ــه ب ين جســتجوگر گوگــل ده كشــوريماشــدر  -17 واژه  ن جســتجو در دويشــتريك
ت بـه  يـ در واژه معنو. ر مشخص نموده اسـت يشرح ز هانجام شده ب »سكس«و » تيعنوم«

س يرلند، انگلياالت متحده، ايوزلند، كانادا، اي، هند، نيجنوب يقايا، آفرين، استراليپيليب فيترت
ـ   يـ ران، كويـ ب اياند و در واژه سكس به ترت و هلند بوده ، كانـادا،  يت، امـارات متحـده عرب

ن يشـتر يب بيقم و مشهد به ترت يران شهرهاياند و در ا قرار داشته... آلمانكا، يس، امريانگل
  .اند جستجو را داشته

) تيبه نسبت جمع(ام ددر اع دارد و در جهان را رتبه سوم رانيا ،زنان يدر خودكش - 18
در سال معادل  يكرده دانشگاه ليهزار تحص 180، ز استيانگ شگفت فرار مغزها رتبه اول را،
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ارد دالر با معيارهاي كشورهاي پيشرفته كه هزينه ملي هـر تحصـيل كـرده را    يليم 70حداقل 
  .اند محاسبه كرده

ـ ليم 1600ادعا كرد كه در تهـران   26/11/89شهر تهران در  يشورا يسخنگو -19 ارد ي
  )خبر يواحد مركز(تومان تراكم فروخته شده، بدون ثبت در بودجه 

و » داند كشور چقدر درآمـد دارد  يچكس نميه«: گفت كه وان محاسباتيس ديرئ -20
  ).9/11/89آرمان (» .ميرا ندار يالملل نيقدرت رقابت در عرصه ب ييچ كااليدر ه«

نهـم و دهـم در فاصـله     يهـا  به كار گرفته شـده توسـط دولـت    يارز يدرآمدها -21
ـ ليم 6/81بنا بود در برنامه چهـارم بـا   . ارد دالر بوده استيليم 600، 90تا  84 يها سال ارد ي

ـ ليم 600سال گذشته با  7كه در  يم در حاليك شويانداز نزد دالر به اهداف چشم ارد دالر ي
ن عملكـرد  يجه اينت. در حد صفر بوده است 89در  يرشد اقتصاد. ميا ار از آن دور شدهيبس

  . گفتند يدر جلسه علن يدر مورد اشتغال، عدالت و تورم را هم كه رهبر
ـ بن يهـا  هيت و توصـ يبـرخالف وصـ   يا خامنـه  يآقـا  يدر دوران رهبر -22 گـذار   اني
 .شـد  يو اقتصـاد  ياسـ يس يهـا  تيـ سـپاه پاسـداران وارد عرصـه فعال    ياسـالم  يجمهور

ـ   يـ صنعت  يـ تجار  يمال« يگارشيك اوليسپاه آنقدر گسترده شد كه  ياقتصاد يها تيفعال
م جامعه مخصوصـاً در  ن دو عرصه مهيورود آنها به ا همه جانبه شكل گرفته است» ينظام

كرد كـه حفـظ    يت مين واقعيت از ايبود كه حكا يآنچنان واضح و علن 88و  84انتخابات 
 ييامروز كار به جـا . ت دارديارجح يتيه و وصيت جناح راست بر هر اصول و توصيحاكم

مملكـت در مـورد مسـائل     ياسـ يمسئوالن س يده است كه فرماندهان سپاه دائماً به جايرس
موقعي كه فرماندهان نظـامي، تركيـه را    .كنند يم زيآم تحكم داخل و خارج كشور اظهارنظر

كنـد كـه موضـع     هـا، تأكيـد مـي    كنند و وزير خارجه در جـواب اعتـراض تـرك    تهديد مي
كننـد و آن را   ها قبـول نمـي   كند، ترك ديپلماسي ايران، اعالم مي ي هجمهوري اسالمي را قو

ـ را  قـدس كـا سـپاه   يشده است كـه امر  ين امر عامل مهميهم .گيرند ي نميجد ك گـروه  ي
ـ بـه عنـوان    قـدس  اعالم سـپاه . اعالم كند يستيترور ش درآمـد  يپـ  يسـت يك گـروه ترور ي

  .بعداً به آن اشاره خواهد شد. ران داردينده ايآ يكا براياست كه امر ييها برنامه
ـ افطـار، نمـاز ع   يس ختم، مهمانع جنازه، مجلييك تشي يامروز، برگزار -23 د فطـر،  ي

ـ ارز يت ملـ يضـدامن  يخـانوادگ  يخصوصـ  يل، مهمـان يـ كم يدعا شـود و از آن   يمـ  يابي
ـ ، آن هـم در  يع جنـازه مهنـدس سـحاب   ييد كه تشـ يدان يم .ندينما يم يريجلوگ ك منطقـه  ي

ده شـد كـه دختـر    يآنچنان به تشنج كشـ  يتيامن يروهايت، با حضور نيجمع دورافتاده و كم

70 جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول /    

از قـول   يمطهر يعل يو آقا ديد گرديك مأمور، شهيم يمستق ي ، با ضربهي، هاله سحابيو
ان يـ در مر اطالعات يد آن را اعالم كرد، هرچند وزييون مجلس تأيسير اطالعات در كميوز

ن زن يـ ن ايع و تدفييل، تشيتسغ ؛فاجعه آن است كه مأموران. گفت يگريز ديخبرنگاران چ
ـ ا. ل كردنـد يبه بازماندگان تحم ،يادع يياشبانه و در نبود روشنرا  همـه   ين مراسـم بـرا  ي

ن پـدر و  يـ ت ايـ مظلوم. ن حضرت زهرا بوديتدف داستان ادآوريكنندگان و دوستان،  شركت
ر اطالعـات پـس از سـه مـاه بـه      يـ وزده شـد و  ين هـم كشـ  يدختر از زندان به مراسم تدف

پس از  يرخ داده و هاله سحاب يعين اتفاق به صورت طبيا«: در مجلس گفت كه يونيسيكم
ـ ا مجتهد يروحان ريك وزيكه  يموقع !!».مارستان جان باخته استيانتقال به ب ـ ي ن بـا  ين چن

ران چه خبر است؟ اوالً يماند كه در ا يد، آدم ميگو يك جمله مين دروغ در يصراحت چند
هـا   انـد و ده  بوده يكنندگان مهندس سحاب عييبا تش يتيمأموران امن يريصدها نفر شاهد درگ

 يبـا هالـه سـحاب    ك مـأمور يـ  يريها نفر شاهد درگ ده. اند ن مراسم بازداشت شدهينفر در ا
چند پزشك حاضر در مراسم شاهد مرگ . ن افتاده استيو، هاله، به زمااند كه با ضربه  بوده

ـ ا يبـرا  يچـه ضـرورت  . اند او بوده ي بالفاصله ـ  ي ـ ين دروغ وجـود دارد؟ ب ن يش از ده دورب
ـ تواند واقع يها نم لمين فيا پخش ايآ. اند كرده يم يبردار لميمراسم را ف يتيقامات امنم ت را ي
را بـه هالـه    يگـر يكسـان د  ي  ر اطالعات امكان حملـه يو وز يتيا مسؤوالن امنيان كند؟ آيب

اگـر  . اندازنـد يت بيبه گردن حاكم نيباگفتن دروغ ب را نينه سنگين هزيدانند؟ تا ا يم يفمنت
نكـه  يكرد نه ا يم يجد يدگين واقعه رسيداد، به ا يرا احتمال م ريغر اطالعات دخالت يوز
خـانواده هـم خواسـتار     !خـود را حـل كنـد    مصـلحت ت و ين واقعيتناقض ب ؛ك دروغيبا 

ـ انـد تـا شـهود ا    ل دادگاه شدهيتشك ر يـ اخ يهـا  در سـال  .اورنـد ين واقعـه را بـه دادگـاه ب   ي
بود برگزار اديتوانند مراسم  يهم نم... و ي، بهشتيقدوسچون،  يمعروف يشهدا يها خانواده

كـه از قبـل مـورد    ... ، بازرگان، مصـدق و ي، طالقانيعتيشر يها كنند تا چه رسد به خانواده
   !اند غضب بوده

  انتخابـات  يبـرعكس تمـام   را مجلس نهـم انتخابات د فطر يع در يرهبر از همه مهمتر
ـ ارز يت مليضدامن گذشته، ـ ردك يابي ن يـ الزم در ا يهـا  مواظبـت د كـه  نـ هشـدار داد د و ن

 يكسمانده است كه  يت نظام باقياز جمهور يزيگر چه چيانصافاً د. ديخصوص به عمل آ
شه انتخابات و مشاركت يهم كه يرهبرافتاده است كه  يچه اتفاق مهم .داز آن حفاظت كن

ـ كرد يم يابيارز يت مليت امنيمردم را تقو يحداكثر ت ينـده را ضـدامن  يانتخابـات آ  امـا د ن
  !د؟نكرد ينيب شي، پيمل
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ـ نژاد هم بـه آن تأك  يچنانكه احمد( يه اقتصاديبدون توج ،هسته يانرژ -24 د داشـته  ي
د يرا تهد يت مليتواند امن يشد كه م يينما م آنچنان بزرگياوران يساز يطه غنيدر ح )است
و  يا هسـته  يه كـه متخصصـان تكنولـوژ   يكا و روسـ ين امريك گزارش مشترك بيدر  .كند

تحـت عنـوان    (East West Institute–www.ewi.info) . انـد  ه كـرده يته 2009در  آنها يموشك
Iran’s Nuclear and Missile Potential-May2009 آمده است كه:  

بـه دسـت    يا د سالح هسـته يران نبايه وجود دارد كه ايكا، اروپا و روسين امريب ياجماع -
  .آورد

، مصـر  يعربستان سعود(منطقه  يگر كشورهايبه دست آورد د يا هستهران سالح ياگر ا -
كـه   ن منطقـه يـ خواهنـد رفـت و ا   يا به سمت سـالح هسـته  ) ه به عنوان مثاليو سور

  .تر خواهد كرد ناامن اكنون مشكل دارد را هم
 ،يا سـالح هسـته   يران دارايدهد كه ا يران، نشان مير رهبران اينژاد و سا يسخنان احمد -

نـده  يدوربرد مجهز شـود در آ  يها خطرناك خواهد بود و اگر به موشك ،لياسرائ يبرا
  .خواهد بود يا د هستهيكا هم تهديه، اروپا و امريروس يدورتر برا

كـا بـه دنبـال    يامر. ران اختالف نظـر دارنـد  يه در مورد برخورد با اياالت متحده و روسيا -
ه يكـه روسـ   ياسـت در حـال   ينظـام  يرويت استفاده از نيدتر و در نهايشد يها ميتحر

روگـاه  يشـتر ـ ماننـد ن   ياست و طرفـدار ارتبـاط ب   يم و مخالف عمل نظاميطرفدار تحر
  .باشد يبوشهر ـ م

ش يآزمـا  يبـرا  يلـ يچ دليسـال فاصـله دارد و هـ    5خود  يا ش هستهين آزمايران تا اوليا -
  .ران وجود ندارديدر ا انجام شده يا هسته

باشـد و دوهـزار    يلوگرميكه قادر به حمل كالهك هزار ك كيك موشك بالستيساخت  -
  .ران وقت خواهد برديا يسال برا 8تا  6ن يلومتر برد داشته باشد بيك

ـ  يهـا  يتكنولـوژ «سال وقت الزم دارد تا مستقالً به  15ن ده تا يران بيا - سـاخت  » يبحران
  .ك متوسط و دوربرد، مجهز شوديبالست يها موشك

ك كالهـك  يـ سـاده بـه    يا ك بمب هسـته ي تكنولوژي از دارد تا ازيسال وقت ن 5ران يا -
  .دا كنديك، دست پيقابل حمل با موشك بالست يا هسته

كـا  يطلبـان امر  و جنگ 1980ل از دهه يغات سوء اسرائيرغم تبليشود كه عل يمالحظه م
 كـا و يدا خواهد كرد، كارشناسان مشـترك امر يدست پ يا به سالح هسته يران به زوديكه ا
  .دارند يگريد يابيه، ارزيروس
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ـ ا يبـرا  يا هسته ياند كه انرژ طرف گفته يبارها كارشناسان ب ن همـه منـابع   يـ ران بـا ا ي
كه دولتمردان غرب هم به آن توجـه   يزيست، چين يو آفتاب و باد، اقتصاد يدروكربوريه

 ياز كارشناسـان اقتصـاد   يكـ ي. د دارنـد يـ مسؤوالن همچنان بر ضرورت آن تأك يدارند ول
ـ ليم 19تـاكنون   ياسـالم  يجامعه اروپا اعالم كرد كه جمهور ـ ارد ي سـات  يورو خـرج تأس ي

 يتمـام  يا درجـه  180ك چرخش يدر  يد كه قذافيدان يو م. ]72[خود كرده است يا هسته
ل يـ هـا تحو  ييكـا ير كشورها را به امريو سا يبيل يا هسته يمدارك محرمانه مربوط به انرژ

بـه  كارشناسـان مسـتقل غـرب     .رخان مطلع هسـتند يقداقدامات  يداده است و آنها از تمام
شود، قصد استفاده از سالح  يا ران بالفرض اگر مسلح به سالح هستهيدانند كه ا يم يدرست
آن وجود نـدارد بلكـه آن را بـه    ل را ندارد، چون امكان استفاده از يدر مورد اسرائ يا هسته

آن  يانـه رو يل موذياسـتمداران غـرب و اسـرائ   يس يول. نديب يك عامل بازدارنده، ميعنوان 
سـال  . ران است، تحقق بخشنديا يها رساختيب زيكنند تا اهداف خود را كه تخر يغ ميتبل

و  ليبه اسرائ» سنگرشكن« يها كا، دولت اوباما بمبيمطبوعات امر  هم كه به نوشته گذشته
هـا   يها نفوذ كنند، بعضـ  نمتر در ساختما 30توانند تا  يل داده است كه ميتحو امارات يحت

ـ ا يا سات هستهيب تأسيتخر يبرا يا آن را مقدمه ـ امـروز تأك . داننـد  يران مـ ي ران بـر  يـ د اي
كه اگـر مـا    يشود، در حال يل ميتبد يت مليد امنيبرق، عمالً به تهد يانرژ يبرا يساز يغن

م، يشـد  يمجاز از نظر آژانـس متمركـز مـ    يا قات هستهيبر تحق يساز يد بر غنيتأك يبه جا
د ير آژانس، تهديگزارش اخ .شد ين مي، تأميطلبان غرب ، بدون دادن بهانه به جنگيمنافع مل

  .تر كرده است كيرا نزد
 ييكشـورها  يبـرا  يا ان كرد كه استفاده از سالح هسـته يد بيد با تأكين نكته را بايالبته ا

كـه در   يا سـته چـون نـوع و تعـداد سـالح ه    . ران نه مقدور است و نه به مصلحتيمانند ا
ـ ا و معـدود  محـدود  يا سـه بـا سـالح هسـته    يباشد قابل مقا يم يغرب يار كشورهاياخت ن ي

و آرامـش و  ت يـ آن، امن يبـرا  يا م كـه سـالح هسـته   ينيب يپاكستان را م. باشد يكشورها نم
خود، چگونه  يا سابق با آن زرادخانه هسته يتر از آن شورو ا مهمياورده است و يتوسعه، ن

  .ختي، فرو ريقدان پشتوانه مردمل فيبه دل
 يها سالح يكا بر رويدر امر يا قات گستردهيموجود، تحق يا هسته يها عالوه بر سالح

ـ . تـر خواهنـد بـود    تر و نابودكننده شود كه به مراتب خطرناك يانجام م يا د هستهيجد ك ي
در كتاب معروف خود  (Caldicott, Helen)كوت، هلن يخانم كالد ييكايخته امريپزشك فره

 – The New nuclear danger: George W. Bush’s military) »نينـو  يا خطـر نبـرد هسـته   «
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industrial complex) ابعـاد و خطـرات   )انتشارات قلم( هم ترجمه شده است يكه به فارس ،
دان يـ گر هـم گفتـه شـده، م   يد يلذا، همانطور كه جا. ده استيرا كاو يا ن هستهيسالح نو

 يافكـار عمـوم   بلكـه جـذب   .باشـد  ي، نميا ر هستهيو غ يا كا، سالح هستهيما با امر يباز
كـه مراحـل    يتـر  خطرنـاك  يسالح تهاجم. است يو وحدت مل يداخل يجهان و دمكراس

... ، زلزلـه، طوفـان  يتواند سونام يكه م در راه است، HAARPگذراند،  يخود را م يقاتيتحق
را مـتهم   ينكـه بتـوان كسـ   يرا كـامالً نـابود سـازد، بـدون ا     يعيجاد كرده و منـاطق وسـ  يا

  .م پرداختين موضوع باز هم خواهيبه ا .]73[ساخت
 يآقـا با دادن اطالعات غلـط،   يرهبران ياطراف: اطالعات غلط ي هياظهارنظر بر پا -25
ـ  يكنند كه در ب يم يرا وادار به اظهارات يا خامنه ـ پا ين اهل اطالع دروغ، غلـط و ب  .ه اسـت ي
ر يـ س جمهـور و وز ي، امروز رئ»ميزن يها را دور م ميتحر«د كه نگفت يدر جلسه علن يرهبر

هـم   يرهبـر  د خـود ياند و فردا همـه و شـا   رگذار بودهيها تأث ميند كه تحريگو ينفت علناً م
، »ميكنـ  يد مـ يما ده درصد علم جهان را تول«د كه نگر گفتيك بار دي يرهبر. د گفتنخواه

باشند كه  يم يرهبرن موارد آنقدر در سخنان ياز ا. دانند كه غلط است يكه همگان م يزيچ
 ي، مشاوران و افـراد مـورد اعتمـاد   يست كه مقصر اصلين يديترد. ستيان آنها نيفرصت ب

ـ تملـق، ب  و يهمـراه بـا چاپلوسـ    شانياند يخوشا ين اطالعات غلط را برايهستند كه ا ان ي
ار غار محمدرضاشـاه ـ   يـ   ير زاهديضاوت اردشد مناسب باشد كه قيانجا شيدر ا. كنند يم

همـه  «: ديـ گو يدر خاطرات خود مـ  ير زاهدياردش. ان شوديم شاه بيرژ ياز علت سرنگون
گرفت و سـاواك هـم    يار ساواك قرار ميدر اخت يحضرت بودجه هنگفتيساله به دستور اعل

ب يـ ب و غريـ عج يهـا  م است، داستانين بودجه عظيافت ايق دريآنكه نشان بدهد ال يبرا
ك بـار  ي يساواك حت» «.رساند يبه عرض شاه م يگزارشات يكرد و ط يدرست م يجاسوس

ن يـ حضرت از اياعل. ر انگلستان شنود گذاشته استيشده بود كه در دفتر نخست وز يمدع
دا يـ ن بـود كـه بـا هو   يا) يريدر زمان نص(گر ساواك ياشكال د» «.آمد يمطالب خوششان م

جالـب اسـت    ]74[».دادند ير گزارشات مثبت به شاه ميل نخست وزيمساخته بود و مطابق 
 يرهبـر  يبـرا  يارسـال  يهـا  گزارش«: د كهيگو ينژاد هم در جلسه دوستانش م يكه احمد

ـ لي، محمدرضاشـاه، چهـل م  ير زاهـد يبه اقرار اردشـ  ]75[».خالف واقع است ارد دالر در ي
چ اقـدام  يمنتقـل شـده بـود، هـ     ده و به خارجيدزد يخارج ثروت داشت كه از منابع عموم

و اين روزهـا شـرايط طـوري     ]74[.ه استنشد يك ثروت مليبازپس گرفتن  يبرا يمؤثر
ميليون دالر  50گويد و زنش از  ميليون دالر ماترك پدرش مي 62شده است كه پسر شاه از 
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  !كه بين ورثه تقسيم شده است
هـاي   تـوان هزينـه   با نگاه كـالن مـي  : هاي ملي براي جمهوري اسالمي ايران هزينه -26

سال گذشته را احصـاء كـرد تـا     33هاي مادي ـ در   هاي انساني و هزينه انجام شده ـ هزينه 
ين ملـت، تمـام شـده    اسال حفظ جمهوري اسالمي چقدر براي  33روشن شود كه در اين 

هرچند ناقص ـ از عملكرد ما و بيالن كامل و دقيق آن كه   و اين بيالني خواهد بود ـ . است
  .به مراتب بيش از اين خواهد بود، احتماالً ممكن و مقدور هم نخواهد شد

  :نيروي انساني -1
  ]76[شهداي جنگ تحميلي بيش از دويست و سيزده هزار نفر -1-1
  ]77[ديدگان جنگ حدود يك ميليون نفر معلولين و صدمه -1-2
  ]78[هاي تروريستي بيش از هفده هزار نفر هاي گروه شده ترور -1-3
  ]79[شدگان سازمان مجاهدين خلق حدود بيست هزار نفر اعدام -1-4
  ]80[شدگان در تصادفات رانندگي هشتصد هزار نفر كشته -1-5
  كننـدگان جـاري مـواد افيـوني     براساس اظهار فردي مصرف: معتادان مواد مخدر -1-6

  ]81[نفر و معتادان به الكل يك ميليون و هشتصد هزار نفر هزار 760ميليون و  3
  ]82[بين دو هزار تا سيصدهزار نفر: زنان خياباني -1-7
  ]83[كودكان خياباني -1-8
براساس آمار صندوق : كاهش ضريب هوشي در ايران به علت مهاجرت نخبگان -1-9

كشور توسـعه   61در ميان درصد، رتبه اول را  15المللي پول، ايران با ضريب مهاجرت  بين
مهاجرت نخبگان، نه تنها خروج آنها مستقيماً جامعـه  . باشد نيافته و در حال توسعه دارا مي

هاي  كند و در نسل كند، بلكه در درازمدت ذخيره ژنتيكي كشور را نيز فقيرتر مي را متأثر مي
بـا توجـه بـه    . شود هاي آينده، با اختالل مواجه مي آتي، روند انتقال ضرايب هوشي به نسل

هوش جامعـه، ضـريب هـوش هـر      اختالف ضريب رشد توليدمثل در بخش پرهوش و كم
بـا توجـه بـه مهـاجرت     . شود امتياز از ميانگين ضريب هوش نسل قبل كمتر مي 2/1نسل، 

ميـانگين  . نخبگان؛ ضريب هوش هر نسل در ايران به مراتب كاهش بيشتري خواهد يافـت 
كنگ  در ژاپن، چين، كره، هنگ 100و انگليس حدود  امريكا، در 84ضريب هوش در ايران 

و بـراي كشـورهاي    90و  78و در كشورهاي خاورميانه و جنوب آسيا بين  105و تايوان، 
 84ايران با ضريب هوشي متوسـط  . است 75تا  65تر از صحراي آفريقا بين  آفريقايي پايين

  ]84.[باشد كشور جهان دارا مي 185را بين  97رتبه 
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  ...ها و ها، زودمرگي ها، طالق ها، خودكشي ها، افسردگي ها، زنداني اعدامي -1-10
  : منابع مادي -2
  ]85[هاي جنگ تحميلي يك هزار ميليارد دالر هزينه -2-1
  ]86[هاي كشورهاي غربي حدود نهصد ميليارد دالر عدم نفع تحريم -2-2
  ]87[دالرميليارد  3800معادل  1382فرار سرمايه تا سال  -2-3
  ]88[فرار مغزها، حداقل هزار ميليارد دالر -2-4
ذخيـره ارزي از زمـان   ] 89[انقالب هزار ميليارد دالر از فروش نفت خام در بعد -2-5
  .ميليارد دالر 35شاه 

  ]90[ميليارد دالر 180صادرات غيرنفتي  -2-6
هـا،   چـه هـاي زراعـي، دريا   ها، مراتع، خاك نابودي جنگل: تخريب محيط زيست -2-7
  ...ها ها و آلودگي هواي شهرها و منابع آب ها، رودخانه تاالب
  ...ها گياهي، حيواني و نابودي بعضي از گونه ي هنابودي منابع ژنتيك در عرص -2-8
  :تمام هاي نيمه طرح -3
  ]91[هزار ميليارد تومان 53هاي در حال اجراي وزارت نيرو  طرح -3-1
هزار ميليارد تومان مشـكل وزارت   120آب و برق تمام در بخش  هاي نيمه طرح -3-2

  ]92[نيرو تأمين منابع مالي است
 400يازده هزار طرح در حال حاضر به وزارت راه سپرده شده و در سال جاري  -3-3

هـزار   200هـا بـالغ بـر     حجم اعتباري اين طـرح . طرح جديد به اين وزارتخانه سپرده شده
هزار ميليـارد   370دو وزارتخانه نيرو و راه بيش از  هاي جمع طرح] 93[ميليارد تومان است

  .تومان است، چيزي كه مقدور نخواهد شد
درصـد در كشـور    20تمام صنعتي با پيشرفت فيزيكي بـاالي   هزار طرح نيمه 20 -3-4

درصـد   50تمام، پيشرفت فيزيكي باالي  هاي نيمه هفت هزار طرح از اين طرح. وجود دارد
هـيچكس و  ] 94.[تمام درگيري مشكالت مالي هستند هاي نيمه طرح عمده... را دارا هستند

  .ها را نكرده است هيچ نهادي يك محاسبه دقيق در مورد زيان تأخير اين طرح
مانند كره (اي بين عملكرد مديران ايران با كشورهايي شبيه ايران  به منظور اينكه مقايسه

  .اند ملي اين كشورها با هم مقايسه شدهانجام شود جدول توليد ناخالص ...) جنوبي، تركيه
ميليارد  104، جمعاً 2004تا  1962سال، از  42قابل ذكر است كه كره جنوبي در ظرف 

داشـته  ... ، ژاپـن، هلنـد، آلمـان   امريكـا گذاري مستقيم خـارجي از كشـورهاي    دالر سرمايه
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. زي داشـته اسـت  ميليارد دالر درآمد ار 1200، بيش از 1390تا  1358و ايران از ] 95[است
گذاري خارجي در كـره جنـوبي    برابر سرمايه 12يعني درآمد ارزي ايران در بعد از انقالب 

ميليون بشكه نفت  5/2طور متوسط روزانه  با توجه به اينكه ايران به. سال بوده است 42در 
هزار بشكه نفت و كره جنوبي بيش از يك ميليون  750كرده است و تركيه روزانه  صادر مي

هاي آماري چيزي غير از اين است كه مديريت  آيا اين واقعيت. اند كرده بشكه نفت وارد مي
  اند؟ كالن كشورها در اين كارنامه دخالت داشته

  
  جنوبي توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري كشورهاي ايران، تركيه و كره

  ميليارد دالر: واحد

  كره جنوبي  تركيه  ايران  سال

1979 

1980  

1985  

1990  

1995  

2000  

2005  

2007  

168/86  

041/90  

673/170  

035/116  

829/90  

287/101  

015/192  

058/286  

60/92 

382/65  

491/67  

598/150  

708/169  

209/267  

992/483  

846/647  

561/65  

834/63  

619/96  

7/263  

1/517  

3/533  

8/844  

2/1049  

http://data.worldbank.org/indicator 

  

  كايو امر يرهبر يچهاردهم ـ دعوا

س بـا  يكا و انگلـ ياست كه امر شده همگان روشن يران برايخ شصت ساله ايرتادر ـ  الف
كـا نبـود،   يدر آن كودتـا اگـر كمـك امر   . ران را عوض كردنديخ اير تاريمس 1332 يكودتا

را  يشد مشكالت فعلـ  ياگر آن كودتا انجام نم. شد يقادر به انجام آن نم ييس به تنهايانگل
 يمنطق يليخ. شد يل نميت هم تشكيو حكومت روحان ياسالم يم و جمهورينداشت هم ما

ن و بعـد از  يحـ . نـه كننـد  يو ك يكا احساس دشـمن يران نسبت به امرياست كه همه مردم ا
ـ ا كودتـا كـرده   يـ كشور  56كا در يدوم، امر يجنگ جهان ا دخالـت  يـ و  يا دخالـت نظـام  ي

ر ييـ كشورها را به نفع خـود و متحـدانش تغ   نيا يخيتار يعير طبيو مس يتيو امن ياطالعات
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كاراگوئه ين ،يليش ،ا و پرتقاليونان، اسپانين تا يتنام و فلسطيو و ياز اندونز ]96.[داده است
آنهـا غـارت و    يعـ ين كشورها آغشته و منابع طبيكا به خون مردم ايدست امر... و گواتماال
ها كـه پدرانشـان از اروپـا     ييامريكااين  .اند آنها نابود، مصدوم و محبوس شده يمنابع انسان

اند فرزندان كساني هستند كه به قول چامسكي جز كشتار و دزدي  مهاجرت كرده امريكابه 
هـا در اشـغال    به قول چامسكي، اروپايي. اند و استعمار و استثمار مردم جهان هنري نداشته

آنهـا را بـه اشـغال خـود     انـد تـا سـرزمين     پوست را كشته ؛ يكصد ميليون سرخامريكاقاره 
  .اند درآورده
 يرانيضـدا  يكتاتوريك ديسال  25ما،  يه دولت مليكا با كودتا عليز امريكشور ما ن در

هـا و   يو گرفتـار  يط كنـون يج آن كودتا شـرا ياز نتا يكيطرفدار خود را مستقر ساخت كه 
 يانسان يها يروين يو آوارگ يگانگيو از خودب يعيساله و غارت منابع طب 60 يماندگ عقب

  .ماست
سـوم   يروز از جنگ جهـان يدوم و پ يج جنگ جهانيبرآمده از نتا كنوني يكايـ امر ب

. اسـت يدر دن ]97[)جنـگ بـا مسـلمانان   (چهـارم   ير جنگ جهـان يامروز درگ) جنگ سرد(
ل شـده كـه   يتبد يقدرقدرت يبه امپراطور يشورو يبود كه بعد از فروپاش يكا ابرقدرتيامر

 ينه به دست نسل ما و جمهور يسنت حاكم بر جهان سقوط خواهد كرد ولحتماً بر طبق 
ـ يب شيتواند پـ  ينم يق آن را كسيخ دقيها سال طول بكشد و تار ، ممكن است دهياسالم  ين

ـ  يروند سقوط امر. كند ـ باشـد از طر  يخصـمانه نظـام   يهـا  يريـ ش از آنكـه درگ يكـا ب ق ي
 يو بـا كمـك ابـر امپراطـور     يا رسانهك و ي، دمكراتي، فرهنگياسي، سياقتصاد يها رقابت
كـه سـقوط    يفرانسـو  (Emanuel Todd)امانوئل تُد . ، خواهد بوديافكار عموم يعنيجهان، 
كـا را  يامر يافت، سقوط امپراطوريتحقق  1990كرد كه در  ينيب شيپ 1978را در  يشورو

بلكـه  سـت  يكـا ن يكشـور امر  يفروپاشـ  ين سقوط به معنيا. كرده است ينيب شيپ 2050در 
  ]98[.كا و به نفع خود در جهان استيامر يستياليجانبه و امپر كي يها منظور قطع دخالت

نه اقتصاد، يدو زم مطلق در يبرتر خود را در يامپراطورقدرت  ؛كايامر يـ امپراطور ج
 ،ي، موشـك ي، نوترونيزري، ليا از جمله هسته( يكطرف و سالح نظاميعلم از  و يتكنولوژ

HAARP ر يآن بـا سـا   ي فاصـله  و كـرده  يزير برنامهآن  يبراف و يتعرگر ياز طرف د...) و
 ييكشـور اروپـا   27مجمـوع   يآن مساو يد ناخالص مليمثالً تول. اد استيار زيكشورها بس

. تر است شرفتهيشتر و پيجهان، ب يكشورها يآن از تمام ينظام يها است و مجموعه سالح
. ديكا شكسـت خـورد و فروپاشـ   يبا امر ينظام ي مسابقه ي عرصه د بريبا تأكسابق  يشورو
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ـ   يبـا امر  يوارد مسابقه نظام... ل وين، هند، برزياروپا، ژاپن، چ مسـابقه   در يكـا نشـدند ول
بـه دسـت    ييهـا  تيـ موفق... و] نيو به جز چ[حقوق بشر  ،ي، دموكراسي، فرهنگياقتصاد

انـد تـا    سـال گذشـته توانسـته    30در  يه و مـالز يترك ياسالم يان كشورهايآوردند و در م
  .داشته باشند ييها شرفتين مسابقه پيدر ا يحدود

ـ ا. با آن به تعـادل برسـد   يجهان ي د جامعهيج باياست كه به تدر يكا قلدريد ـ امر  ن ي
آن را  قبـل سـال   60ر يـ كب يش و گانـد يسال پ 40حدود  نگيپائو يش است كه تنگ يمطلب
. خـود گذاشـتند   يقـدرت كشـورها   ي كا و نقطهيامر نقطه ضعف يدند و انگشت رويفهم

كـا عاقبـت   يبـا امر  ينظام ي ن و هند درك كردند كه مقابلهيبزرگ كهن چون چ يها تمدن
ن منسـوخ  يدر چـ » اسـت  يكا ببر كاغـذ يامر«ات مائو كه يگر ادبيد .نخواهد داشت يخوش
افتند و در هنـد  يكا يرا راه كسب تعادل با امر... ، توسعه ويشرفت صنعت، تكنولوژيپ. شد

در  يا تا بهانهد يت حقوق بشر هم به آنها اضافه گرديو رعا ين، دمكراسيعالوه بر موارد چ
  .افته استيش ين ـ افزايسه با چيهند ـ در مقا يكا نباشد و توان مليدست امر

ا كـ يكا بود و امريامر يگرياوج خباثت و وحش يدان اجرايسال م 20ش از يبتنام كه يو
 ييايميك ماده شيآن را توسط )ديجد يها و نسل يها، مزارع، كشاورز جنگل( يعيبمنابع ط

ده يت داده بود، امروز فهمير ماهييب و تغيها تخر قرن يبرا] 99[ (Agent Orange)خطرناك 
ط ينده در سراسـر جهـان شـرا   يكا دارد تا در آيامر او تعامل ب يبه همكار ازين اياست كه دن
ـ ي، چـ ين مقطـع زمـان  يدر ا. كا فراهم شوديتعادل با امر يمناسب برا حفـظ   ي، بـرا ين حت
 يدار د اوراق قرضـه و اسـناد خزانـه   يـ خود را صـرف خر  يكا مازاد ذخائر ارزياقتصاد امر

كـا سـقوط كنـد،    يط اگـر اقتصـاد امر  ين شرايداند كه در ا يم يچون به خوب. كند يكا ميامر
هـم سـقوط   ن، يه، هنـد و چـ  يل، روسـ ي، برز(BRIC)ر گروه ين و سايمتعاقب آن اقتصاد چ

  .خواهد كرد
ران وارث يا. كا فراهم كرديبا امر مثبت تعامل يط را براين شرايران بهتريـ انقالب ا  هـ

قا قرار يسابق، اروپا و افر يا، شوروين آسيك، بيژئو استراتژ يا كهن بود و در منطقه يتمدن
 يفـرد ذخـائر انـرژ    خزر واقع بود كه منبع منحصربه يايج فارس و درين خليداشت و در ب

ك قـرن بـه منـابع    يـ مـدت   يشرفته غرب و ژاپن بـرا يجهان پ. جهان است يدروكربوريه
غـرب   ي گـر، تمـدن، رفـاه و توسـعه    يبه عبارت د. ن منطقه وابسته استيا يدروكربوريه

  .است ين منابع انرژيوابسته به ا
 ي منطقـه رابطـه   يه كشورهايران، به جز عراق با بقيكا، قبل از انقالب ايامر يامپراطور
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ـ با سـقوط شـاه و اسـتقالل ا   . منطقه موثر بود يل منابع انرژنتردوستانه داشت و در ك ران، ي
و  ياسـالم  ياول ـ گسترش انقالب بـه كشـورها   : افتيش يغرب از دو جهت افزا ينگران

منطقـه   يت انـرژ يـ نشده و دوم ـ به خطر افتـادن امن   ينيب شيپ يها ظهور شورش و انقالب
ار يكا در منطقـه بسـ  يامر يـ اطالعات  يتيـ امن  ينظامران، نفوذ يپس از انقالب ا .غرب يبرا

كـا، عـالوه بـر    يامر يطلبـ  يهژمون. جاد شدي، ايمتعدد ينظام يها گاهيافت و پايگسترش 
خود به كنتـرل   قدرت ليتكم يرا، بيده نظاميچيپ يها و سالح ياقتصاد و علم و تكنولوژ

 اجيـ ه احتيروسـ  ين، هند و حتيژاپن، چاروپا،  بر يرگذاريتاث يانه برايمنطقه خاورم يانرژ
ـ ا يبه دنبال كنترل كامل انرژ 1930كا از دهه يداشت و امر  يكودتـا  در ن منطقـه بـوده و  ي

ن يـ در ا ل هـم يل اسـرائ يتر، تشك داشت و از آن مهم يشركت جدن رابطه يهم در ا 1953
رفتار ضعيف ديپلماتيك ايران، هم جنگ را بر ما تحميل كرد و هـم   .شود يل ميراستا، تحل

هاي جديد، منطقه را بر عليـه مـا بسـيج و مسـلح و      با تشكيل اتحاديه امريكاباعث شد كه 
  .متحد خود كند

ر يگباً غـافل يكا و غرب تقرينشده آن، امر ينيب شيل سرعت پيـ پس از انقالب و به دلو  
كطرف و شروع ياز » ينيت اله خميران با آيكال ايراد يروهاين يريدرگ«راه چاره را . شدند

 يو دومـ  يوحدت مل يافت، اوليران تحقق يهر دو در ا ]100[.دنديگر ديجنگ از طرف د
را هـدف قـرار داده بودنـد و هـر دو بـه منظـور        ياسـالم  يجمهور يو فروپاش يمنافع مل

ل، يـ ه و دليـ روز بـدون توج  444تـا   يريـ گ تـداوم گروگـان  . انقالب بـود  يكيزيف فيتضع
تحقـق   يد حمله نظـام يتهد سر كار بودتا دولت موقت . د كرديكا را تشديخصومت با امر

ـ   ير خارجه عراق فضا را آرام نگـه مـ  يبا وز يزديدكتر  يها افت، مالقاتين در  يداشـت ول
در اردن با صدام مالقات كرد و او را مصـمم  كا، ي، مرد قدرتمند امرينسكيبرژ 1359مرداد 

بود و  يافزار ده بود كه از جنس نرميشيهم غرب اند يچاره سوم. ران ساختيبه حمله به ا
تا به بهانه مبارزه با آن در  در منطقه بود يمرتجع و ضدبشر يمآن ساختن و پرداختن اسال

ـ به افغانستان به هر دل يشوروحمله . ران را هم مورد تهاجم قرار دهدينده بتواند ايآ ل كـه  ي
كـارتر   يبـرا  ينسـك يدر روز حملـه برژ . كا فـراهم سـاخت  يامر يط را برايانجام شد، شرا

ـ امـروزه مـدارك مسـتند ز   . »م سـاخت يخواه يتنام شورويافغانستان را و«نوشت كه   يادي
از  يبخش يفكر يها نهيكا و متحدانش القاعده و طالبان را با توجه به زميمنتشر شده كه امر

ت يـ م بـا رعا يتوانسـت  يا مين است كه آيا يسوال جد ]101.[مسلمانان ساختند و پرداختند
ـ پلماتيت قواعـد د يبا رعا و يداخل يها يريو حقوق بشر از درگ يدمكراس ، از يك جهـان ي
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ل يحـداقل در تشـك   ياريم و با هوشيكن يريشروع جنگ جلوگ يكا و عراق برايتوطئه امر
متأسـفانه در دام هـر سـه توطئـه غـرب      ! م؟يمشاركت نداشته باشـ  يافغان» برادران مجاهد«

  ]102[.ميسال گرفتار آنها هست 33م و هنوز پس از يافتاد
 ياديـ شـرفت ز يران پيـ كـا و غـرب در ا  يهـا و اهـداف امر   سال برنامـه  33ن يـ در ا ز
  :اند داشته

 ،افـت يتحقـق  » مترور ـ اعـدا  «ك مسابقه يكه در  60دهه  ياوالً ـ با كشت و كشتارها 
شد با عملكـرد جنـاح    يم ميكه داشت ترم 1376دار شد و در انتخابات  خدشه يوحدت مل

م آن مجـدداً  يكه بـاز امكـان تـرم    1388و در انتخابات  ]103[د شديتشد ،تيراست حاكم
  .افتي يشتريبشدت  يتفرّق اجتماعفراهم شد با عملكرد همان جناح، 

ان و يت و روسـتائ يـ مخـالف حاكم  يمتوسط شهر م شده است به اقشاريجامعه ما تقس
  .تيكوچك ساكت و ظاهراً موافق حاكم يو ساكنان شهرها ينان شهرينش هيحاش

ارد دالر از فروش نفـت و صـادرات   يليم و دويست معادل هزار يرغم درآمدياً ـ عل يثان
روز بـر   است و روز به يدر مرحله بحران... ط اشتغال، تورم، فساد، عدالت وي، شرايرنفتيغ

هـا، آن را تشـديد خواهـد     چيزي كه طرح حذف يارانـه  .ها خواهد افزود يتينارضا ي دامنه
  .كرد

ت يـ و عدم رعا يا هسته يدر مورد انرژ يغلط و توهم ياست خارجيل سيثالثاً ـ به دل 
مـا در   ينفـوذ معنـو  . باشد يد و گسترش ميران رو به تشديا يالملل نيب يحقوق بشر، انزوا

ـ از جر يما از بعض يماد يها تياز مردم منطقه و حما يبخش ـ  يـ هـا واقع  اني  يت اسـت ول
  .كنفرانس اخير تهران در مورد سوريه آن را نشان داد .چربد يبر آن م يالملل نيب ينزواا

 ياقتصـاد  يهـا  انيـ كـه عـالوه بـر ز    شدان يب يها در سطور قبل ميرابعاً ـ گسترش تحر 
ـ ا يت ملين موارد امنيمجموعه ا. نده هم خواهند بوديآ ياحتمال يساز حمله نظام نهيزم ران ي

، تحت ياسالم يجمهور يطلبان غرب از سرنگون كند و هدف جنگ يد ميرا به شدت تهد
 يها رساختيب زيدر تخر يبيعراق و ل يويكه انجام شود، سنار يل و مدركيهر بهانه و دل

آنهـا بـه نقطـه     يهـا  رساختيد زيبا ينفت يكشورهادر . است يو خدمات ياسي، سياقتصاد
غرب باشـند و   يانرژ يها استين به سيآن مجبور به تمك يبازساز يصفر برسد تا اوالً برا

  .بمانندمانده  عقب ياجتماعاً به لحاظ يثان
در يك استراتژي كالن كه پس از فروپاشي شوروي تدوين كـرده اسـت و    امريكاح ـ  

كارشـناس روي تحقـق ان اسـتراتژي كـار      علناً آن را اعالم نموده و هـزاران متخصـص و  
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  :هاي زير را دارد اين استراتژي ويژگي. كنند مي
 (The Project for the New» ييامريكـا پروژه قرن نـوين  «را  21ها، قرن  ييامريكااوالً ـ  

(American Century نهادي به ظاهر غيرانتفاعي به همين نام و با  1997نامند كه در سال  مي
سـت  امريكا، قرن 21منظور اين است كه قرن . اند تشكيل داده (www.PNAC.com)تارنماي 

  :و سياست آنها عبارت است از
  هاي دفاعي افزايش هزينه -
  تحكيم روابط با متحدان -
  يي سر ستيز دارند وامريكاهاي  هايي كه با ارزش به چالش طلبيدن دولت -
  .امريكاارتقاي آرمان آزادي سياسي و اقتصادي در وراي مرزهاي  -

تخريـب  «يي سـر سـتيز دارنـد از روش    امريكـا هـاي   ثانياً ـ در كشورهايي كه با ارزش 
كنند كه مفهوم آن چيزي است كه در يوگسالوي  استفاده مي (Creative Destruction)» خالق

البتـه بـا   . و االن در سوريه در حال اجراسـت  سابق، افغانستان، عراق و ليبي استفاده كردند
معني آن اين است كه ساختارهاي كهنه . اين تفاوت كه دخالت در سوريه غيرمستقيم است

بـه  . سـازيم  كنيم، بعداً خالقانه آنها را مي توان بازسازي كرد، كامالً آن را تخريب مي را نمي
، واحـد  امريكـا ت خارجـه  و بعـد از تخريـب عـراق در وزار    2004همين منظور در سـال  

 (Office of Reconstruction and Stabilization)» بازسـازي و تثبيـت   ي هادار«جديدي به نـام  
هاي بازسازي بيست و پنج كشور مختلف، از  اين اداره بابت تدوين طرح. ايجاد شده است

خريـب  قرار خواهند گرفـت و ت و متحدانش  امريكاونزوئال تا ايران كه مورد آماج حمالت 
  .كند اكنون، وجوهي پرداخت مي خواهند شد، به پيمانكاراني از بخش خصوصي، از هم

هـاي   هـاي سياسـي، شـوك    خواهد بود شـوك » شوك درماني«ها به روش  اين تخريب
تا كشور مورد حمله چنان گيج و منگ ... هاي سايبري و هاي نظامي، شوك اقتصادي، شوك

كتاب دكترين شوك اثر خـانم كاليـن، ترجمـه    ( .العمل نداشته باشد شود كه فرصت عكس
  )شهابي و نبوي، كتاب آمه

  يبر سر دو راه يپانزدهم ـ رهبر

  وضع موجود ي ادامه: راه اول

  سركوب؛ ياست داخليالف ـ در س

خشونت « يرهبر مقام ا به قوليو قبل از آن با اصالحات و ز با جنبش سبز يبرخورد قهرآم
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، سپاه، وزارت اطالعات، سازمان يانتظام يروهايه، نييبه خدمت گرفتن قوه قضا ، با»يقانون
با پشتوانه درآمد نفت  ها يو لباس شخص جيو بس يظامتنا يروياطالعات سپاه و اطالعات ن

 .، مشـهود اسـت  ه جنبش مـردم معتـرض  يبر عل ياسالم يجمهور يغاتيم تبليو دستگاه عظ
ـ  يهـا  گذشـته از شـركت   يهـا  ران در ساليه اگزارش دادند ك يغرب يها يخبرگزار  يغرب

)Ericsson  ،سوئدCreativity Software ا و يتانيبرAdaptive Mobile Security يآور فن) رلنديا 
عاً كنترل كنـد  يافت كرده تا شهروندان خود را وسينگ و شنود دريلتريتلفن همراه، ف يابيرد

ـ بـا ا  يها قصـد قطـع همكـار    شركتن ي، ايغرب يها و پس از اعتراضات در رسانه ران را ي
هـا را   يآور ن فنين رفته است تا ايچ» يهوآو«ران سراغ شركت ين، ايبعد از ا ]104[.دارند

نـده هـم   يگذشته جـواب نـداده و مطمئنـاً در آ    سه سالن روش در يا .كند يدارياز آن خر
رصه هنر و ادب ها، چه در ع معترض چه در زندان يها انيمقاومت جر. جواب نخواهد داد

ـ ا. مشهود اسـت  زين و طرفداران حقوق بشر، ياسيفعاالن س ي و چه در عرصه ن مقاومـت  ي
ـ   يده نمـ يها د ابانيمحق بودن را هم دارد، اگرچه در خ يل قويكه با خود دال در  يشـود ول

انـد   و معتـرض  يقلبـاً ناراضـ   ياقشار متوسط شـهر . حضور دارد ياجتماع يها ه بخشيكل
 يون جمهـور يـ زيان را از تلويشـجر  يتـوان ربنـا   يم. هرچند اگر مجبور به سكوت باشند

 يهـا  كنند و خـانواده  يون آن را پخش ميزيو و تلويها كانال راد ده يپخش نكرد ول ياسالم
تـوان   يم. كنند يآن، روزه خود را افطار م ليو موبا يو صوت ييدئويوبا پخش  يحت ،يرانيا

ـ يا يهـا  تيسا يه را در داخل گرفت ولينشر 200ها هزار كتاب و  نتشار دها يجلو  ،ينترنت
 غيررسـمي  هـا هـم شكسـته و ناشـران     مين تفاوت كـه حـر  يبا ا يكنند ول يآنها را پخش م

. انـد  شـده  خلـق ... پ، كتاب، ويدئو كليلم، ترانه، ويهزاران ف. رنديگ يشكل م دارند يشتريب
 يهـا  بحران يو اجتماع يآمار و ارقام اقتصاد يسخن گفت ولشرفت يتوان هر روز از پ يم

تظـاهرات   يتوان جلـو  يم. دشون يان ميب ياز زبان مسئوالن رسممتعدد و گسترده مملكت 
ـ  يابانيخ هندوانـه  «، »دسـتان  اجتمـاع چـپ  «، »يآب بـاز «ابتكـارات   يجوانان را گرفت ول

 ياقـدام مـردم عـاد   «، »هـا  ليومبشه اتيبا پاك كردن ش يابانيت از كودكان خيحما«، »يخور
شـوند و   يظـاهر مـ  ... و زدگان آذربايجان شرقي ، كمك به زلزله»هياچه ارومينجات در يبرا

از آن بلنـد   يو هر روز سـر  »وال هزار سر دارديه«ن يا. ت خواهند بودينها ين ابتكارات بيا
رد كه هر روز دا ران وجوديدر ا... و ي، كارگري، اقتصاديآنقدر بحران اجتماع .خواهد شد

انتقـال   يجلـو  .با آن ممكن نخواهد بود يتيـ امن يسر برآورد و عمالً مبارزه نظام يياز جا
د و يـ زات ماهواره در تهران به شكست انجاميتجه يآور جمع. توان گرفت ياطالعات را نم
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زات مـاهواره  يـ هـزار تجه  13، 1390ماهـه اول سـال    بناب در شش يهزار نفر 80در شهر 
  ]105[.ده استكشف ش

  از جنبش سبز يبردار بهره

 يبردار درصدد بهره يگريو مقابله با آن، كسان د 1388ن جنبش در خرداد يپس از ظهور ا
ـ فعال يغات غـرب رو يكه تبل 1389در سال . اند از آن برآمده بـه كمـك    يا هسـته  يهـا  تي

ها،  و سركوبه بر جنبش سبز يبا تك ه بودفروكش كرد يطور نسب به» استاكس نت«روس يو
غـرب  . دياضافه گرد »بحران«هم به  مسئله حقوق بشر... ها و كشتارها، تجاوزات، بازداشت

 يزين چيو ا. كرد يگذار هيآن سرما يص داد و روين مقطع آن را مهم تشخيدر ا يركيبا ز
ـ مـردم ا . باشـد  يمـ ران مشترك يمردم ا خواستكه با  هست و  ي، دمكراسـ يران هـم آزاد ي

هزاران نفر از طرفداران جنبش سـبز، امـروز در سراسـر جهـان بـا      . خواهند يحقوق بشر م
ه نقض حقوق بشـر  يبرعل يقيو حق يمجاز يها خود و با استفاده از رسانه يامكانات مردم

هستند  يها كسان نيا. كنند يم يز و منطقيآم ، مبارزه مسالمتگسترده هم هستران، كه يدر ا
از رنـج  . انـد  ها وجود نداشته و مجبور به مهاجرت شـده آن يت برايكه در داخل امكان فعال
انـد تـا از حقـوق خـود و      پنـاه بـرده  » آزاد يايـ دن«د بـه  يـ د و تحديزندان و شكنجه و تهد

  .وطنانشان دفاع كنند هم
ـ ان فتنه تنها يدر جر«د كه يگو يم ياسالم يجمهورالقضات  يكه قاض يموقع ك نفـر  ي

هـا مصـاحبه    جنـبش سـبز بـا رسـانه     يشهدا... خواهر وها مادر و همسر و  ده» كشته شده
د و يـ گو يالقضات راست مـ  ين قاضيدهند كه چقدر ا يكنند و با مدرك و سند نشان م يم

  !بودن را دارد؟ يت قاضيچقدر صالح
از حاكمان جهان غرب  ياناتيران در خارج كشور، جرين اعتراضات مردم ايهمزمان با ا

ط را مناسـب  يكننـد شـرا   يمـ  يزيـ ر را برنامـه  يسـالم ا يسال است سقوط جمهور 32كه 
ران بلند ي، حقوق بشر و حكومت سكوالر را در اياند تا علَم دفاع از دمكراس ص دادهيتشخ
تـر   قيـ نجـا دق يها در ان بسـتر يك مورد از ايبه . اند دا كردهيمناسب را هم پ يبسترها. كنند

   :شود ياشاره م
ـ ترور بـر عل  1360خلق است كه از سال ن ياز بسترها، سازمان مجاهد يكي ن يه بهتـر ي

ن يبهتـر  از بـاز هـم   ي گسـترده  يها ن مملكت را شروع كرد و متاسفانه با اعداميفرزندان ا
ـ آن كـنش و ا . افـت كـرد  ين پاسخ خود را دريدر او ن ملتيفرزندان ا جنـگ   ،ن واكـنش ي
ـ بعـداً ا . كرد لين ملت تحميبر ا يليتحم ش از جنگيب يد و خسارتيرا تشد يبرادركش ن ي
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به (ران و عراق يه مردم اين ملحق شد و هرچه از دستش برآمد بر عليسازمان به صدام حس
. كا و اروپـا شـد  يست امريترور يها ست سازمانيوارد ل 1997انجام داد و در ) ژه كردهايو

  .ديجامعه، منفور و محكوم گرد يانيان شاهدان انقالب و اقشار ميدر م
كردنـد،   يابيـ د ارزيفرصت، تهد يران آن را به جاينكه رهبران ايا بعد از جنبش سبز و

هـا كنفـرانس    سال گذشته ده سه ص داد و درين فرصت تشخيت را بهترين سازمان موقعيا
 ي، معرفـ ياسـالم  يك جمهـور يل دمكراتيكا برگزار كرده تا خود را تنها بديدر اروپا و امر

كـه  » ن گامپ استراوس هاور وفلدياك«موسسه ن سازمان يمز نوشت كه ايال تاننشانيفا. كند
كـا را  يكنگره امر ياستخدام كرده تا اعضا را است ييكايمعروف امر يگر يك موسسه البي

  ]106[.ب كندياهداف خود ترغ يدر راستا
را به كـار گرفتـه    ييكاين سازمان چهل مقام سابق امريه اعالم كرده است كه اين نشريا

ـ ان ايـ در م. نـد يسـخن بگو  تا به نفـع آن  شـهردار سـابق   ( يانيـ جول ين چهـل نفـر؛ رود  ي
ژنرال بازنشسـته و  (كالرك  يو سل) اوباما يت مليمشاور سابق امن(جونز  زمي، ج)وركيوين

، )سـابق  يوگسـالو يو مسـئول بمبـاران    2000-1997 يهـا  فرمانده ناتو در اروپا در سـال 
 يت داخلير امنين وزيخستن( جي، تام ر)نده مجلسياز حزب دمكرات و نما( يك كنديپاتر
 يتـه روابـط خـارج   يس دمكـرات سـابق كم  يرئ(لتون يهام ي، ل)كا در دوران بوش پسريامر

ن يعالوه بر ا... و) ن دوره بوش پسريدادستان كل دوم( يسيكل موكي، ما)ندگانيمجلس نما
 يكـا يندگان و مسئوالن سابق اروپـا و امر يكا صدها نفر از نمايچهل نفر مسئوالن سابق امر

و حقـوق بشـر همـراه     يقا را هم تحت عنوان دفاع از دموكراسـ يافر يا و حتين، استراليالت
د دانشـگاه و  يدانـان، اسـات   از حقوق يادين است كه عده زياند و از همه مهمتر ا خود كرده

مخصوصاً بعد از حمله مسلحانه عراق بـه  . اند وستهين گروه پيطرفداران حقوق بشر هم به ا
زيـادي از  تعـداد   .د شـده اسـت  يها تشد تين حمايرمسلح ايكشتن افراد غ گاه اشرف ويپا

كشورهاي عرب و اسـالمي هـم از ايـن سـازمان حمايـت      فعاالن سياسي و حقوق بشر از 
  .كنند مي

مز يال تـا ننشـ انينه دارد و گزارش فايها هز يها و سخنران تين حمايد كه ايدان يخوب م
ـ از آنهـا بـه ا   يليد كه خينما ياضافه م ن يـ در ا يانـد كـه در ازاء سـخنران    ه گفتـه ين نشـر ي

فرماندار (ادرندل  ياز جمله آقا. اند افت كردهين خلق پول دريها از سازمان مجاهد كنفرانس
سـت هـزار دالر گرفتـه    يب يا قـه يدق 11 يك سخنراني يگفته است كه برا) ايلوانيسابق پنس

هزار دالر هـم داده   50اگر به من  يحت«: د كرده است كهين فرماندار سابق تاكيالبته ا. است
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ال ننشـ انين گـزارش فا يدر همـ » .دادم ين كار نداشتم، آن را انجـام نمـ  يشد اگر باور به ا يم
ك يـ هزار دالر پـول بـه اضـافه     30به او «كا گفت يك مقام سابق امريمز آمده است كه يتا
و » شنهاد شده استين خلق پيما به اروپا جهت شركت در جلسه سازمان مجاهديط هواپيبل

انـد كـه    ه گفتـه ين نشرين سازمان آشنا هستند به ايا يها زان پرداختيكه با م يگريتعداد د
 ينـه سـفر بـرا   يمـا و هز يط هواپيهـزار دالر بـه انضـمام بلـ     100تا  20ن يب يها پرداخت«

  ]107[».معمول است يسخنران
 يهـا  در سـالن  ياز القاعده، حماس و جهـاد اسـالم   ؛يچ فرديكا هيكه در امر يدر حال
انـد   افت نكردهيها پول در ن سازمانياز ا ياستمداريچ سيكند و ه يت نميكا حمايكنگره امر

 يسـت يالذكر در گـروه ترور  فوق يها ن خلق كه در ظاهر مانند سازمانيسازمان مجاهد يول
ــرا  ــامالً ب ــرار دارد، ك ــفعال يوزارت خارجــه ق كــا و جلــب و جــذب يمرت در كنگــره اي

  !دارد؟ يچه مفهوم نيا. باشد ينار آزاد ميكنگره و سم ياستمداران و برگزاريس
ع سـال  يخود در مـورد وقـا   يقاتيدر گزارش تحق يآ. يب. است كه اف ين در حاليو ا
سـم را  يسـه سـال پـس از آنكـه ترور     ين گروه حداقل برايافشاء ساخته است كه ا 2004

  !داده است يادامه م يستيات تروريعمل محكوم كرده، همچنان به
ن خلق ياستمداران طرفدار مجاهديكا، سيامر يت داخليو وزارت امن يآ. يب. حتماً اف

كا در مورد يامر ياطالعات يها دستگاه يها ن طرفداران سازمان از گزارشيشناسند و ا يرا م
سازمان تاكنون  نيست؟ ايچ ين عملكردها برايپس ا. ن خلق مطلع هستنديسازمان مجاهد

ست ير خارجه فشار وارد كند تا آن را از لينتون وزيها دالر خرج كرده تا بر خانم كل ونيليم
) زمان حمله به افغانسـتان ( 2001ن سازمان در سال ين منطق كه ايسم خارج كند با ايترور

  .را محكوم كرده است يستيات تروريز و عمليآم اعمال خشونت
ـ آم ستند كه پس از جنـبش مسـالمت  يان نييكاين تنها امريا ع و ين وسـ يچنـ  نيـ ز سـبز ا ي

ـ كنند، در انگلستان هم ا يت مين خلق حمايگسترده از مجاهد ـ ي . فعـال اسـت   يگـر  ين الب
ـ «با لرد  4/6/90در روز جمعه » گريبه عبارت د«ننده يدر برنامه پرب يس يب يمصاحبه ب ن يراب

ن لـرد  يا. ار هشداردهنده استيبس» رانيا يآزاد يا برايتانيته پارلمان بريكم«س يرئ» كوربت
ـ راه نجـات ا «: ن مصاحبه گفـت كـه  يس در ايعضو مجلس لردان انگل ك حكومـت  يـ ران ي

نفـر در   200او گفـت كـه مـا    » .ن خلـق اسـت  يد آن در دست مجاهديسكوالر است و كل
و » مالهـا بـه مسـجدها برگردنـد    «د يـ م و بايكنـ  ين امر دفـاع مـ  ياز ا هامجلس عوام و لرد

ران جـز حـذف   يك در ايحل دمكرات چ راهيه«و » .ران را اداره كننديا ،ياستمداران انتخابيس«
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س را بـه  يدولـت انگلـ   مـا نفـر از   35، 2007او گفت كه در سـال  » .ت وجود ندارديروحان
ـ مهـم ا . ست خارج كننـد ين خلق را از ليم تا مجاهديا دادگاه كشانده ن بـود كـه هروقـت    ي

ن يتناقضات رفتار سازمان در داخل سازمان و تناقضات مواضع ا كننده او را متوجه مصاحبه
دانسـت   يكرد و آن را مشـكل خـود نمـ    يم ياطالع ياظهار ب» بالهت«با كمال  ،كرد يلرد م

م سـبز و  ياو جنبش عظـ . ن خلق بوديمجاهد ينيگزيت و جاياو حذف روحان يمسئله اصل
فـرار از   يمعلـوم بـود كـه بـرا     وده بـود  يـ ون نفـر تظاهركننـده را اصـالً ند   يليم 3شركت 
ـ انـد و اگـر دعـوت كننـد، حما     ت نكـرده يـ گفت از من دعوت به حما يم ييگو تناقض ت ي

  .خواهم كرد
فرانسـه،   يسـال گذشـته در كشـورها   دو در  ن خلق،ياز سازمان مجاهد ها تين حمايا

قـا  ين و افريالت يكايامر يت و حتين، كويا، اردن، مراكش، فلسطيتاليا، ايآلمان، هلند، استرال
در جلسات افطاري كـه ايـن سـازمان در    . د شده استيهم تشد ياسالم ير كشورهايو سا

هايي رسمي از كشورهاي عـرب و اسـالمي در    دهد هيأت ماه رمضان در پاريس تشكيل مي
ت از جنبش يحما يان، به جاين حاميو انمايند  كنند و از سازمان حمايت مي آن شركت مي

ن خلـق  يمان مجاهـد زرخشونت آن، از سايك و غيشعارها و منشور دمكراتمردم و دفاع از 
، سازمان مجاهدين را از امريكا، وزارت خارجه 1391در هفته اول مهرماه  .كنند يت ميحما

بـدون  . شـد  بينـي مـي   چيزي كه البته از دو سال پـيش پـيش  . ليست تروريستي، خارج كرد
ها براي سرنگوني جمهـوري اسـالمي،    ييريكاامترديد، اين سازمان در يكي از سناريوهاي 

طور كه گفته شد، اين دستاورد سازمان بـه كمـك    همان. ترين گزينه است بهترين و مناسب
خواهـان، نقـش    هـاي قدرتمنـدي حاصـل شـده اسـت كـه در دولـت جمهـوري         ييامريكا
ده  ، استدالل كرده است كه ايـن سـازمان  امريكاوزارت خارجه . كننده خواهند داشت تعيين

سال است كه اسلحه را كنار گذاشته، مشي خشونت را نفي كرده و در تخليه شـهر اشـرف   
دانند كه اين سازمان، تنها، گروهي است كه بـه   ها به خوبي مي ييامريكاهمكاري كرده ولي 

سـازي،   غازي تواند مسلح شود، نيرو جذب كند و در سناريوهايي مانند ليبي، بي سرعت مي
دليل نبود كه خانم رجـوي در   بي. رگري، كند و جنگ داخلي را دامن زندو يا سوريه، كشتا

خروج مجاهدين از فهرست، موازنه قدرت را «: نخستين واكنش خود به اين پيروزي گفت
  .ن سؤال پاسخ داديد به ايچرا؟ حال با ».دهد تغيير مي

  ط مملكتيشرا

خشـونت و در  ، بـدون  ي، مـدن يبـود خودجـوش، مسـتقل، ملـ     يجنبش سـبز، جنبشـ   -1
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كه با سركوب و خشونت حاكمان روبرو شد و عمالً توانسـت   يچارچوب قانون اساس
را در سطح  جنبش و سركوب كردنملموس به دست آورد  يقيسال گذشته توف سهدر 

  .افشا كند يجهان
در خارج و داخـل كـار    ينيآفر حاكم شده كه تشنج 1388از انتخابات  يس جمهوريرئ -2

ن مملكت، دروغگو و ياعتنا به مقررات و قوان يز، بيگر است قانون يآدم. او بوده ياصل
  .هيدر بدنه و اطراف قوه مجر يـ ادار يمتوهم با فساد گسترده مال

جامعه ـ كه معمـوالً در هـر     يانيختگان و اقشار ميت فرهي، حماياسالم ينظام جمهور -3
 سـه سـال  د ـ را از دست داده و در  هستن ين حكومتيكننده مجموعه ماش اداره يكشور

ـ ا حضـور علنـي   يتيه وابسته به مقامات امنييه و قوه قضايگذشته با قوه قهر ن جنـبش  ي
  .شد كنترل

بـه شـدت   ... و ي، روابـط خـارج  ياسي، سي، اخالقي، فرهنگي، اجتماعيط اقتصاديشرا -4
 يط داخلـ يشـرا  دشمنان ايران انتظار دارند كه .باشد يبدتر شدن مده و رو به يب ديآس
  .شود ج آماده يم به تدرير رژييتر و تغ اعتراض گسترده يبرا

 يدر كشـورها  هاكتاتوريد يو نف ياز جنبش سبز با شعار دموكراس يرويبا پ يبهار عرب -5
ن يعـ  ن مرحله دريده است كه تا ايرس ييبه دستاوردها... مصر، تونس، اردن، مراكش و

آمـوز اسـت    عبرت .اند خارج نشدهكا و غرب يامر و تحمل تيريچارچوب مد ازحال 
انـد،   ران بهره بـرده يا يو مال ياسيس يها تين كشورها كه از حمايا يكه احزاب اسالم

ـ كنند كه حاضر به تكرار تجربه ا يح ميتصر را  يه و مـالز يـ ترك يسـتند و الگـو  يران ني
همچـون   ،هـا  رسـاخت يب زيـ ت ناتو و تخريبا حما كه يبيدر ل ]108[.دهند يح ميترج

. ت غرب خواهـد بـود  يريدر چارچوب مد جه،ينت به ناچار عمل شد، افغانستان و عراق
رنـد و انتخابـات آزاد برگـزار    يشنهاد ناتو را بپذيندارند؛ اگر پ يراه فرار يرهبران سور

كنند، حذف خواهند شد و اگر به سركوب ادامه دهند نوبت دخالت ناتو فراهم خواهد 
هـا تشـديد و سـرنگوني     در چندماه گذشته خشـونت  .د شدشد و باز هم حذف خواهن

  .تر شده است محتمل و حتي تجزيه آن و يا فروپاشي سوريه اسد
  ياست خارجيب ـ در س

، سـاختن سـالح   ت حقـوق بشـر  يسم، عدم رعايسال اتهام روبروست؛ ترور يران با سيا - 6
 يافكـار عمـوم   .انـه يب در صـلح خاورم يو تخر يكشتار جمع يها د سالحيتول ،يا هسته

م يـ رژ يو سـرنگون  يتوان قانع به دخالت نظـام  يم يغاتين تبليرا با ماش يغرب يكشورها
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و زمزمـه دخالـت    ه،يـ در ترك يسـپر ضدموشـك   ينصب رادارها .كرد ياسالم يجمهور
 يخبرگـزار  .باشـد  يجـد  يد هشـدار يـ حتمـاً با  هيدر سور و تركيه امريكايا  ناتو ينظام

كشـور عـراق،    5 يدر نـوار مـرز   MI6ا و يموساد، سـ  يها فارس گزارش داد كه سازمان
ارتـش  . اند ل دادهيتشك يجاسوس يها گاهيجان، پايافغانستان، پاكستان، تركمنستان و آذربا

» ينايسـارد « ي در منطقـه  يمشـترك  هايعضو ناتو مانور ياز كشورها يل با تعدادياسرائ
. انـد  ن كردهيران را تمريبه ا ينموده و اشكال مختلف حمله نظام برگزار و مديترانه ايتاليا

ك ياگر قرار باشد با شل«: ديگو يران ميشوند كه از قول مردم ا يارسال م ييها اس. ام. اس
ت يـ هان كه معموالً با بيروزنامه ك. »شويدهم موبور باشد تا ر يح ميرم، ترجيك سرباز بمي

 يروهـا يكند كـه ن  يح ميخود تصر ي دارد در سرمقاله يكينزد يو هماهنگ ارتباط يرهبر
ر يـ در عـراق و افغانسـتان، درگ   ييكـا يامر يروهـا يتاكنون بـا ن  2001سپاه قدس از سال 

كـردن   يدر خال يمانيقدس و شخص حاج قاسم سل يروهاين«كند كه  يد ميهستند و تأك
هـا را   ن نقـش يتر هاز برجست يكيانه، يخاورم ي كا در منطقهيامر ين جنگيباد نخوت ماش

  ».داشته است
 يد لرستانيشه 18ن سالگرد يكميدر مراسم  1390فرمانده كل سپاه پاسداران در مهرماه 

 يك منطقـه خـاص بـاق   يـ ست در ياسالم قرار ن«: ن خرم آباد گفت كهيدر پادگان امام حس
جوامـع   بلكـه در  يران نه تنها در جوامـع اسـالم  يا يانقالب اسالم يامروز شعارها... بماند

بـدون   يكا به صحنه عمل گذاشته شده و انقالب اسـالم يو در محل اروپا و امر يراسالميغ
  ».را ادامه دهد يخون شهدا امكان ندارد كه راه

 ييلحظه برخورد نها«ان خود گفته است كه به يحام يينژاد هم در گردهما ياحمد يآقا
  ).1390آبان  14ران، شنبه يروزنامه ا(» .ميشو يك مينزد

ن مسـئوال ش مشترك ين همايدر دوم 13/10/90در روز  ين سالميحس پ پاسداريسرت
 يت ما با دشمنان از سطوح راهبـرد يموقع«: مسلح اعالم كرد كه يروهاين ياسيان سيو هاد

ر بـه نفـع انقـالب    ييـ در حـال تغ  ينظام موازنه جهـان . ت دادهير موقعييتغ ياتيبه سطح عمل
  ».است ياسالم

ح ين توضـ يكا در عـراق را چنـ  يت سپاه و شكست امريپاسداران موفق فرمانده كل سپاه
انجام  يها هر اقدام ييكاير بود و آمريقدس درگ يرويها، در عراق فقط ن ن ساليا يط« :دهد يم

رغم تمام فشارها بـه  ياست كه عل يبزرگ يها تينها موفقياند و ا ت شكست خوردهيدادند در نها
  (www.rahesabz.net/print/45353)» .دست آمد
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فرمانده سپاه، در كنفرانس خبري خود كه خبرنگاران داخلي و خارجي حضور داشتند، 
اي، از فـيلم   در مورد تمام مسائل مملكتـي اظهـارنظر كـرد، از بـازار ارز تـا پرونـده هسـته       

گونه  اين .ضداسالمي تا انتخابات رياست جمهوري، از روابط با همسايگان تا بحران سوريه
زاده، فرمانـده هـوا ـ     سـردار حـاجي  . دهد برخورد كردن، بوي نظامي كردن حكومت را مي

ها همه چيز را آمـاده جنـگ كننـد، شـايد      در شرايطي كه آن«: فضاي سپاه هم تاكيد كرد كه
. وي از وقـوع جنـگ جهـاني سـوم خبـر داد     » .دستانه انجام دهيم پيش از تهاجم، كار پيش

فرض حاكم راهبـرد و اسـتراتژي   «: شين فرمانده سپاه در سخناني گفتحسين سالمي، جان
وارد  امريكـا دفاعي ايران اين است كه در يك نبرد گسترده با ائـتالف جهـاني بـه رهبـري     

 (http://melimazhabi.com/?goftogou)» .جنگ خواهيم شد

ـ بان ينظـام  يرياز درگ يد از اقتدار كشور دفاع كنند وليبا يفرماندهان نظام د اسـتقبال  ي
توانـد   يجهـان مـ   يكه در افكار عموم ياز مواضع فرماندهان نظام يمعدود يها كنند نمونه

ا نـاتو ـ   يـ كـا  يجهـان ـ امر   يبا غول نظام يريباشد، ذكر شد، آن هم درگ يطلب د جنگيمؤ
  .وجود ندارد يتعادل  يرين درگيكه در ا يزيچ

ـ يم«ل يتشـك كا درصدد ياعالم كردند كه امر يكارشناسان غرب ـ  ينـاتو  ين  يبـرا » يعرب
ج فارس يخل يه جنوبيحاش يتوسط كشورها ين سازمان نظاميا ]109[.ران استيمقابله با ا

. شـود  ي، مجهـز مـ  ييكايزات امريتجهن يتر شرفتهيل و با پيكا تشكيت ناتو و امريريو با مد
ـ به مقابلـه بـا ا   يثروتمند عرب ين كشورهايكا با پول اين اقدام امريا خواهـد رفـت و   ران ي

كا مجبـور بـه كـاهش آن    يامر ن را ـ كه تحت فشارهاي داخلي، جبران كمبود بودجه پنتاگو
ن موسـاد  يشيس پيرئ» رداگانيئم«هاست كه  گل نوشت كه ماهياشپ. بوده است ـ خواهد كرد 

سال در رأس موساد بوده  8او كه . رديران را بگيفاجعه حمله به ا يدهد كه جلو يهشدار م
ل، از كار بركنـار  ي، فرمانده ارتش اسرائ»ياشكناز يگاب«همراه با  2011ل سال يوااست در ا

هـاي   در هفتـه  .نداشـته باشـند   يران مخـالفت يگماشته شوند كه با حمله به ا يشدند تا كسان
هايي كه جنبه تبليغـاتي تهديـد ندارنـد،     فعاليت. اند بسيار فعال شده امريكااخير، اسرائيل و 
مخالفـت  عليرغم اين تهديدها . دهد مهيدات حمله و درگيري را نشان ميبلكه مقدمات و ت

. كننـد  ن فعلي را از حمله به ايران منع ميمسئوالگيرد كه  ن قبلي اسرائيل صورت ميمسئوال
منتهي به ماه  اظهار نگراني كرده كه دوازده هفته آينده، Efraim Halevyرئيس پيشين موساد، 

او تأكيد كرده اسـت   (www.prisonplanet.com)آور خواهد بود  براي ايران ترس 2012اكتبر 
كند؛ امـا   خود را از حمله مصون مي 5+1گفتگو با كشورها  ي هكه ايران در موافقتش با ادام
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  .در اشتباه است، بازي تمام شده است
 2012آوريـل   20در  CNNايهود باراك، وزير دفاع اسرائيل، در مصاحبه بـا تلويزيـون   

را مبنـي بـر اينكـه ايـران      2007در  امريكـا هاي اطالعـاتي   هاي سازمان كه گزارشبراي اين
اي را متوقف كرده است، خنثي كند اظهار داشـته اسـت بـه ايـن دليـل       ساخت بمب هسته

هاي اطالعاتي ما در ايران  دهد كه دستگاه اي را نمي رهبري ايران دستور ساخت بمب هسته
رهبـري  [ او« :كنـد كـه   باراك تأكيـد مـي   .طلع خواهيم شدنفوذ دارند و ما از آن به زودي م

كه او هم رئيس موساد » دني ياتوم«آقاي » .در موقع مناسب اين دستور را خواهد داد ]ايران
او بـه وعـده   . تر است از جنگ با ايران خطرناك» ايران اتمي«بوده است گفته است كه يك 

او . بارك اوباما در مورد جلوگيري از تبديل شدن ايران به يـك قـدرت اتمـي اعتمـاد دارد    
هـا   ييامريكـا ... و اسرائيل بر سر جدول زماني اسـت  امريكابين  بحث جاري«: گويد كه مي

تري دارند كه حتي اگر تمام تأسيسات اتمي ايران در اعماق زمـين قـرار    تسليحات پيشرفته
  ».توان آن را نابود كرد بگيرد هم مي

انـد، ماننـد    هاي اسرائيل، زمان شروع حملـه را هـم تعيـين كـرده     حتي بعضي از رسانه
، اعـالم كـرده   )مهرماه(نگار معروف ها آرتص كه آن را در ماه اكتبر  روزنامه» نيوسي ملم«

هاي اسرائيل بـه راديـو اسـرائيل گفتـه      رئيس شوراهاي شهرها و شهرك» آوي الدار« .است
  ».كنند ن دارند ملت را براي جنگي كه بسيار نزديك است، آماده ميمسئوال«است كه 

انـد كـه از    زيوني اسرائيل ميزبان كارشناسـاني بـوده  هاي تلوي هاي گذشته شبكه در هفته
  انـد و  كـرده  اند و عواقب حمله به ايران را بررسي مـي  كرده حمله به ايران اظهار نگراني مي

و گـوش  . نـام نهـاده اسـت   » طلبان محور جنگ«را » نتانياهو ـ اهود باراك «ها آرتص محور 
 .انـد  كـرده  امنيتي و نظامي، نقـد مـي   ناشنواي اين محور را نسبت به هشدارهاي بلندپايگان

وزير است هم نگراني اين كارشناسـان   8تغييرات در كابينه امنيتي اسرائيل را كه مشتمل بر 
  .كنند جنگي ارزيابي مي ي هرا بيشتر كرده است، چون آن را كابين

خـودداري  «نگار ها آرتص به مقامات غربي انتقاد كـرده اسـت كـه     روزنامه» الوف ين«
اسرائيلي، ممكن ] نتانتياهو ـ اهود باراك [غرب از بيان واكنش به سخنان اين دو مقام سران 

حتـي   ».است كه از سوي نتانياهو به حمايت غرب از حمله اسرائيل بـه ايـران تعبيـر شـود    
يـك مـاه و تعـداد    زمـان درگيـري نظـامي بـا ايـران را       طول وزير امور شهروندي اسرائيل

كاخ سفيد به اين تحوالت در اسرائيل . بيني كرده است نفر پيش هاي اسرائيل را پانصد كشته
الزم بـراي اشـراف بـر برنامـه     » چشـمان « امريكاواكنش نشان داد و سخنگوي آن گفته كه 
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اش  زماني كه ايران به مقطـع غيرقابـل بازگشـت در برنامـه اتمـي     «اي ايران را دارد و  هسته
ئيس بانك مركزي اسـرائيل گفتـه اسـت كـه     حتي ر» .از آن باخبر خواهد شد امريكابرسد، 

در عين حال تأكيد . ارزيابي عواقب حمله به ايران بر اقتصاد اسرائيل براي وي دشوار است
هـاي بيشـتر و    وزير و وزير دارايي در مورد برقراري ماليات كرده است كه اقدامات نخست

وقـوع جنـگ   گران شدن كاالها و برخي خدمات، اقداماتي در مسـير درسـت در صـورت    
  .است
مسئله حمله به ايران، خطيرترين تصـميمي  «، رئيس پيشين موساد گفته كه »مئير داگان«

پرز، رئيس جمهور اسـرائيل،  » .سال وجود كشور اسرائيل گرفته شده است 65است كه در 
پرز در عين حال گفته كه اسرائيل  ».اسرائيل در حال جنگ با ايران است«هم گفته است كه 

نژاد كـه   ياحمد يحت .بايد همراه باشد امريكاتواند با ايران جنگ نظامي كند  ي نميبه تنهاي
آبـان مـاه    12در » ان دولتيحام يميدر جمع صم«شد  يران ميشه منكر طرح حمله به ايهم

 ييم به لحظه برخورد نهـا يدار. زند يران له له ميحمله به ا يناتو برا«: گفته است كه 1390
م بلنـد  يسـال نتـوان   500م خـورد كـه تـا    يخواه يا م ضربهيغفلت كن اگر. ميشو يك مينزد
كـم   يتيدر داخل كشور هم مشكالت و نارضا«ن حال اقرار كرده است كه ياو در ع. »ميشو

ران يحمله به ا يكا برايل و امريح كرده است كه اسرائيهم تصر يگريد ياو در جا» ستين
  .شوند يآماده م

زستان در بحر خزر كـه  يقكستان و قريه، قزاقستان، تاجيروس يكشورها يدر مانور نظام
ن يـ در ا. ، مشـاركت داشـتند  يروسـ  يروهايده شد، دوازده هزار نفر از نينام» 2011مركز «

ـ ا يا است هسـته يه تأسيكا عليامر ينظام ي ؛ ابتدا حملهيمانور نظام  ي ران و سـپس حملـه  ي
د و يگرد يمنطقه بازساز ينفت يها دانيه ميخزر عل يشرق يها ران در بخشيانه ايجو يتالف

متقاعـد   يبـرا ه، يروسـ  .ن شـد يتمـر  ين هجـوم فرضـ  يمقابله با ا ي ه، نحويدرمرحله بعد
خـود را   يروهـا يكا، نياز به امريدفاع از آنها و بدون ن يخزر برا يساحل يساختن كشورها

ه يلح روسـ مسـ  يروهايس ستاد مشترك نيمانور با رئ يفرمانده. ت كرده استيدر خزر تقو
ـ ، از آن بازد)2011سپتامبر  26(بود و مدودف در روز آخر   يد كـرد و عمـالً آن را مخفـ   ي

  ]110[.نكرد
روهـا از  يكـه خـروج ن   يتهران در صـورت «: گفت كه CNNنتون در مصاحبه با يخانم كل

 كيكند، مرتكب  يكا از منطقه تلقيامر ياز كاهش تعهدات نظام يا عراق را به عنوان نشانه
  ».شده است ،محاسبه يخطا
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م كـه در  يآور يان و كارشناسان غرب را مياستمداران، نظامينجا چند نقل قول از سيدر ا
  .دانند يم يران را، ضروريبا ا ينظام يريت درگينها
رنگ و خدعه، ين«را به دست زدن به  ياسالم يكا جمهوريآمر ير انرژي، وز»ون چوياست« -

از  يبخشـ  انتقـال «: ديـ گو ياش مـتهم كـرده و مـ    يا هدر برنامه هسـت » يرو انكار و طفره
، نشانه حركـت  ينيرزميسات زيبه تأس جمهوري اسالمي مياوران يساز يغن يها تيفعال

  .»است ياتم يها ن كشور به سمت ساخت كالهكيا
 2011نـوامبر   30آلمـان در مـورخ    يمز مالير خارجه سابق آلمان در تايشر، وزيوشكا في -

كند  يد مياش تأك او در مقدمه مقاله. نوشته است» رانيا يبمب ساعت«عنوان ر يز يا مقاله
اگرچـه او بـه   . ده اسـت يبست رسـ  ران به بنيمذاكره با ا يها برا كه تاكنون تمام تالش

ـ   يل و غـرب، هشـدار مـ   يعواقب جنگ و مخصوصاً اقدام عجوالنه اسرائ در  يدهـد ول
  .كند يم يابير ارزيناپذ ت جنگ را اجتنابينها

www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/print/33878/ 

خـود   يكا نفوذ دارد نگرانيسازان امر استيهنوز بر س يرغم بازنشستگيكه عل ينسكيبرژ -
در ) 1390آذر  22( 2011دســامبر  13او كــه در . كنــد يرا از شــروع جنــگ اعــالم مــ

مـا تصـور   «: كرد كـه ح يگفت، تصر يسخن م» كياتالنت يشورا«واشنگتن در اتاق فكر 
اگر ... ميكن يريم از بروز جنگ جلوگيتوان يران ميد فشار بر ايق تشديم كه از طريكن يم
  ».دا خواهد كرديش پيبخش نباشد، به همان اندازه خطر جنگ افزا جهين فشارها نتيا

مـا در حـال   «: كا، گفته اسـت كـه  يس ستاد مشترك ارتش امري، رئ»ين دمپسيمارت«ژنرال  -
 يكه ما خود را بـرا  ييها نهيمن مطمئن هستم كه گز. ميمختلف هست يها نهيگز يبررس

اند كه در صورت لزوم قابـل اجـرا خواهنـد     دهيرس يا م اكنون به مرحلهيا آن آماده كرده
هسـتند، بـه    ينظـام  يهـا  نـه يمختلف، گز يها نهيمعلوم است كه مقصود او از گز» .بود

بـا   ينظـام  يريجمهور دستور دهد، آماده درگ سياگر رئ«: كند كه يح ميكه تصر يطور
  ».ميران هستيا

www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/34014 

: نوشـت كـه   2011دسـامبر   8ن در شماره پنجشـنبه  يگارد يسيروزنامه معروف انگل -
ـ ه ايـ ل علييكا و اسرايآمر يدهد جنگ مخف يكه نشان م يتعداد شواهد« ت يـ ران، بـا حما ي

انـه از  يخفمت يـ حما. ابـد ي يش مياكنون آغاز شده، روز به روز افزا فرانسه، از هما و يتانيبر
ـ يكشتن دانشمندان ا يمختلف كم كم به تالش برا يها گروه افـزار   ، اسـتفاده از جنـگ  يران
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ـ ياز فرمانـدهان ا  يكـ يو كشتن  يسات موشكي، حمله به تأسيبريسا ـ ا ي از جملـه  يران ن ي
وزارت  يها سد كه ماه گذشته مقامينو ين مقاله مينده اسينو» لنيموس ميش» «.شواهد است

ران را يـ طـرح حملـه بـه ا    يكا اجراين گفتند كه چنانچه امريس به روزنامه گارديدفاع انگل
ـ ن«، در آن صـورت از  )نطور خواهد شـد يده آنها هميكه به عق. (اندازديجلو ب  ينظـام  يروي

  ».خواهد كرد افتين كمك را دريكند و ا يا درخواست كمك ميتانيبر
www.bbc.co.UK/persian/iran/2011/12/111208-132-gaurdian 

ه برنامـه  يـ جنـگ عل «ل، هم نوشته است كـه  يزبان اسرائ يسيها آرتض، روزنامه انگل -
  ».است كه شروع شده است يران مدتيا ياتم

ه دانشـمندان  يـ ل علينوشت كه جنگ اسـرائ  1390ور يشهر 11مشرق در  يخبرگزار -
 يا از دانشـمندان هسـته   يكـ ين پـور،  ير حسيبا مسموم شدن اردش 2007ه يدر ژانو يرانيا
. گرفـت  يشـتر يات سرعت بين عمليا 2010ه يدر ژانو يمحمد يبا قتل عل. ران آغاز شديا

را تـرور   يا گـر دانشـمند هسـته   ي، دياريد شهريها مج يليدر اواخر نوامبر همان سال اسرائ
  )64386كد خبر . (كردند
كا و بـدون ذكـر نـام    يامر يك مقام اطالعاتيكا، از قول يروزنامه واشنگتن پست امر -

  ».م استيرژ يران، فروپاشيه ايها عل ميتحر ييهدف نها«نوشت كه 
بـه نظـر   : كند نوشته اسـت كـه   يم يريگ يكا پيا كه مسائل منطقه را در امريد زكريفر -

ك بـا  يران قادر به سازش استراتژيم ايژده است كه ريجه رسين نتيرسد دولت اوباما به ا يم
ش از حد با بحران شكاف در قدرت و جنگ يم بيرژ. آن را ندارد يا آمادگيست و يغرب ن

ـ  » قـدرت مطلقـه  « يا بر سر سـلطه مواجـه اسـت و خامنـه     ش از حـد سرسـخت و   يكـه ب
ـ ا«تحت عنوان  2012ه يژانو 5واشنگتن پست پنجشنبه . (ك استيدئولوژيا  يران حكـومت ي

  )يديأس و ناامي يبيدر سراش
مـاه   يد 21ـ   2012ه يژانو 11ر خارجه آلمان در روز چهارشنبه يوز» دو وسترولهيگ« -
ـ ار آنچه در ايبس ياست كه با نگران يما مدت«: ، گفته است كه1390 ر يـ گـذرد را ز  يران مـ ي

ـ  م كه خودياخطار كن يرانيران و مقامات ايم كه به ايدان يم يم و ضرورينظر دار ش از يرا ب
  ».نكنند يمنزو ين در جامعه جهانيا

ـ تانين به نقل از منابع خود گزارش داده است كـه ارتـش بر  يروزنامه گارد - ا خـود را  ي
  )1390ماه  آبان 12وز، يسحام ن(كند  يران آماده ميحمله به ا يبرا

  :س گفته است كهيا در پارلمان انگليتانير امور خارجه بريگ، وزيام هيليو -
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ن كه بـه طـور   يشتر بدون ايهرچه بايران . ميهست يدر حال ورود به مرحله خطرناكما «
 يا به سالح هسته يابيمذاكره توجه كند، به دنبال دست يهمه ما برا يها به درخواست يكاف

  ».شتر خواهد شديباشد، خطر برخورد ب
www.sahamnews.net/1390/08/118162 

از  يبانيا در پشتيتاني، از برنامه وزارت دفاع بر3/11/2011پنجشنبه  ي هن در شماريگارد
 .ران، پرده برداشتيكا در داخل خاك ايامر يـ موشك يي؛ هوايات نظاميعمل

www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/print/32755 

؛ يكند از قول كارشناسان روسـ  يبرنامه پخش م يچه وله كه از آلمان به زبان فارسيو دويراد
جنگ اكنون فراهم شـده و بـروز    يها نهيزم«گفته است كه » پاول فلگن هاور«و » ينوفسكساتا «

ران اكنـون آمـاده جنـگ    يـ كـا و ا يج فارس، آمريخل ي حوزه يعرب يكشورها. است ينيجنگ ع
و يسـنار . بار خواهد بود ج فارس فاجعهيكا و متحدانش در خليه آمريران جنگ عليا يبرا. هستند

ها،  ، كارخانهيمدرن اقتصاد يساختارها يتمام... ران تكرار خواهد شدير اد يوگسالويحمله به 
  ».ن خواهند رفتيز از بيد موشك نيع توليران و صنايا يا هسته يها و از جمله ساختارها پل

www.pyknet.net/1390/03dey/14/page134karshenas.php 

در دو مصـاحبه بـا   ) 2011اكتبر  26( 1390آبان  14نتون در روز چهارشنبه يخانم كل -
ابان آمدند و از مـا  ينده مردم به خيبه صراحت گفت كه اگر در آ يس يب يكا و بيامر يصدا

ن كمـك  يـ ر، از ايمعلوم است كه مقصود خانم وز. م كرديكمك كنند، كمك خواه يتقاضا
  .ستيچ

ـ ، مشاور امن»لونيتام دان« - ـ ي  يقـات يدر موسسـه تحق  ينطقـ  يبـاراك اوبامـا طـ    يت مل
 ينده در داخـل منـزو  يم به طور فزايكه رژ يدر حال«: گفته است كهنگز در واشنگتن يبروك

 يدر منطقه هم منزو يا ندهيران به شكل فزايدهد، ا يتش را از دست ميشده است و مشروع
  ».ر استييران در حال تغيه ايتوازن قدرت در منطقه عل. شده است

www.bbc.co.UK/persian/rolling_news/2011/11/111122_U01_rln_usa_iran.shtml?Print=1 

ترور  يم كه حتيگذار يران ميا يفرماندهان نظام يها ن مطالب را در كنار حرفيا يوقت
طلب  جنگ يها م كه گروهيرس يجه مين نتيدانند، به ا يرا هم ممكن م يملك عبداهللا سعود

  .كنند يط جنگ را فراهم ميران، دارند شرايدر غرب و در ا
ـ ترك يراهت از هميران حكاياردوغان به ا يها هيتوص  و اگـر  ه بـا غـرب در منطقـه دارد   ي

  .در سمت غرب قرار خواهد گرفت عمالً هيران شروع كند، تركيه ايعل را يا ن حملهيا غرب
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ران را يـ ران و مردم ايه ايبا غرب بر عل يهمكار ي سابقه ياسيدو سازمان و گروه س -7
س را يكـا و انگلـ  يامر ينـوكر  1332 يم شـاه كـه از كودتـا   يرژ يها مانده يباق يكي. دارند

قصـد   ايـ و آر !»شـه ياند«آن هم بـه نـام    يونيزيتلو يها س كانالياند و امروز با تاس رفتهيپذ
هاي تلويزيوني و مستنداتي كـه اخيـراً    برنامه .ر دولتمردان زمان محمدرضاشاه را دارنديتطه

سعي دارند كه دوران شـاه   ، از تهران تا قاهره، ديديم؛»مستند« ، مانند آنچه دراند پخش شده
گسترده  يهمكار ي ن خلق كه سابقهيسازمان مجاهد يگريو د !را بهشت برين نشان دهند

سـال گذشـته در چـارچوب     30تر صدام را دارد و در  ران و از همه مهميبا دشمنان مردم ا
 يگر ي، البين سازمان قدرت سازماندهيا. تده اسيكوش» رانيم اير رژييتغ«منافع طرفداران 

ك منطقــه يــنــده آن را در يآ يتــوان در اقــدامات نظــام يدارد و مــ يريــنظ كــم يغــاتيتبل و
 يسـر جمهـور   يـي جـاد كـرد و بال  يا» منطقه پرواز ممنـوع «مستقر كرد و سپس » آزادشده«

ـ ا. نـد دآور و قـذافي،  هـا  يآورد كه سر صدام و عراقـ  ن مردميو ا ياسالم سـازمان االن  ن ي
، مسـتقل و  يد به جنبش سبز و رهبران مليلذا با. است ياسالم يمطلوب براندازان جمهور

» ياسـالم  يك جمهـور يل دمكراتيتنها بد«ن سازمان را يمدار آنها حمله كرد و فقط ا قانون
نـده مـورد   يشود كـه در آ  يگر، پژاك، هم ميك سازمان دياز  ييها راً زمزمهياخ .كرد يمعرف

  .ران، قرار خواهد گرفتيبه ا يكنندگان نظام حمله تفادهسوءاس
ـ دانند كه ا يها خوب م ييكايآمر -8 ـ دارد و ا يا دهيـ چيط پيران شـرا ي  يهـا  يين توانـا ي
ـ نظـام مسـتقر ز   يو مذهب يغاتي، تبليكيلجست ي، انسانينظام ر يسـه بـا سـا   ياد و قابـل مقا ي

 ييران شناسـا يـ هـزار هـدف را در ا   يها س ييكايامر. چه باك يست وليهدف ن يكشورها
، يا طـه هسـته  يسـال گذشـته در ح   20در  يقاتيها طرح تحق ن اهداف توسط دهيا. اند كرده
ب آنها توسط سـالح  يشده و تخر ييبه دقت شناسا... و ي، خدماتي، اقتصادياسي، سينظام

اوباما  ان هست كهمادي. اند شده يبررسكا و متحدانش يامر يا هسته يو حت يزري، ليموشك
ـ ند تخريب فرآيترت. ران را هم مدنظر داشتيبه ا يا هسته ي حمله ن اهـداف را هـم   يـ ب اي

و  ياسـ يسـپاه، مراكـز س   ي، مراكـز نظـام  ييو ضـدهوا  يموشـك  يهـا  تياند؛ سا ن كردهيمع
 ...ييايميپتروش يها، واحدها شگاهيها، پاال روگاهي، نيا ، مراكز هستهيو فرمانده يريگ ميتصم

  ]111[.اند از آن جمله
كا در منطقه يامر يها گاهيبه پا يتواند صدمات و خسارات يهم م ياسالم يالبته جمهور

و در صورت  بوده ياسالم يتعادل قوا به ضرر جمهور يمتحد او وارد كند ول يو كشورها
ـ يز. ن مطلوب غرب استيد ماند و اخواه يسوخته برجا ينيتقابل، سرزم ـ   يرا كشور نفت
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ــ   ك شود تا اوالً مجبور به فروش نفت باشدينزدد به نقطه صفر يـ با  يبيهمچون عراق و ل
ـ ا ياً بازسـاز يـ و ثان ـافته  يش يت آن افزايژاپن اهم يمايكه پس از فاجعه فوكوش ن كشـور  ي

ـ  هـا ل آنيگر فيد و ديها سال طول خواهد كش شده ده بيتخر  .اد هندوسـتان نخواهـد كـرد   ي
بـا   همـراه  ...، بلـر، لئـون پانتـا و   يسـاركوز  ماننددر گذشته و حال  از رهبران غرب يبعض

ن مواضـع  يا. دهند يرا م ياسالم يجمهور يكا شعار سرنگونيامر يو قبل يطلبان سنت جنگ
نتـون در  يكـا، خـانم كل  ير عربستان در امريترور سف يويپس از سنار .ستين يكسان، اتفاقي
ش يظاهر شد و به سؤاالت از پ (BBC, VOA)زبان  يفارس يونيزيك روز در دو كانال تلوي

اسـت كـه دارد بـه     يكتاتوريم ديك رژيران يا«او مقدمتاً گفت كه . شده پاسخ داد يطراح
رهبران جنبش سـبز  «: ح كرد كهينتون تصريخانم كل» .شود يل ميتبد ينظام يكتاتوريك دي

 يابـان يتظـاهرات خ نده اگـر  يدر آ يم وليائيت آنها بياز ما نخواستند كه به حما 88در سال 
ح يصر قيتشون يا» .كمك بخواهند يجهان ي واقع شد هوشمندانه خواهد بود كه از جامعه

ـ را وابسـته   ين جنـبش مردمـ  يـ كه ا يدهد كه كسان ير خارجه نشان ميخانم وز ه خـارج  ب
 يامپراطـور  يخـارج  يپلماسـ ينـده د يگر نمايند و از طرف ديگو يكنند، دروغ م يقلمداد م

كمـك   ينـده كسـان  يكا ـ ناتو، در آ ي، امريعني» يجامعه جهان«دهد كه اگر از  يكا گرا ميامر
ـ ياست كه مطمئناً آقا ين هشدار ضروريا. م آمديبخواهند، ما به كمك آنها خواه ، يان كروب

هـا،   استين سيبا تداوم ا يكمك نخواهند خواست ول» يجامعه جهان«از  يو خاتم يموسو
ن تقاضـا را  يـ كا ـ ناتو، ا ياز امر يد كه كسانيخواهد رس يا مرحلهران به يدر ا» يساز يچلب«

 يهـا  ين چلبيبه كمك ا يوگسالويو  ، عراق، سوريهيبيخواهند كرد و آنها هم، همچون ل
  .خواهند آمد يوطن

 يسـت يك سازمان تروريبه عنوان » سپاه قدس«ن مصاحبه چندبار از ينتون در ايخانم كل
سم، يكند و تحت عنوان مبارزه با ترور» القاعده«ن يگزين را جانام برد تا در صورت لزوم، آ

  .ديه نمايكا در منطقه را توجينده آمريدخالت آ
 يهـا  ت از طـرح يـ در منطقـه حكا ... به عربستان و آن وستنيو پ با ناتو هيترك يهماهنگ

بـه   مسلمان، عضو ناتو، مصرّ يه كشوريترك. ران در مركز آن خواهد بوديدارد كه ا يديجد
سـال   يدر سـ  ياقتصـاد  ي و توسـعه  ياروپا و موفق در رشد دموكراس ي هوستن به جامعيپ

را در منطقـه   ياسالم يكشورها يكاست تا رهبريامر يت غرب به رهبريمورد عنا ؛گذشته
ل ياسـرائ  يمـال  ل به گوشيدل يه بيترك. ادالت حذف كندعن ميران را از ايرد و ايبه دست گ

ـ   يه، مخصوصاً در كشورهايك تركيپلماتيو د ياسيس تيفعال. دست نزده است ، يبهـار عرب
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  ]112[.ران را در منطقه به محاق خواهد بردياست كه ا يگريزنگ خطر د
ان آن يـ ن راه را ادامه دهد پايا طلبان داخل، به كمك جنگ رانيا ينكه اگر رهبريجه اينت

، و يو جنـگ داخلـ   يريـ ن سوخته بـا درگ يك سرزميران به يل ايتبد. از حاال معلوم است
ـ از حـال و ناام  يت نسل جوان عاصيسبعانه، هدا يريگ ، انتقاميطلب هيتجز يحت نـده  يد از آي

نگـار معـروف    از روزنامـه  يا مقالـه  .در منطقه يگريعراق و افغانستان د. براندازانه يبه مش
ـ ام يجناح راسـت، آقـا   ، تحـت عنـوان   (KHAMENEI.IR) يت رهبـر يان، در سـا يـ ر محبي

ن مقاله سه احتمـال داده اسـت   يا. ، منتشر شده است»رانيه ايد عليمحتمل تهد يوهايسنار«
و جنـگ   ياسـ يهـدف س  ي ، جنگ به عنوان مقدمهيشيساار فريكه عبارتند از جنگ تمام ع

ـ  . يا ا نقطهي يكانون ك جنـگ  يـ ق يـ ن از طريسـنگ  ي ؛ وارد آوردن ضـربه يدر احتمـال اول
ا يـ  يگر نظام بـا هـدف بـروز آشـوب داخلـ      ضربه به اعصاب كنترل يكننده و در دوم تمام

نظام بـه   ين تهاجمياز كار انداختن ماش يم و در سوميز مذاكرات تسليم يران پاينشاندن ا
. برشـمرده شـده اسـت   ) كننـدگان  حملـه (كا ي، جزء اهداف امريستيونيم صهيه رژيژه عليو
  :محور عبارتند از 5ن يا. سته استدان يو را منتفين سه سناريمحور، ا 5سنده با ينو
  .از گرفتيران امتيات سخت از ايتوان با اعمال فشار و ادب ينم: ييزدا توهم -1
  .وجود دارد يت رهبريم با محوريوحدت تصم: كايدر موضوع امر يت رهبريمحور -2
ران آن را توجه يده شود، ايكا ديدر رفتار امر ير عقالنيياگر تغ: نوع تعامل يساز يعقالن -3

  .خواهد كرد
 يا خطر منطقه يم و نفيستين يچ كشوريو ه يچ ملتيما اهل تجاوز به ه: دگاهياصالح د -4

  .رانيا
  .ميكن يد ميد، تهديما در مقابل تهد: يمدل رفتار ي ارائه -5

. اسـت  يرد كه حملـه منتفـ  يگ يجه ميوها گفته، نتين سناريكه به ا يسنده با اشكاالتينو
ـ يب بـا خـوش   ين اشكاالت قابل بحث هستند و به طور كليااز  يليخ انشـاءاهللا گربـه   «و  ين

ن ياز آنها در ا يليم و خين نوشتار قصد پرداختن به آنها را نداريو در ا اند طرح شده» است
ـ اند و د مقاله طرح شده گـزارش  . ان شـده اسـت  يـ سـنده آن مقالـه، ب  يبـا نو  يدگاه متفـاوت ي

تحت  ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش ياسياز دفتر مطالعات س يگريد يقاتيتحق
 12136بـا شـماره مسلسـل    » االت متحـده يا ياست نظاميها بر س ير بحران بدهيتأث«عنوان 

 يجنگ به اسـتراتژ  يكا به جايشده كه امر يريگ جهي، منتشر شده كه در آن نت1390ماه  يد
هـا   ييكـا يز آمريـ م ياز رو يتا حـدود  ينه نظاميگز«نكه يآورده و ا يرو يتي، امنياطالعات
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» آرزو«رسـد كـه    يان به نظـر مـ  يمحب يل همچون مقاله آقاين تحليمتأسفانه ا. »حذف شده
ـ نظـر ا . تيهستند تا واقع ن درون نظـام و  مسـئوال تـوان بـا مواضـع     يسـندگان را مـ  ين نوي
  :ا پاسخ داديطرف دن يكارشناسان ب

ـ يـ روزنامه االخبار مصر، ضمن دفـاع از ا نژاد در گفتگو با  ياحمد يآقا -1 جـه  ينت يران و ب
حملـه   يبـرا  يسـاز  نهيل مشغول زميكا و اسرائيآمر«: كند كه ياذعان م يبودن حمله ول

  ».ران هستنديبه ا ينظام
www.radiofarda.com/articleprintview/24383875.html 

بـه  «ان خود گفـت كـه   يحام ييدر گردهما 1390آبان  12نژاد در روز پنجشنبه  ياحمد -2
  ».ميشو يك مينزد ييلحظه برخورد نها

www.bbc.co.UK/persian/iran/2011/11/111105_139_ah 

ن خود شروع يكنند و ا يكا را متهم ميل و امري، اسرائيرانيا نمسئوال ؛رياخ يدر ترورها -3
همه جا بـه دنبـال سـردار حسـن     «د كه يگو يبه صراحت م بافيقال يجنگ است و حت

  ».د كردن او كار خودشان را كردنديمقدم بودند و باالخره هم با شه يتهران
www.pyknet.net/1390/05aban/26/page/35ghalibaf.php 

بـرد   يكا نام ميان در امريرانياز ا يكا از گروهي، استاد دانشگاه در امريدباشد يحم يآقا -4
ه كشـور خودشـان   يـ عل يامنامد كـه از حملـه نظـ    يم» ستون پنجم پسامدرن«و آنها را 

ن گروه كه پـس از مصـاحبه   يا. داند يم» اكاريشرم و ر يب«كنند و او آنها را  يت ميحما
ران، يـ كـا و نـاتو در ا  يو دادن چراغ سبز به دخالـت امر  VOAو  BBCنتون با يخانم كل

مداخلـه  « وده يبـه مشـام آنهـا رسـ    » كبـاب  يبـو «گـر  ياند و به عبـارت د  تر شده فعال
  .كنند يكا را مطرح ميامر» بشردوستانه

Fifth Column of Postmodern Kind, Hamid Dabbashi, Aljazire.com, 21 Nov. 2011. 

مفصـل، ضـمن    يا دوست طرفدار اصالحات و مخالف جنگ در مقاله وطن يرانيك اي -5
ده را افشاء كرده يبه مشام آنها رس» كباب يبو«كه  ياز كسان يران بعضيه ايرد جنگ عل

  .است
Humanitarian Intervention or Naked Military Aggression? Muhammad Sahimi, 

www.pbs.org/wgbn/pages/frontline/Tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian 

 New ييكـا يمجلـه معـروف امر   يـ اطالعات  يتينگار امن ، روزنامه Seymour Hersh يآقا -6

Yorker  ش حمله يغات پيتبل«دهد كه  يح ميتوض 2011نوامبر  21در  يمفصل ي مقالهدر
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آمـانو را بـه    ياو انتخـاب آقـا  » شود يران به كار گرفته ميدر مورد ا اكنون هم ،به عراق
ران منتشر كنـد و  يه ايعل يداند كه گزارشات يم يا توطئه، ياتم يالملل نياست آژانس بير

  .فراهم سازدران را يمقدمات حمله به ا
www.democracynow.org/2011/11/21/Seymour 

بـا روزنامـه اعتمـاد،     يا ، در مصـاحبه يونسـ ي يعل ي، آقاير اطالعات دولت خاتميوز -7
ه خـود  يـ را علل يكا و اسرائينه تحركات امريزمران يا«كند كه  يرا مطرح م يموارد مهم

  ».فراهم كرده است
د، كـاهش  يـ جد يدر استراتژ. توسط اوباما اعالم شد كايامر يك نظاميرات استراتژييتغ -8

از متحدان  يـ نظام  ي، گرفتن كمك مالييايو در ييهوا يرويت ني، تقوينيزم يروهاين
، آمـده  ك جنگ در هـر زمـان  ي، ييكايدهندگان امر اتيب مالينه كردن از جيو كمتر هز

نـده از  يدر آ آنهـا  خـروج  ياز عـراق و برنامـه بـرا    ييكايان امرينظاملذا خروج . است
ران و يـ هرچند در مورد ا. باشد يگريحمله به كشور د يبرا يتواند تدارك يافغانستان م

  .كننده خواهند داشت نييه، ناتو و اعراب، نقش تعيسور
صرف نظر . شده است ييگو د بستن تنگه هرمز توسط فرماندهان سپاه، اغراقيدر تهد - 9

اوباما  ي در نامه يمطهر ياست و طبق گفته آقاغرب » خط قرمز«نكه تنگه هرمز ياز ا
ـ اند و ا با هم ارائه شده» جيچماق و هو« يا خامنه يبه آقا ران را از بسـتن تنگـه بـر    ي

 يق مفصل در مورد بستن تنگـه هرمـز، ضـمن بررسـ    يك تحقيدر . حذر داشته است
ران بـا  يـ كا و متحدانش، محاسبه شده است كه ايران و امريا يـ فن  ينظام يها ييتوانا

ر عبـور  يكا بـه كمـك متحـدانش مسـ    يامر ين تنگه را ببندد وليتواند ا يم يگذار نيم
تحقـق   هـا  نيده درصـد مـ   يـي زدا نيمعروف است و بـا مـ   Q-routeها را كه به  يكشت

 40هـا در ظـرف    نيو با پاك كردن هشتاد درصـد مـ  روز  4است ظرف  قادر، ابدي يم
  .روز تنگه را باز خواهد كرد

Closing Time, Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz, Caitlin Talmadge, 

International Security, vol.33, No.1 (Summer 2008), pp. 82-117. 

ن شـهرها هسـتند كـه در تالطـم     ينشـ  هيون حاشيليم 8ران يموارد، در ا ي عالوه بر همه
 يكـه از رو  ين قشر اجتماعيا. نديحساب آ ب بهين تخريك ماشيتوانند  يخود م ياجتماع

انـد و در   خـود فاصـله گرفتـه    يت قبلياند از هو شهرها پناه آورده ي هياز و اجبار به حاشين
ـ ندارنـد كـه در تخر   يزيچ .خواهند افتاد يريگ بزرگ به فكر انتقام يشهرها ب جامعـه از  ي
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ط ين شـرا ينژاد ا يداحم يآقا ياقتصاد يعملكردها ي مخصوصاً كه مجموعه .دست بدهند
  .برند چيزي كه به شورش تهيدستان از آن نام مي .تر كرده است را فراهم

  ينظام يتوهم تعادل قوا

 يكـا را در منطقـه بـرا   يتوان جنـگ بـا امر   يوجود دارد كه م ياز افراد توهم يدر بعض
. ميكنـ كا را شكست و آن را مجبور به ترك منطقـه  يت امريادامه داد و در نها يمدت طوالن

نـدارد و بـا    يكا و غـرب در منطقـه همخـوان   يامر يكه با استراتژ ين حالين توهم، در عيا
كـا و  يامر ينظـام  يخوانـد، بـه لحـاظ تعـادل قـوا      يصدساله غرب نميس يخ استعماريتار

مـا در  . ار خطرنـاك اسـت  يگر، بسـ يران و متحدانش از طرف ديطرف و ا كيمتحدانش از 
 يا خطـر هسـته  «كوت در كتـاب  يارزشمند خانم دكتر هلن كالـد ق ينجا با استفاده از تحقيا

منطقه از آن استفاده كـرده   يها كا در جنگيمتعارف كه امر يافزارها از جنگ ي، بخش»نينو
  :ميآور يكا را، ميد امريجد يا هسته يافزارها و جنگ
 ر اسـتفاده يـ اخ يهـا  كا كه در جنگيامر) يا رهستهيغ(متعارف  يافزارها از جنگ يبرخ

  .اند شده
1- FAES (Fuel-Air Explosive)  در هواسـت  يك سالح انفجـار يلوگرم يك 6500به وزن .

له ين سالح بـه وسـ  يا. نديگو يم) نايم يها نابودكننده گل( Dairy Cutterاصطالحاً آن را 
. شـود  يدر دو مرحله منفجر م. شود يفرو افكنده م Mc-130كر يغول پ يمايچتر از هواپ

شود، ماده قابل انفجـار را در   ين منفجر ميدر ارتفاع مشخص از زم محفظه سوخت آن
انفجـار دوم  . شود يژن هوا، انفجار دوم را سبب مين ماده با اكسيكند كه ا يهوا پخش م

. كنـد  يجاد ميجو ا 76معادل  يگراد و فشاريدرجه سانت 3000تا  2500حدود  يحرارت
 يلـومتر يك 32كه در فاصله  يرنظاميفراد غست تن از ايبه عنوان نمونه در افغانستان دو

الدن در آنجا پنهـان شـده باشـد و مـورد حملـه       رفت بن يكه تصور م» ترابرا« يغارها
هـا،   شـش  ين افراد بر اثر پـارگ يمرگ ا. قرار گرفت، كشته شدند ييكايامر يماهايهواپ

  .ره بوده استيو غ يينايقطع دست و پا، از دست دادن ب
2- Cluster Bombs )بمب كوچـك اسـت كـه     202هركدام مركب از ): يا خوشه يها بمب

دان يـ م 22بـه وسـعت    يا باشند و با سرعت بـاال در محوطـه   يز ميت يها تركش يدارا
ك يـ در . باشـد  يوان ژنو، استفاده از آنها ممنوع مـ يطبق كنوانس. شوند يفوتبال پخش م
ن يافغانسـتان، در حـ   را در جـالل آبـاد   يكـا مسـجد  يامر ييهـوا  يرويمورد مستند، ن

رون يـ گان مشـغول ب يكـه همسـا   يهنگام. نماز جماعت، مورد حمله قرار داد يبرگزار



101  /  جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول

گـر را  ينفـر د  120كوچك  يها ر آوار بودند، انفجار بمبيدن اجساد هفده تن از زيكش
  .درآورد ياز پا

شـوند،   ين منفجـر نمـ  يكوچك در مرحله نخست يها درصد بمب 30تا  5 ياز نظر آمار
مانند كه در صورت ضـربه و تمـاس، منفجـر     يم ين باقيزم ين رويبه صورت مبلكه 

كوچـك را بـه صـورت     يهـا  در افغانستان، بمـب  ها ييكايآمر. رنديگ يم يشده و قربان
اند تـا   ساخته... و ينيري، شيبادام كوه ينوشابه و به رنگ زرد، قوط ي، قوطيباز اسباب

 Human) بـان حقـوق بشـر     دهيسازمان د برآورد. ب بخورنديفر يكودكان و مردم عاد

Rights Watch) منفجرنشده در افغانستان  يها ن بمبيهزار از ا ش از پنجين است كه بيا
  .وجود دارد

3- Gun Ship )يماهايهواپ): دار توپ ييهوا يناوها C-130  ك در يتواننـد دوهـزار شـل    يمـ
ـ با م (Gattling) يمتر يليم 25 يها مجهز به تفنگ. قه انجام دهنديدق ك يشـل  1800زان ي

قـه و  يگلولـه تـوپ در دق   120ك يبـا شـل   Bofors يمتـر  يلـ يم 40 يها قه، توپيدر دق
  .باشند يقه ميك توپ در دقيشل 10تا  8با تعداد  Howitzer يمتر يليم 105 يها توپ

4- Bunker Busters )ــا بمــب ــا هواپ): سنگرشــكن يه ــايب ــه ي، فرور B-2و  B-1 يماه خت
ن فـرو  يمتر در زمـ  30تا  6ن ين و بيار سنگيلوگرم بسيك 2175هر بمب وزن . شوند يم
 (Laser)زر يـ ت آنها توسـط ل يهدا. شوند ي، منفجر ميانفجار يسپس مواد اصل. روند يم

  .گردد يت مي، هدا (GPS-Global Positioning Satellite) ياب جهاني جهت ي و ماهواره
5- Carpet Bombing )يجنگ يماهاين تن بمب توسط هواپيچند): كننده فرش يها بمب B-

طـور كوركورانـه،    بـه مـا و خلبـان ـ    يحفاظـت هواپ  يـ بـرا   يمتـر  1200از ارتفاع  52
ه يـ كل ينـابود  ينجر ـ بـرا  يسـ يكسون و كيـ زمان ن  1969در سال . شوند يفروافكنده م

  .فاده شدكامبوج از آن است... ، منابع آب، مزارع برنج ويسنت ياريستم آبيس
6- Hell Fire )ن يبـدون سرنشـ   يماهـا يهسـتند كـه توسـط، هواپ    ييهـا  بمب): آتش جهنم

(unmanned Drones) يابي و با جهت GPSكـه در افغانسـتان و    يزيچ. شوند يك مي، شل
كند،  كند و هرچه پاكستان اعتراض مي يطور گسترده از آن استفاده م كا بهيپاكستان، امر

  .گوش شنوايي نيست
7- Depleted uranium )ـ ا ي بدنـه ): شـده  فيم ضعياوران ي با بدنه ييها بمب هـا از   ن بمـب ي

ـ كننـد و از طر  يو ساطع مـ يواكتيل شده كه از خود تابش راديتشك 238م ياوران ق آب، ي
ت وارد بـدن  يـ و در نها )وانـات ياهـان و ح يگ(هوا و خاك وارد بدن موجودات زنـده  
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ـ   ن بمبياز ا. كنند يها م سرطاند انواع يشوند و تول يها م انسان  1973ن بـار در  يهـا، اول
كا در كوزوو، يها استفاده شد و بعداً امر ل از آنيل توسط اسرائيدر جنگ اعراب و اسرائ

  .، جنگ اول با عراق و جنگ دوم با عراق، از آن استفاده كرده استيوگسالوي
8- Dirty Nuclear Devices )و يواكتيبا تابش راد يفلزات): ويكتوايبا بدنه فلزات راد ييها بمب

كـه   60و كوبالـت   90وم ي، استرانسـ 137م يسزشده،  يم غنيم، اوراني، مانند پلوتونيقو
ها را، بمـب   ن بمبيا. دهند يل ميها را تشك ن بمبيا ي زا دارند، بدنه سرطان يها تابش

را بـه انـواع   هـا، سـاكنان منطقـه     ن بمـب ياستفاده از ا. نديگو يم (Dirty Bombs)ف يكث
  .كنند يها دچار م سرطان

ـ . د در موجودات زنده اسـت يمف يفسفر، عنصر: ديفسفر سف -9  يدر حالـت ملكـول   يوقت
گراد و در يدرجـه سـانت   35 يشـود و در دمـا   يار فعال ميمتبلور شده باشد، بس يخاص
رد تا يپوست بدن قرار گ يذرات آن اگر رو. رديگ يمرطوب، خود به خود آتش م يهوا

ن عمـل  يهـا شـود، همـ    هيـ ق تـنفس وارد ر يـ سوزاند و اگـر از طر  يم را مغز استخوان
ن كشور يا ياز شهرها يليكا در جنگ دوم با عراق در خيآمر. برد يش ميسوزاندن را پ

ر يـ ت زين بـاره بـه سـا   يدر ا ييويديو يتماشا يبرا. ها استفاده كرده است ن بمبياز ا
  .مراجعه شود

http//www.politube.org/show/542 

ـ اسـتفاده از ا . ها استفاده كرده است ن بمبيل از ايدر جنگ غزه هم اسرائ هـا   ن بمـب ي
  .ممنوع شده است

عاً يكـا وسـ  يمعروف به ناپالم كـه امر  (Thermobaric Bombs) يحرارت فشار يها بمب -10
نامند كه پس  يم MK-77ا د آن رينوع جد. تنام و كامبوج از آن استفاده كرده استيدر و
كند و همزمـان ذرات   يجاد ميز از مواد ساده قابل اشتعال اياز قطرات ر يك، ابرياز شل

 ين مخلوط گلوله بزرگيا. پاشد يرا به اطراف م )يك ميليارديم متر( فلزات به ابعاد نانو
 ط اطـراف را بـا  يكشـد و محـ   يژن هوا را به سمت خود ميكند و اكس يجاد مياز آتش ا

  .كند يها را خفه م و انسان) بسته يها و فضا مانند پناهگاه(كند  يژن مواجه ميكمبود اكس
http//en.wikipedia.org/wiki/image:TrangBang.jpg 

ك متـر قطـر   يـ است كه ده متر طول و  MK-77از  يتر شرفتهينوع پ: ها مادر همه بمب -11
كند، دود  يرا در آتش غرق م يمتر 150ره يك داي. شود يت ميهدا GPSدارد از فضا با 

ز را يهمه چ يلومتريك كيكند و در شعاع  يصعود م يسه هزار مترو غبار آن تا ارتفاع 
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سبك و خودروها  يها انسان، ساختمان يلومتريك 7/1تا فاصله . كند يكسان ميبا خاك 
هـا را   شـه سـاختمان  يش يلـومتر يك 9كنـد و در فاصـله حـدود     يپرتاب مـ  يرا به كنار

، كمتر مخـرب  يناكازاك يا از بمب هسته ين بمب كميا. لرزاند ين را ميشكند و زم يم
. الذكر اسـتفاده كـرده اسـت    فوق يها بمب يكا در عراق و افغانستان از تماميامر. است

ـ   يبراساس برآوردها ـ ليم ميموجود در چهار هفته نخست نبـرد، ن  يعنـ يون تـن بمـب   ي
  .خته شده استيمردم افغانستان فرور يبر رو، يهر افغان يلوگرم برايك 20معادل 

  كايامر يا هسته يافزارها جنگ

ن تعداد يكه از ا. دارد يريكارگ فعال و قابل به ياتيعمل يا كا هشت هزار كالهك هستهيامر
 Land Based Hydrogen). ن هسـتند يمسـتقر در سـطح زمـ    يدروژنيـ دوهزار واحد بمب ه

Bomb)      مسـتقر در   يا افـزار هسـته   و تعداد سه هـزار و چهارصـد و شصـت و پـنج جنـگ
قـه، از  ياهـا و تنهـا در فاصـله پـانزده دق    يها و در انوسياكنون در اق هاست كه هم ييايردريز

گـر  يد يدر كشورها يو نظام يكيشده، به عنوان اهداف استراتژ» دهيش برگزيپ«اهداف از 
  .باشند يجهان، در حال گشت م

 يا افـزار هسـته   كهزار و هفتصد و پنجـاه جنـگ  ي يكا، دارايامر ييهوا يرويعالوه، نبه 
افتـه  ين كشور اسـتقرار  يا (Intercontinental) يا قاره انيم يماهاياست كه در هواپ يا شرفتهيپ

  .باشند يآماده تهاجم م يزريو ل يكيالكترون ين ساز و كارهايتر شرفتهيت پيو با هدا
آماده بـاش  «در حالت  يا هسته يافزارها ن جنگيهزار و پانصد واحد ان تعداد دو ياز ا

 يفرمانـده  يسـو م از يقـرار دارنـد كـه پـس از اتخـاذ تصـم       (Hair-Trigger Alert)» يفور
ـ   يقـه بـه سـو   يچند دق ي ، به فاصلهيا افزار هسته حامل جنگ يها موشك ش ياهـداف از پ

  .ك خواهند شديده، شليبرگز
ه يهدف در روس 2260ده شده است كه يكا برگزياز طرف امرسه هزار هدف در جهان 

و  يو نظـام  ياسيس يهدف مراكز رهبر 160، يا زات هستهيسات و تجهيهدف تاس 1100(
ـ بوده و بق...) ها هدف كارخانه 500 . باشـد  يمـ ... يران، كـره شـمال  يـ ن، ايه اهـداف در چـ  ي

  .دارندقه با اهداف خود فاصله يدق 15كا، يامر يا هسته يها سالح
 يتواننـد شـهرها   ياز آنهـا مـ   يميه، نيك روسياستراتژ يا هزار سالح هسته  ان پنجياز م

  .قه هدف قرار دهنديدق 30كا را با فاصله يامر
 يتـر ( TNT يميقـد  يماده انفجار) زده هزار تنيس(لوتن يك 13ما معادل يروشيبمب ه

  .ستنده TNTلوتن ير معادل هزار كياخ يها بوده و بمب) تروتلوئنين
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 يمتفاوت را طراح يا گونه سالح هسته 65كا ي، امر1991تا  1945سال گذشته از  يدر ط
نوادا، منفجر  يرا در صحرا يا بمب هسته 1030ساخته و  يا افزار هسته جنگ 70302و كرده 

 5و هنـد   45س ي، انگلـ 45ن ي، چ210، فرانسه 715سابق  يكه شورو يدر حال. ساخته است
  .داشته است يا ش هستهيآزما
  كايدر امر يا سالح هسته يقات برايتحق

 NPT ،(Non Proliferation Treaty)، يا هسته يها مان عدم گسترش سالحي، پ1995كا در سال يامر
ه، يروس( يا سالح هسته ي، پنج كشور دارا1996در سال . گر امضاء كرديكشور د 180را با 
كشـور بـا دارا    44ل و يهند و پاكستان و اسـرائ  يبه استثنا) كاين و امريس، فرانسه، چيانگل

ت يـ مـان جـامع ممنوع  يپ«، توافق نمودند كـه بـه   يا هسته يها ت ساخت سالحيبودن ظرف
  .، وفادار و تابع آن باشندCTBT (Comperhensive Test Ban Treaty)، »يا هسته يها شيآزما

نه ياز مسابقه در زم يخوددار...«: كنند كه يآمده است كه امضاءكنندگان تعهد م NPTمان يدر پ
  .ندينما يريگ يق و مؤثر پيرا روشن، دق» يا خلع سالح هسته يبرا... يا هسته يافزارها جنگ

قطـع نمـودن   ... «: د متعهد بهيآمده است كه امضاءكنندگان با CTBTمان يپ ي باچهيدر د
ـ كننده  يگذار هيو پا... گريد يا ر انفجار هستهيو سا يا افزار هسته جنگ يه انفجارهايكل ك ي

  »...و عدم گسترش آن در جهات مختلف باشند يا اقدام مؤثر در مورد خلع سالح هسته
در حال  ،در واقع ،زيآم ك عملكرد تناقضيمان را امضاء كرد كه در ين دو پيل اين دليكا به ايآمر

ـ ليم 5 نه سـاالنه يبا هز يا ن هستهينو يافزارها ش و ساختن جنگي، گسترش، آزمايطراح ارد دالر ي
طور متوسـط سـاالنه    ن بودجه بهيكه در دوران جنگ سرد ا يدر حال. نده، باشديسال آ 15ا ي 10در 
به  (Manhattan II)شماره دو ، به نام منهتن يديل پروژه جدين دليبه هم. ارد دالر بوده استيليم 8/3

 SS & M (Stockpile Stewardship and» افزارهــا ذخــائر جنــگ يبرنامــه اداره و نگهــدار«عنــوان 

Management Program) يقـات ين بودجـه در سـه مركـز تحق   ين عنوان و ايتحت ا. شد يمعرف 
 LLNL (Lawrence Livermore National؛ LANL (Los Alamos National Laboratory)م؛ يعظ

Laboratory)  وSNL (Sandia National Laboratory)   1995كـا از  يامر يا دانشـمندان هسـته ،
  .اند بوده يا د هستهيجد يها د سالحيمشغول تول

  كايدر امر يا هسته يافزارها د جنگيجد يها طرح

است كه از  يافزار ن جنگين نخستيا. باشد يم» سنگرشكن«كه موسوم به  B61-11بمب  -1
 TNTلـوتن معـادل   يك 300تن تا  300ن يب يد و قدرتيد گرديو تول يطراح 1998سال 
 B53تر  يميقد يها ن بمبيباشد و جانش يلو ميك 522متر و وزن آن  6/3آن  طول. دارد
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ـ  يغالفـ  ين بمـب دارا يا. گردد يمگاتن بازده م 9با  ـ ( 238م ياز اوران ف يم ضـع ياوران
توانـد   يبرحسب وزن آن م. برابر سرب وزن مخصوص دارد 7/1ساخته شده كه ) شده

ن سـالح نـابود   يـ هـدف از ا . جر گرددن فرو رود و پس از آن منفيمتر در زم 6تا  5/4
  .ن استيرزميزات پنهان شده در زيكردن تجه

مـا بـه پـرواز    يختن از هواپياست كه پس از فرور ييها كه مجهز به بال B-16بمب مدل  -2
ـ ا. سپس منفجر گـردد  ده وما از آن دور شيد تا هواپيآ يدرم  يبمـب بـرا  «ن بمـب را  ي

  .نامند يم BIOS ،(Bomb Impact Optimization System)، »ضربه متناوب
 يباشـد كـه تـاكنون سـرّ     يمـ  Trident يها موشك يد برايجدك كالهك يگر يبمب د -3

  .است
در دسـت   Tridentبـا موشـك    يها ييايردريز Mark-5 يها موشك يبرا يگريسالح د -4

  .است يطراح
 يا د سـالح هسـته  يـ ز پژوهش و توليتجو يبرا يا حهيكا، الي، كنگره امر2000در ماه اكتبر  - 5

 يآقا. لومتر، تصوب كرديك 4/1ب يره تخريلوتن و شعاع دايك 5با قدرت كمتر از  يكوچك
Stephen Younger ــائم ــام آزما ق ــگاه يمق ــوس «ش ــوس آالم ــ» ل ــوان   يدر گزارش ــا عن ب

كوچـك   يا هسـته  يهـا  سالح«نوشت كه » كميست و يدر سده ب يا هسته يافزارها جنگ«
شده استفاده  يم غنيم از اورانيپلوتون يتوان به جا يرا در آنها ميزش ندارند يبه آزما يازين

. شـوند  يك و پرتـاب مـ  ي، شلGun Assemblyسم شناخته شده موسوم به يك مكانيبا . كرد
ـ    ياستفاده از ا 1994كنگره در سال  بـا   2000در سـال   ين سالح را ممنـوع كـرده بـود ول

  .خواهان، مجدداً، آزاد شد يت فشرده جمهوريحما
عالوه بر . برند ين ميها را از ب كنند و فقط انسان يد نوترون ميكه تول ينوترون يها بمب -6

در دسـتور كـار    يقبل يافزارها قطعات جنگ (upgrades) يالذكر، بهساز فوق يها سالح
ن يـ هـزار متخصـص اسـتخدام و در ا    25. كاسـت يامر يا قات هستهين سه مركز تحقيا

  .كا، مشغول هستنديت امراليها در هفت ا شگاهيآزما
زر در يـ قات ليك مركز تحقي NIF (National Ignition Facility)، ييزا آتش يالت مليتسه -7

ـ لينـه ده م يا بـا هز يـ فرنيالـت كال يدر ا» ورمـور يالورنس ل« يا شگاه هستهيآزما ارد دالر ي
 يانـرژ . جداگانه خواهـد بـود   يزريل يگروه پرتوها 192شود كه مشتمل بر  يساخته م

ك لحظه كوتاه حـرارت  ي يقدر خواهد بود كه برا ن مركز آنيا يآزاد شده در انفجارها
ط يه شـرا يارد جـو، شـب  يـ ليكصـد م يگراد و فشار را بـه  يون درجه سانتيليكصد ميرا به 
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ـ توانـد در سـاخت بمـب ه    يك مين تكنيا. د، خواهد رسانديخورش  ي، تحـول يدروژني
ـ  Ted Taylor يد باشد كه به قول آقـا يجد لـوس  «شـگاه  يكـدان برجسـته آزما  يزيك في

كره  يمنيا يرا برا ينيد كامالً تازه و نوياالت متحده خواهد توانست، تهديا«، »آالموس
  ».دين آغاز نمايزم

  ييكايافروزان آمر جنگ ياقتصاد يمبان

شـتر و  يدوم؛ قـدرت ب  ي، بعـد از جنـگ جهـان   يو نفتـ  يع نظـام يصـنا  صاحبان كايدر امر
در  يكا تفوق نظاميأت حاكمه امرينكه هيبود كه پس از ا يعيطب. دندكسب كر يتر گسترده

ت كننند و يشرفته را حمايپ يع نظاميصنا يخود قرار دادند به شكل اراد يجهان را استراتژ
د را ين سوبسـ يشـتر يماً بيمسـتق  ي، پس از كشـاورز يع نظاميكا، صنايدر امر. د دهنديسوبس

ع يت صـنا يسبب تقو ،تيحاكم ،دهيچيار پيستم بسيك سيم در يرمستقيكند و غ يافت ميدر
كـه قبـل و    يازاتيـ رشد كردند و با امت 19كا از اواسط قرن يامر يع نفتيصنا. شود يم ينظام

ز جهـان، كسـب كردنـد، توسـعه و     يـ خ نفت يدوم در كشورها يعمدتاً بعد از جنگ جهان
  .افتنديگسترش 

كــا، يامر يو نفتــ ينظــام ينمانــده اســت كــه بــورژواز يديــكــا ترديامــروز در امر
و  ينفتـ  يهـا  غـول  1990و  1980در دهـه  . كاسـت يامر ين بخش بـورژواز يقدرتمندتر

ن در جهـان ـ در هم ادغــام شـدند و بزرگتـر و قدرتمنـدتر      يكـا ـ همچن يدر امر ينظام
بوش پسـر،  در دوران . افتيش يكا و جهان، افزايشدند و قدرت مانور آنها در جامعه آمر

 يهـا  افـت و بودجـه  يش يافـزا ارد دالر هـم  يليم 1100كا تا يامر يم نظاميقمست ي بودجه
تـز، اقتصـاددان   يگ لنياسـت  يباشـد كـه آقـا    ين مبلغ ميش از ايبم آن به مراتب يرمستقيغ

جنگ عـراق آن را محاسـبه    يبرا» ون دالريليسه تر  جنگ«، در كتاب ييكايامر ي برجسته
  .تريليون دالر برآورد كرده است 5و تا  كرده

ه و يـ ن قوه مجرمسئوالندگان كنگره و يبا نفوذ در نما يو نفت يع نظاميصنا يها شركت
» فكـر  يهـا  اتاق«قدرتمند و گسترده و  يها يل البيك كردن آنها در منافع خود و تشكيشر

متعـدد بـه    يهـا  زهيفكر و دادن جا يها ن اتاقيهنگفت به ا يها متعدد و اختصاص بودجه
كننـد اوالً   يمـ  يجهان سوم، سـع  يحقوق بشر يحت يو در موارد ي، فرهنگياسيفعاالن س

طه طرفداران ياً حيكا برآورده كنند و ثانيامر ييو اجرا يگذار اهداف خود را در مراكز قانون
  .خود را وسعت بخشند

 يموجـودات زنـده رو  يبـار تمـام 32موجود قادرند  يا هسته يها كه سالح يدر حال
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د بـا  يـ جد يهـا  د سالحيتول يبرااه ـ را نابود كنند، كوشش  يوان و گين ـ اعم از ح يكره زم
. در آن اسـت  يع نظـام يصـنا  يهـا  را منـافع شـركت  يـ هنگفـت، ادامـه دارد ز   يهـا  بودجه
خـود بـه اسـتاد     ي ه، سـاخاروف، در نامـه سرگشـاد   يفرزانه روس ه دانشمندك يطور همان

، نوشته است، پنجاه هـزار سـالح    Syidney Drellكا، يك دانشگاه استنفورد امريزيبرجسته ف
موجود بوده است و نه هزار از  1982كه در سال  TNTزده هزارمگاتن يبا قدرت س يا هسته

ـ پ«اند، سخن گفتن از  ها در حال آماده باش بوده ن سالحيا  يا ك نبـرد هسـته  يـ در » يروزي
ع هـم  ين صـنا يصاحبان ا. باشد يم» يجمع دسته يخودكش« كين يبوده و درواقع ا يمعن يب

ـ ا يشتر برايكسب سود ب يبرا يدانند ول يت را مين واقعياحتماالً ا ان، جـان مـردم   يـ ن آقاي
  .ندارد يتين كشورها، اهميدر ب يجهان و تنش دائم

ن سـود را  يشـتر يدوم، ب يبعد از جنگ جهـان  يها جنگ ياز تمام يو نفت يع نظاميصنا
 يدر كشـورها . ز جهـان باشـد  يـ خ نفـت  ين حملـه بـه كشـورها   يمخصوصاً اگر ا. اند برده

ع يل ـ صـنا  ياسـرائ «كا، مثلث يل در امريطرفدار اسرائ يل قدرتمند بودن البيانه به دليخاورم
ه را با انـواع  يدمكرات و مستقل كنگره و قوه مجر يقادراند كه اعضا» يع نفتيـ صنا  ينظام

 يل در مناقشـات نظـام  يعنوان نمونه با نقش اسـرائ  به. كنند يل به حمله نظاميمتماترفندها، 
 1991 يهـا  م و در فاصله ساليون كشته مستقيليم 5/1جنگ،  17سال گذشته  65منطقه در 

ن منطقه، از دسـت رفتـه اسـت و هـر سـال      يون دالر، فرصت منافع در ايليتر 12، 2010تا 
اوت  26نيويورك تايمز در  انه ده درصد رشد داشتهيخاورم يشتر كشورهايب يبودجه نظام

 33، به عربستان 2011دولت اوباما در سال  امريكاگزارش داد كه طبق تحقيق كنگره  2012
ميليـون دالر و بـه    490ميليـارد و   3ميليون دالر و به امارات متحده عربـي   400ميليارد و 

در سال مـذكور   امريكامجموعاً . روخته استميليون دالر اسلحه ف 400عمان يك ميليارد و 
 800ميليـارد و   4ميليارد دالر سـالح فروختـه اسـت و روسـيه در مرتبـه دوم       66بيش از 

 200سال گذشته شده اسـت و   20كا در منطقه صدبرابر يامر ينظام يروهايو نميليون دالر 
، يكاريب. منطقه استكشور  8 ينظام يروهايش از نيب در منطقه، كايامر ينظام يرويهزار ن

  .ل استيجه وجود اسرائيم نتيتيوه و يها ب ونيليفرار مغزها، م
www.gulfnews.com/news/region/palestinianterritories/conflic-bleeds-middle-east-dry... 

ك يـ ز ـ  يـ خ نفت يجهان ـ خاصه كشورها  يكا به كشورهايگر تهاجم امريبه عبارت د
دهنـدگان   اتيـ است كه شهروندان كشور مـورد تهـاجم و مال   يعيطب. است يمعامله بازرگان

يك نمونه از مواردي كـه   .ع، سود خواهند بردين صنايصاحبان ا ينند وليب يان ميكا، زيامر

108 جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول /    

و حتـي   CTBTو  NPTكننـد و نـه مقـررات     ، منافع خود را تعقيـب مـي  امريكاطلبان  جنگ
وانايي توليد پلوتـونيم بـه كـره شـمالي در سـال      اي با ت ؛ فروش رآكتور هستهامريكاقوانين 
سـوئيس اسـت كـه در آن زمـان آقـاي       Asea Brown Boveri (ABB)توسط شـركت   2000

آورد  كند كه به ياد نمـي  اكنون ادعا مي او هم. آن بوده است ي هرامسفلد ـ عضو هيأت مدير 
يأت مديره گرچه شركت مصر است كه ه! كه اين فروش در هيأت مديره مطرح شده باشد

  )420كتاب دكترين شوك، پيشين، ص . (از آن مطلع بوده است

ع ين دو گـروه صـنا  يـ م بـه ا يرمسـتق يم و غيكا مسـتق يخواه امر يحزب جمهور ياكثر اعضا
و كتـاب خطـر نبـرد     ي، نـوآم چامسـك  »فهم قدرت«در كتاب  يقيوابسته هستند و اطالعات دق

  .اند ل و مستند آمدهيبه تفص وك خانم كالين،و دكترين ش كوت هلنين، خانم كالدينو يا هسته

  يمل ير؛ آشتير مسييتغ: راه دوم

  يمشكل رهبر

كه قبل از انتخابات بـه   يا هم در نامه يرفسنجان يهاشم يآقا. ر شناخته شده استين مسيا
ـ ، علن خطبـه نمـاز جمعـه خـود    ينوشت و هم در آخر يرهبر مالحظـات و   يتمـام  رغمي

ه هـا بـار آن را تكـرار كـرد     و در سه سال گذشته ده گفت كه دارد، آن را ييها يكار محافظه
جنـبش سـبز    يرهبـران زنـدان  . گفتهات آن را يكل بارها در اين سه ساله يخاتم يآقا. است

  .اند بارها آن را گفته و تكرار كرده
گفت كه اگر مدبرانه عمل  26/7/90دار با استاندارانش در يدر د يرفسنجان يهاشم يآقا

و شوراها به  ياست جمهوريانتخابات مجلس، ر يم ظرف دو سال و با برگزاريتوان يم، ميكن
انقـالب   يح، مـردم را هماننـد ابتـدا   يصح يصورت آزاد و شفاف و همراه با نظارت و اجرا

درسـت از   يابيـ هـم بـا ارز   يخاتم يو آقا. ميآن نگه دار يها بان و همراه نظام و آرمانيپشت
مـردم در انتخابـات    ،نـد يم بگواگر بزرگان و افراد مؤثر ه يط كنونيدر شرا«: اوضاع گفته كه

  ».واهمه اصالح كرد يد بيانحراف را با«: گفته كه هم يهاشم» .شركت نخواهند كرد
چندبار در دوران حكومـت   ينيخم يآقا. تر است از همه مشكل يرهبر ير براين مسيا

ـ ياز مردم را از خود نشان داد و از همه مهمتـر در جنـگ تحم   يخود شهامت عذرخواه  يل
د يشـا  ]113[.اند از خود نشان نداده ين اقداميچندر مالءعام  يا خامنه يتاكنون آقا يبود ول

در  ياله منتظـر  تيآ .ك انتخاب گذاشتهيشان را در معرض يباشد كه خداوند ا ين امتحانيا
ـ     يا اواخر عمر خود در جزوه بـا كمـال    ـ  تيرت و وصـ ـتحت عنوان انتقـاد از خـود ـ عب

خواهد بود كـه   يزيد چين بدون ترديا. اند ان كردهيمورد از اشتباهات خود را ب 14 يفروتن
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ن يـ در ا .كردنكم  يزيچ يمنتظر يو از آقا هش داديشان به مراتب افزايارادت مردم را به ا
ـ معتـرض ا  يانيـ خته و ميكننده، اقشار فره نيينقش تع يو، رهبريسنار  14ران كـه حـداقل   ي

ـ  يان موسـو يقانع شدن و آقا يبرا يون هستند نقش مهميليم نقـش فداكارانـه و    يو كروب
ـ ا. دارنـد  ينقش همراه و همـدل ... و يلياردب ي، موسوي، خاتميرفسنجان يان هاشميآقا ن ي
، نلسـون مانـدال،   يف گانـد يرا در رد يا خامنه ير اول را كور خواهد كرد و آقاير، مسيمس
ان را از قتـل،  يـ رانيو ا يو فروپاشـ  بيخرران را از تيچ قرار خواهد داد و ايعزت بگو يعل

  .نجات خواهد داد... و كشور يه و فروپاشياناً تجزي، احاديغارت، فقر، فساد، اعت
  انهيجو يكرد آشتيرو

 كننـد و  يـي اعالم همگرامانه يرهبران جنبش سبز و مردم معترض صم با يا خامنه يآقا -1
ان كننـد و بـا شـهامت اعـالم     يخطرات متوجه مملكت را ب .نديت نمايثيعاده حااز آنها 

  .اند دهيرس يبند ن جمعيسال گذشته به ا سه يها يبررس يكنند كه ط
ـ نگهبـان جد  يحذف شود و شـورا  ينظارت استصواب -2 چـرا كـه    .منتصـب شـوند   يدي

سـالم   يخاص ثابت شده است و انتخابات تفكرك ياز  ينگهبان كنون يشورا يجانبدار
  .برگزار گردد

آزاد  يو صـنف  ي، فرهنگـ ياسـ يس يهـا  ، گروهيمدن يها احزاب، سازمان يت تماميفعال -3
  .اعالم شوند

بـا اعـاده    و قبـل از آن  ن دورهيمربوط به ا... و ي، فرهنگيا ، رسانهياسيان سيه زندانيكل -4
  .آزاد شوند ،تيثيح

 88علناً به اتفاقات بعد از انتخابـات  ل شود تا يمستقل از قضات خوشنام تشك يدادگاه -5
... موجود مقصران كشتار، تجاوز، هتـك حرمـت و   يها لميكند و با توجه به ف يدگيرس
 ص و اقـرار آنهـا، همـه آنهـا از طـرف مـردم      يمردم مشخص شوند و پـس از تشـخ  به 

 ييجو ر خشونت و انتقاميده شوند و مسيبخش ]114[و مراكش يجنوب يقايهمچون آفر
  .دكور گرد

ـ  نماينـدگان و  ياسـت جمهـور  ياست كه با انتخابات آزاد مجلـس و ر  يعيطب -6  يرهبران
را در  يد شد كه مصالح و منافع ملنخواه انتخاب يـ اسالم  يو عمدتاً مل يمل مسلمان،

بـه   يك گـروه كنـون  يـ  ياز رهبر يلحاظ خواهند كرد و رهبر يچارچوب قانون اساس
 .افـت يشـان ارتقـاء خواهـد    يو نقـش ا  شـد  ل خواهنـد يتبـد كل جامعه  واقعي يرهبر

و غـرب، موضـوع    امريكانمايندگان و رهبران قانوني و منتخب مردم در مورد رابطه با 
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  .با استفاده از توان كارشناسي كل جامعه، تصميم خواهند گرفت... اي و هسته
ـ   يخطرنـاك امر  يوهايو سنار يد خارجيط تهدين شرايدر ا -7 خواهـد   يكـا و غـرب خنث

اسـت،   مـا  يجهان كنـون  در قدرتمند يا يكه ابرامپراطور جهان يد و افكار عموميگرد
  .ران خواهد شديبان ايپشت

  تيترساندن روحان

خطـر شـده و    از يبخشـ  متوجـه  يتا حدود يد تذكر داد كه رهبريان باين نكته را در پايا
 نيهـم در همـ   يكنـ  يمهـدو  يچـون آقـا   يض و نسبتاً خوشـنام يمر يرمرديفعال كردن پ

ـ نژاد را كنترل كنند و ثان يتا اوالً خطر احمد راستاست ان را تحقـق  يـ گرا اً وحـدت اصـول  ي
ـ   يكنـ  يمهدو يرا آقايز شدنشان هم موفق يكه ا شدمعلوم  يول .بخشند  يطرفـ  يهـم از ب

د بـه نظـر   يبع يدارند و حت يجهت با كودتاگران انتخابات هم يها يريگ خارج شده و موضع
ن امر محقق شـود، وحـدت   يان را محقق كند و بالفرض كه ايكه وحدت اصولگرا رسد يم

 ي دن به كـل جامعـه و همـه   يوحدت بخش ،حل راه. ستيحل ن ان، راهيدن به اصولگرايبخش
ممكن است گفته شود كه اسالم به خطـر خواهـد افتـاد، بـرعكس      ]115[.ران استيمردم ا

اسـالم در   .خـود را نشـان خواهـد داد    يشـ بخ و تكامل يشيو نواند يياسالم قدرت نوگرا
در قـم بـه    1389سـال   در يرهبـر  .دارد يسال گذشته نشان داده كه قدرت بازساز 1400
ـ بـرود روحان  ياسالم يد كه اگر جمهورنون هشدار داديروحان در . ت هـم خواهـد رفـت   ي

ند ه قدمت هزارساله داريعلم يها ت و حوزهياوالً روحان. ستين حرف درست نيكه ا يحال
اند  حكومت نكردهماً يمستقه يت و حوزه علمياً روحانيكوتاه، ثان يعمر ياسالم يو جمهور
ن گذشـته  ياز ا. ساله دارد و كارنامه عملكرد دارد 33حكومت  ي سابقه ياسالم يو جمهور

ـ  .اند وند ندادهيپ ياسالم يون خود را با جمهوريروحان ي همه طالـب و  يبـن اب  يشهادت عل
رضاشاه و محمدرضاشاه نتوانستند،  ييزدا ها و اسالم ها و افغان حمله مغول، ين بن عليحس

رش ينشان داده كه اسالم نـوگرا پـذ   يمالز يه و تا حدوديتجربه ترك .كنند ياسالم را منزو
ت مسـلمانان  يموفق. كند تحمل و كنترلك را يو الئ يفكر يها ر نحلهيدارد و قادر است سا

، يدهد كه منطق، دموكراسـ  يك ارتش كودتاگر، نشان ميبا ك كشور سكوالر و يه در يترك
عه يمذهب ش. ت نگهدارديرا در اقل ياسيس يها ر نحلهيتواند سا يو عدالت چگونه م يآزاد

گر آنچنان مشعشـع  يد يها انيجر يخيتار ي تمند است و سابقهرار قديران بسيو اسالم در ا
ران يـ در ا يم مـذهب يعظـ  يهـا  تـوده . دنكن ين را منزوين مذهب و ديد انكه بتوان باشد ينم

  . باشند يم ينيد يان نوگراين جريپشتوانه ا
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  درست يها هيتوص

در مورد  يدرست ي، هشدارهاياسالم يداريه اجالس بيخود در افتتاح يدر سخنران يرهبر
دادند، از جمله گفتند  ياسالم ير كشورهاياخ يها د غرب و سوءاستفاده آن از جنبشيتهد
 يم نشــدن در برابــر اســتبداد و اســتعمار، نفــي، تســلي، عــدالتخواهياســتقالل، آزاد«: كــه
امروز  يها نها اركان نهضتيسم؛ ايونيح صهيصر ي، نفيو مذهب يو نژاد يقوم يها ضيتبع

ح يگـر تصـر  يد يدر جـا » .است و همه برگرفته از اسالم و قرآن اسـت  ياسالم يكشورها
 يو مـرز  يا لـه ي، قبي، نـژاد ي، قوميز از اختالفات مذهبيگر پرهيه مهم ديتوص«: هكردند ك

 يان مـذاهب اسـالم  يتفاهم م. ديت كنيريد و آن را مديت بشناسيها را به رسم تفاوت. است
جـاد  يو ا ياسالم ي د امت واحدهيرا با ييهدف نها«: د كردند كهيو تأك» .د نجات استيكل

ن گفتند يو همچن» .ت و علم و اخالق، قرار دادين و عقالنيد ي هيد بر پايجد يتمدن اسالم
و در » .ديـ د، روح اعتماد بـه نفـس را در آنـان زنـده كن    يبه نسل جوان خود اعتماد كن«: كه
جاهالنـه و   يهـا  و تعصـب  يگـر  يد بـا تحجـر و قشـر   ينبا ييگرا اسالم«: ت گفتند كهينها

  ]116[».مشتبه گردد يافراط
ـ ا يامست كه تمين يديترد ت و يـ ح قـرآن و اسـالم و عقالن  يهـا؛ نـص صـر    ن حـرف ي

سال  23اند آنها را در  توانسته خود يا خامنه يآقاا يآنجاست كه ياما، سوال ا. است يينوگرا
اده نه، در جهت تحقق آنها حركت كنند؟ اهل سـنت بـا نامـه    يپ. اده كننديران پيگذشته در ا

را  ييهـا  تيـ را مطرح كردنـد و واقع  ياالتسؤ يضمن استقبال از سخنان رهبر يا سرگشاده
ـ آ ]117[.دهـد  ين گفتار نشـان مـ  يت را در عمل با ايان كردند كه تناقض آشكار حاكميب ا ي

ك يـ شود و اهل سـنت از داشـتن    يم يريد اهل سنت جلوگينماز ع يكه از برگزار يموقع
وجـود دارد،  ع ين اهل سنت و تشـ يب يفراوان يها ضيمسجد در تهران محروم هستند و تبع

عه يران شـ يسال گذشته مد 33كه در  يموقع! كند؟ يها را قبول م ن حرفيم ايكدام عقل سل
درسـت و   يهـا  سـخن  ياند چه كس كرده يرفارس را اداره ميو فارس مناطق اهل سنت و غ

، عمـالً  ياسـالم  يدر جمهـور  يشـ يكه دگراند يموقع. را قبول خواهد كرد يرهبر ياسالم
شوند، كدام انسان عاقل، تعهـد   يشان از كارشان اخراج ميو دگراند شود يجرم، محسوب م

القاعده در عراق  يد كه استراتژيدان يحتماً م! ها قبول خواهد كرد؟ ن حرفيت را به ايحاكم
ها برابـر سـربازان    ان دهيعياست و از اشغال عراق تاكنون ش يكش عهيبه راه انداختن جنگ ش

بـه دسـت    يپـس از قتـل او اسـناد    ياند و در مقر ابومصعب زرقـاو  تلفات داده ييكايآمر
» شـر «ران اسـت تـا منطقـه از    يكا و ايان امريالقاعده وقوع جنگ م ياند كه تنها راه بقا آمده
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 ]118[.ل روديـ تحل يرين درگيش در ايروهايكا هم نيخالص شود و امر يعيك كشور شي
و عمـل   يدگاه رهبـر يـ ك در ديو اسـتراتژ  يجد يخشن گفتار چريد ايشااميد داشتيم كه 

متأسفانه  .بوديم، يكنون يها ر روشييا حداقل تغيباشد و منتظر تحقق آنها حاكم كارگزاران 
  .تاكنون، اميدي ظاهر نشد

  :ك سؤال مطرح شودينجا يد در ايبگذار
  مصدق و شاه

  م؟يبود يشد، االن در چه وضع ياگر شاه با مصدق متحد م
 يزا درون ي ند توسـعه يكرد، وارد فرآ يشد، مصدق مجلس را منحل نم يانجام نمكودتا 

 يشـرفته صـنعت  يجـزء ده كشـور پ  احتمـاالً  سـال   60م و امروز پـس از  يشد يك ميدمكرات
نـه   كنـد پسـر محمدرضاشـاه بـر مـا سـلطنت      ممكن بود  يحت. ميبود يك جهان ميدمكرات

شـرفت و توسـعه   يرفاه، نشـاط، پ . كرد ياسالم قدرتمند و موثر در جامعه عمل م. حكومت
و  يسـاله محمدرضاشـاه   25اسـتعمار و اسـتبداد   . ميدر منطقه سرآمد كشورها بود. ميداشت

سال با  25كرد مصدق را ساقط كند، خود او پس از  يشاه سع يول. مينداشت يليجنگ تحم
جـزء   د و مصدقيگرد يت منفور جهانيشخص. ن شكل ممكن ساقط و آواره شديآبروتر يب

ترسـاندند،   يت را از محـو اسـالم مـ   يآن موقع روحان. نادر و محبوب جهان شد يها چهره
غـات بودنـد و   ين تبليس پشت ايانگلس يسرو تجنيعوامل انتل. ت نداشتيكه واقع يزيچ

ن خلـق  يهـا و مجاهـد   كيـ كـا، الئ يرا از اسـتقرار حكومـت طرفـدار امر    يحاال هم رهبـر 
رممكن خواهـد  يـ و رهبران جنبش سبز و مـردم غ  يكه با وحدت رهبر يزيترسانند، چ يم

  .بود
ا يـ شد؟ و  يشدند چه م يمتحد م يخاتم يو آقا يرهبرد كه اگر يندگان خواهند پرسيآ
در  يخاتم يو آقا يشد؟ اگر رهبر يشدند چه م يمتحد م يموسو يو آقا يمقام رهبراگر 

امـروز پـس از    ،دنگرفت يرا به عهده م يطلب اصالح ي، رهبريشدند و رهبر يمتحد م 1376
و  يد خـارج ين همه تهديم و ايگرفت يقرار م يو اقتصاد ياسيس ي ر توسعهيسال در مس 15

  .مينداشت ياعتراض داخل
ـ داننـد و بـدون تنف   يچ ميمردم را ه يجناح راست كه را يان تندرويسخنگو ، يذ رهبـر ي
 يمعرفـ  يز را رهبـر يطاب همه چا فصل الخيخوانند و  يس جمهور را غصب ميحكومت رئ

 35كـه از كمبـود    يا آن سرداريو . كوبند يكا ميران و آمريا يريجنگ و درگ لكنند بر طب يم
 .نـوازد  يپور را از سر گشاد آن ميآورد، ش يان ميسخن به م يهزار روحان 150هزار مسجد و 
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جـاد  يوحـدت ا ن دو اسـت كـه   يا يكند، محتوا يف قلوب نميون تأليتعداد مساجد و روحان
  .دينما يم

دوسـتان و همرزمـان    يو اعدام و ترورهـا  يست شورويخ حزب كمونيتار الزم است
ها انسان را در  ونيلين مياستال :ميكن يادآورياو را  يتيـ امن ين، توسط دستگاه اطالعاتياستال

فرستاد  يكار اجبار يها ترور و اعدام كرد و به اردوگاه ؛»سمياليعمال امپر«به جرم  يشورو
 ي، شورويـ اجتماع  ياقتصاد يها رساختيخاص خود در جهت ز يها وهيو همزمان به ش

ع ي، ارتباطات، صنعت ـ بـه خصـوص صـنا    ين در مورد كشاورزيآنچه استال. هم موفق بود
ن يسال ا 70هذا پس از  مع. ه استيانجام داد به معجزه شب... ـ ، بهداشت، آموزش و ينظام

آنچـه باعـث   . بود و بـس  يكتاتوري، ديستم شورويا نقطه ضعف سنظام سقوط كرد و تنه
مـال كـردن   يم شد، صرفاً عدم اعتقاد رهبران آن به خدا نبـود؛ پا يعظ ين امپراطوريسقوط ا

ــ  ــدان و معترض ــديحقــوق روشــنفكران، هنرمن ــودين و منتق ــا. ن ب ــاتورين دي ــدر  يكت آنق
ك ي ي، حتيقوط نظام شوروروس، تا س يرغم تمدن و فرهنگ غنيكننده بود كه عل بيتخر

ف، يــماننــد تورگن( 1917در حــد روشــنفكران قبــل از انقــالب ... ب، هنرمنــد، يــمــورد اد
هـم   ياسـالم  يو در جمهـور . خلق نكرد...) يم گوركين، ماكسي، چخوف، پوشكيتولستو

 33ن يـ در ا ط موجـود يدهندگان شـرا  و تداومان طرفداران يدر م. شود ين تجربه تكرار ميا
تـا چـه رسـد در     افـت يظهور ن... ، باهنر ي، بهشتيسطح شهدا مطهر ، هميروحانك يسال 

  است؟ ين تشابه تصادفيا ايآ .ياهللا منتظر تيو آ ينيسطح امام خم
  ينيچ يالگو

ـ يتوسعه چ يالگو و طرفداران وضع موجود، يرهبررسد  يبه نظر م ـ را مـدنظر دار  ين د و ن
 يهـا و زنـدان   زمان بستن روزنامـه  و هم» ضيفقر، فساد و تبع«مبارزه با  يبرا يرهبرفرمان 
ن طـرح همـانطور كـه تابحـال مشـخص شـده موفـق        يا. ن چارچوب استين در ايمنتقد

 يران موضـوع را كمـ  يـ ن و ايسـه چـ  يد مقايشا. دينخواهد شد و به شكست خواهد انجام
) همزمـان بـاً  يتقر( 1920 و 1921 يها در سالران ين و ايست چياحزاب كمون. روشن كند

، قدرت را به دست يك مبارزه طوالني يط 1949ن در يست چيل شدند، حزب كمونيتشك
و  يفنـ  يهـا  از كمـك  1956كشـور را بسـت ـ و فقـط تـا       يدرهـا  1975تا سال . گرفت

ـ بـا نزد  1975بهره بـرد ـ از    يك شورويتكنولوژ ه و يك شـدن بـه غـرب، جلـب سـرما     ي
ن حـدود هـزار   يسـال گذشـته، چـ    30در . همت خود قـرار داد غرب را وجهه  يتكنولوژ

ـ انـداز و اسـتقراض ا   درآمد و پس كمتر از(ارد دالر يليم ) ياسـالم  يران در دوره جمهـور ي
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ـ باً هر سال رشد تولين مدت تقريجذب كرد، در ا يه خارجيسرما ـ  ي آن دو  يد ناخـالص مل
ون شغل يليم و شصت صديكصد برابر شد و سيبود ـ بجز دو سال ـ و صادرات آن    يرقم

  .جاد كرد و بيش از دو تريليون دالر ذخيره ارزي دارديا
ـ   1927ران در سـال  يست ايحزب كمون ) 1934( 1313ن رفـت و در سـال   يكـامالً از ب

كرد و رهبر آنهـا را در زنـدان كشـت و در سـال      يست را زندانيرضاشاه روشنفكران كمون
اد كردنـد، بـه   يـ د شـدند و حـزب تـوده را بن   نفر از زنـدان آزا  53كه گروه ) 1941( 1320

، حزب در )1953( 1332كا در يآمر يدست زدند و پس از كودتا يدر جنبش مل يكارشكن
آن، دوبـاره   يپس از انقالب هم كه رهبـران فـرار  . شدند يداخل نابود و رهبران آنها فرار

  .ندهمگان مطلعدچار شد كه از آن  1361اء كردند به سرنوشت سال يحزب را اح
ن فقـط  يه توسـط چـ  يمعادل جلب سـرما  يبا ارز ياسالم ياز انقالب تاكنون، جمهور

ـ آن بـه طـور متوسـط در ا    يجاد كند و رشد ناخالص مليون شغل ايليم 12توانست   30ن ي
  !درصد بوده است 2سال فقط 

ان ياز م(معتقد به اهداف حزب  ي هون عضو برجستيليم 5ن حدود يست چيحزب كمون
ـ ) عضو حزبون يليم 66 دارد و خـوب   يو چندصدهزار دانشمند در سطح دانشمندان غرب

 يالتيت خود در حال حاضر نه اعضـاء تشـك  يبه نسبت جمع ياسالم يكه جمهور ميدان يم
 ياننـه دانشـمند   با مهاجرت خيـل عظـيم نخبگـان    دارد و يبه اهداف قانون اساس يمعتقد

ـ قاطع يدر راستا ها از سال يط بعضين شراين با ايچ. يطراز دانشمندان جهان هم ت خـود  ي
 ياسـالم  ياعدام كرده است و جمهور ينفر را به جرم فساد مال 3500تا  در مبارزه با فساد

و  يـ ادار  يبـا فسـاد مـال    يدر مبارزه واقعـ  ين توانيمعطل شده و چن يمال يها در پرونده
 .باشـد  يفسـاد نمـ  مبارزه بـا   يام خود نشان علمدهرچند، اع .ستيستم آن نيدر س ياخالق
ت از ير حكاياخ يها در سال ياسالم يدر جمهور يارديليم يها و فسادها د اختالسيتشد
نكـه اگـر   ينكتـه مهمتـر ا  . الفارق است ران معين و ايچ نياس بيل قين داليكند؟ به ا يچه م

د بـه  يـ ن توجـه نكنـد، بـدون ترد   يجامعـه چـ   يمـدن  يهـا  يو آزاد ياسين به حقوق سيچ
بيني  كارشناسان مسائل چيني پيش .، دچار خواهد شديبزرگتر خود، شوروسرنوشت برادر 

  .كنند هاي آينده چين را مي بحران
ـ ، مختص همان كشـور با يتوسعه هر كشور يالگو خبرگـان قـانون   . ن شـود يد تـدو ي

ط انقـالب در مـورد حقـوق شـهروندان     ي، با توجه به تجربـه و شـرا  1358در سال  ياساس
متبلـور   يو اخالق ي، اقتصادياسيتوجه به مسائل س. ن كردنديتدو يولن نسبتاً قابل قبيقوان
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ـ دارد كه در آن مقطع خبرگـان در اسـالم د   يلينشان از پتانس يشده در قانون اساس . انـد  دهي
افـراد   يـ اجتماع  ياسيبود كه بخش عمده حقوق س يمتأسفانه روند حركت جامعه به سمت

هم  يقانون اساس ير بخش اقتصادياخ يها نقض شد و در سال يافت و حتيامعه تحقق نج
 44با موافقت با نقض اصـل   يرهبر اكنون و پس از تجربه چندساله، هم ايآ .شود ينقض م

ـ ليد؟ اختالس سه هزار منهست ي، راض»يساز يخصوص«و  يقانون اساس ـ ارد تومـان اخ ي ر ي
 يمردم بـرا  ي هسال مبارز 150جه يدر واقع نت .است يساز ين نوع خصوصيج اياز نتا يكي

شـود و از   يده گرفتـه مـ  يافته بود، ناديتبلور  ي، كه در قانون اساسيكسب حقوق شهروند
 يهـا  هيتوصـ  ياجـرا  .نـدارد  يران سازگاريط ايشود كه با شرا يم يرويپ يگريد يالگوها

و  يدها در دوران هاشـم يحـذف سوبسـ   يدر اجرا يپول و بانك جهان يالملل نيصندوق ب
  .دارد يانتخابتوسعه  يبودن، الگو يربوميت از غيز حكاينژاد ن ياحمد

  روهايزش نير

اوف،  طالـب  يهـا  آن و تكـرار حـرف   يهـا  ق انقـالب از آرمـان  يدن فرزنـدان صـد  يا بريآ
 يا شكست جمهوريفقط انحراف آنهاست ) شيدر صد سال پ(زاده  يتق يآخوندزاده و حت

در تحقـق اهـداف قـانون     ياسـالم  يشكست جمهـور  ايآ. يدر تحقق قانون اساس ياسالم
در  ياسـالم  يران جمهـور يا مجموعه عوامل و از جمله مدير معترضان است يتقص ياساس

 23ن يـ در اران، يان مـد ي، در مالعاده و قدرت فوق نفوذبا آن همه  ،يرهبرا يسال؟ آ 23ن يا
سـخن   ورت گرفتـه ات صـ ك بار هم كه شده از اشـتباه ي؟ پس چرا دنا نداشته ينقشسال، 

ـ  «، »مرتـد «، »محارب«، »برانداز«ا با ساختن، يد؟ آنيگو ينم آن هـم از  ... » االرض يمفسـد ف
و رهبران آن  ياسالم ين مملكت، مشكل جمهورين فرزندان ايتر ختهين و فرهيتر ان پاكيم

  حل خواهد شد؟
روشـنفكران،  هـا   ع و سـال يـ ز و تطميـ گـر را تجه  سـركوب  يروهـا يتـوان ن  يبا پول نفت م

و به حكومت خود ادامـه   ين را زندانين و معترضيمدافع مظلومان، منتقد ينگاران، وكال روزنامه
چشم خود را بر آمـار   يض داد وليتوان در ظاهر شعار مبارزه با فقر، فساد و تبع يهمزمان م. داد

نخبگـان،  ، مهـاجرت  ي، لـواط، آوارگـ  ي، فاحشگيكاريض، بيو ارقام وحشتناك فقر، فساد، تبع
. بست... و بز نسل جوان از مذهيست، گريط زيب اقتصاد، اضمحالل محيها، تخر وضع زندان

  وه قابل دوام است؟ين شيا ايآ يول
  ينقض قانون اساس

بـه عنـوان    ت كند ويحما يليست از رزمندگان جنگ تحميقادر ن يحتكه  ياسالم يجمهور
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 يدرصد 55در مطبوعات بود اعالم شد كه به جانباز  يمختصر يش كه آزاديده سال پ نمونه
دو (فرزنـد   4از آنها بـا همسـر و    يكيشود و  يپرداخت م يتومان مستمر 3600 يفقط ماه

به سـازمان ملـل متحـد متوسـل شـده تـا       ) ساله 5/1 يساله و دو پسر دوقلو 11و  15دختر 
د يـ اش اقامـت نما  هبـه همـراه خـانواد    يگـر يت سازمان ملل متحد در كشـور د يتحت حما«
را سـد   يتعارضات اجتمـاع  يها جلو ن روشيقادر خواهد شد كه با ا) 14/9/81 يهمبستگ(

  كند؟
ض ينه تعو. است 1358 يران، تعهد به حقوق شهروندان در قانون اساسيا ي هراه توسع

ال مشكالت اسـت  حلّ آنها، يو وابستگاه داخل يطلبان غرب مورد درخواست جنگ حكومت
ـ . دهند يكه شعار آن را م يگريگروه د يشنهاديپ »يواقع يجمهور«س يو نه تاس س يهم رئ

ت يـ ه، در نظام واليفق يكتاتور شود و هم وليتواند د يم» يواقع يها يجمهور«جمهور در 
داران در  هيسرما ندگانينما و هم يستي، فاشيستيماركس يها ركل حزب در نظاميه، هم دبيفق

  .مجاز خواهد شد يبه قانون نباشد، هركاراگر تعهد . يدار هينظام سرما
ن سوال است كـه  يو آن پاسخ به ا شود يادآوريهم گر يد يخيتار ي ك نكتهيد يبگذار

ـ با رفتـار ظالمانـه،    ينيح دارد؛ حكومت ديك ترجيكدام« ـ يرديا حكومـت غ ي بـا رفتـار    ين
ك از يداغ شده است كه بـه كـدام   يرانين مسلمانان معتقد اين بحث در بيامروز ا» عادالنه؟

ار يبسـ  يهـا  و نقـل و قـول   يو نقل يل عقلين دو نوع حكومت اقبال كنند؟ عالوه بر داليا
حملـه   يخيتـار  ي ت نـوع دوم حكومـت، واقعـه   يـ در مورد ارجح يد مطهريمحكم از شه

، خواجـه  يعيعـالم مسـلم روشـنفكر شـ     يان و همكـار يان مغول به حكومت عباسـ يسپاه
دبن طـاووس در  يمعـروف سـ   يان و فتوايخالفت عباس يسرنگون يبرا يوسن طيرالدينص

، الملـك  يث نبـو يان مغول به بغداد كه با استعانت بر حديبه هنگام هجوم سپاه 656سال 
سلطان عـادل  «: ن سوال نوشت كهيمع الظلم، در جواب هالكو به ا يبفيمع الكفر و ال يبقي

است كه اسالم محتوا را در نظـر دارد   يخيتار يا ؛ نمونه»كافر بر مسلمان جائر افضل است
ـ  يخواهد شد كه در آ يسند يخين شاهد تارينه شكل را و ا عـدالت   ؛مسـلمانان  ينـده حت

ح دهند تا چه درصد به حكومـت سـكوالر در مقابـل    ينامسلمانان را بر ظلم مسلمانان ترج
  .هيت فقيحكومت وال
  ها يياكيكا همزمان با مبارزه با ضدامريمبارزه با امر

ـ   يكـا درسـت و منطقـ   يدر مورد آمر يرهبر ياز مواضع نظر يليخ  هـا عملكرد ياسـت ول
 ييكايد افـراد ضـدآمر  يكه همراه با بازداشت و تحد يكا موقعيمبارزه با آمر. متناقض است
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ـ يد با آمرخواه يچگونه م ياسالم يجمهور. كند يجاد ميد ايشود، ترد يم د در كا مبارزه كن
ـ ، آين مملكت، مانند مهنـدس سـحاب  يختگان اين فرهيتر ستياليكه ضد امپر يحال ت الـه  ي

مقـاوم   ي هگسترد ي هك جبهيد يمگر نبا. كشد يبند م بهرا  ...، وين موسويرحسي، ميمنتظر
ـ امپر در مقابل اقشـار جامعـه، اعـم از كـارگران، دهقانـان، روشـنفكران و        يزم، از تمـام يالي

ا از موضع ضـعف  يستاد؟ آيكا و آز و طمع او ايرجاد كرد و آن وقت مقابل آمينان ايكارآفر
كـا بـا   يتوانـد مسـتقل از آمر   يا اروپا ميد بست؟ آيتوان به اروپا ام يكا، ميو در تقابل با آمر

در مورد استثمار و استعمار جهان جنوب ـ مخصوصـاً    يدار هيران متحد شود؟ نظام سرمايا
كپارچه يم و در داخل يار باشيهوش يليكند و ما اگر خ يكپارچه عمل ميانه ـ  يمنطقه خاورم
كـا، اسـتفاده كـرده و    يمحدود اروپا و آمر يم بود كه از تضادهايم، قادر خواهيو متحد شو

كـا و اروپـا   ين امريه كه بين توصيا. ميم و تداوم دهيم بخشياستقالل و توسعه خود را تحك
و نگاه به شرق هـم  اكنون شكست خورده است  ما وجود دارد، هم يه براياختالف قابل تك
  .كه تق آن درآمد

 يا ، بـا تجربـه ارزشـمند خـود در مصـاحبه     ير اطالعات خـاتم ي، وزيونسي يعل يآقا
كـا و  ينـه تحركـات امر  ينادرسـت در داخـل و خـارج زم    يها استيد كه با اتخاذ سيگو يم

 يتراش است دشمنيست، سين ياست ما، تهاجمين سيم و ايه خود فراهم كرديل را علياسرائ
 ياسـالم  يجمهـور طلبان خـارج از   اصالح« ي كند كه جمله يح ميتصر به درستي او. ستا

دهـد كـه در گذشـته وزارت اطالعـات      ياو هشدار مـ . ن جمله استيتر يتي، ضدامن»هستند
ه و يدهد كه موضع ما در برابـر سـور   يح ميتوض ياست خارجياو در س. م داشتكَنقش ح

  ]119[.باشد يكيد ين بايبحر
از آنهـا   يكـ ي. درآمدندش يبه نما يزيانگ ها مناظر عبرت ونيزيدر تلو گذشته، هاي سال

ا تشكر زنـان و  يو  بود» دان سبزيم«در  يبياز جوانان ل يكا توسط تعداديدن پرچم امريبوس
ساله خود  42كتاتور يد يگر يوحش رها شدن از يبران مردم يا .ياز ساركوز ييايبيمردان ل
كا در ده هزار يص اهداف ناتو و امريكنند و قدرت تشخ ينگاه م» يناج«كا به چشم يبه امر
خ كشـور خـود مـا هـم     يدر تار. را ندارند يبيل يها رساختيب زيتخر يپرواز برا يسورت

 ياسكندر، اعـراب بـر امپراطـور    يروزيپ. بارها تكرار شده است گونه رفتار شهروندان نيا
ـ ه، اشـغال ا يفوها بـر صـ   ، افغانيفه عباسي، هالكو بر خليساسان و  1320ور يشـهر  در راني

ن يـ و فسـاد گسـترده ا   يكتـاتور يشـه در خفقـان، د  يهـا، ر  يگر ن اشغالياستقبال مردم از ا
در مورد اسالم هم  .كنندگان بخش حمله ييو رها يانقالب يحاكمان داشته و لزوماً نه در مبان
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ـ نيع ياند پس از سـقوط نظـام ساسـان    بوده يشه انقالبيك اندي يحاوكنندگان  حملهكه  ت ي
  .افته است نه قبل از حمله اعرابي

ك آرمـان  يجاد ياج به ايم استقالل مملكت، احتيزم و تحكيالياكنون راه مبارزه با امپر هم
 يگارشيالون حاكم و يـ كه به شدت از طرف روحان  ياسالم يها ارزش يبازساز. دارد يمل
. خ ماسـت ين مقطع از تاريلطمه خورده است ـ ضرورت ا  يـ نظام  يـ صنعت  يـ تجار  يمال

هـا ـ را    كيالئ ياقشار جامعه ـ حت  يد انتخاب شود كه تماميبا ي، طوريو مذهب يآرمان مل
دارد  ييكايآمر يساز يل جهانيدر مقابله با س يزيانگ شگفت يها يياسالم توانا. رديدر بر گ

تـوان   .انـد از آن اسـتفاده كننـد    شده تاكنون نتوانستهاعمال  يها وهيون حاكم با شيكه روحان
ر داد، ادامـه  ييـ د تغيـ هـا را با  روش .شـتر اسـت  يبـه مراتـب ب   يه و مالزيما از ترك ي بالقوه
 يو عرفـ  يبـه لحـاظ شـرع    يرهبرگذشته، كشور را به سقوط خواهد كشاند و  يها روش
  .دنكن يرين سقوط جلوگيد كه از اندار يريت خطيمسئول

وجـود   ينيران را گلستان كنـد، تضـم  يه نتوانسته است ايت فقيكه تاكنون، وال همچنان
، يواقعـ  يا جمهوري »ناب يجمهور«جاد يو ا يه از قانون اساسيت فقيندارد كه حذف وال

ها  اصالح روش. د اصالح كرديها را با روش. ط را بدتر نكنديانجامد و شراين يكتاتوريبه د
غلـط، ارزش مسـئوالن را بـاال     ينقد عملكردها. شود يشروع مبا برخورد صادقانه با مردم 

  .كند يم ينان مردم به حاكمان را بازسازيبرد و اطم يم
ك يـ جـاد  يخواهـد و ا  يزم، سعه صدر مـ ياليامپر مقاوم در مقابلمتحد  ي هل جبهيتشك
بـوده   ينكه مقصر چه كسـ ينظر از ا انجام شده از اول انقالب، صرف يها حذف. يآرمان مل

سـال   33دارد كه در  ييها عات و استهالكيضا يهر حذف. نداشته است يآورد ست، دستا
ن جامعـه قـادر بـه    يـ گـر ا يد. پرداختـه اسـت   آنهـا را  يها نهيهز ياسالم يگذشته جمهور

ـ با. سـت ين يشـتر يب يهـا  نهيپرداخت هز و » يسـاز  مجـرم «د دسـت از حـذف برداشـت،    ي
صـدام در  . ت عامـه يدارد و نـه مشـروع   يينه كارآگر يد... و» يسازگر فتنه«، »يبراندازساز«

ه يـ متحـد عل  يا و مخالفان خود را آزاد كرده است تا جبهـه  ياسيان سين مرحله زندانيآخر
ران يـ ده اسـت كـه در ا  يا وقت آن نرسيآ! ر شده بوديگر ديد يل دهد وليكا تشكيحمله آمر

  م؟يبزن يجاد جبهه وحدت ملير نشده است دست به ايتا د
حكـم دادگـاه در زدن ده ضـربه     ياجـرا  يكه پادشاه عربستان جلـو  آمده بودعات در مطبو

زنـان ممنـوع    يل را گرفته است ـ آن هم در عربستان كه راننـدگ  يك زن راننده اتومبيشالق به 
ـ ، در اويشناس جامعه يدكترا يك زن و دانشجوي ياسالم ياست ـ و در جمهور  ضـربه   50ن ي
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  .ها يزن ن شالقيگر از ايها مورد د و ده ؟!آن را نگرفت يجلو يكسخورد و  يشالق م
  هيت فقيا حذف واليحذف اسالم 

ـ    يرهبـر  يم كه نگرانيگفت. ميين نكته را هم بگويآخر . مـورد اسـت   يدر حـذف اسـالم ب
ه يـ ت فقيـ در حـذف حكومـت وال   ياصل يممكن است نگران. ستين يشدن اسالم حذف

ك و يدمكرات ياستدالل كنند كه در فضا يرهبران و كارشناسان ياطرافممكن است . باشد
، يو مردم يس جمهور مليك رئيو انتخاب  يل مجلس مليو تشك يلغو نظارت استصواب

 يه را از قانون اساسيت فقيحذف وال يمبارزه خود؛ تقاضا ي در ادامه مردم يمدنجنبش 
، يمنـافع ملـ   ياكدام راه درست و در راسـت . افتديب ين اتفاقيبالفرض كه چن. داشته باشد

ب يـ تخر. شددر حد مقدور مجسم  يراه كنون ي و مصالح اسالم است؟ ادامه يمصالح مل
ن اسـتقالل و توسـعه و   يغـرب رفـتن و راه دوم تضـم    ي رسـلطه يمملكت و ز يو نابود

ف يـ حركطـرف  ياز تواند  يه نميت فقينظام وال يبا تداوم روش كنون. است يوحدت مل
هستند كـه بـه سـتوه     يخواه بخش عمده آن جوانان تحول ون نفر شود خاصه كهيليم 75

گذارد و  يران ميع جهان و ايان وقايدائماً آنها را در جر يارتباط يها ياند و تكنولوژ آمده
ن يا يتيان شود كه امروز بر بستر نارضايها و آز و طمع غرب ف توطئهيگر، حرياز طرف د

كند  ي، راه دوم مملكت را حفظ ميول .شد كنند و فردا بر آن سوار خواهند يغ ميمردم تبل
در  يرهبـر خواهند ساخت و نام  يشرفت خود را عمليو خود مردم استقالل، توسعه و پ

 !راه اول؟ يول. خواهد ماند ييخ به نكويتار

شـرفت و  يپ يـي سـال گذشـته، دوران طال   يدر سـ د بداننـد كـه   يبا يمقام محترم رهبر
ـ بـوده اسـت و ا  ... و يه و كره جنـوب ي، تركيمالزن، يچون هند، چ ييكشورها ي توسعه ن ي

 ونيـ ليك تريرغم يكه ما، عل ياند در حال ر ارتقاء رفاه مردم خود قرار گرفتهيكشورها در مس
ـ ليم 840و بـا   ،يدالر درآمد ارز و دويست ميليارد  1983هـا از   ميارد دالر خسـارت تحـر  ي

ران، كـاهش نشـان   يـ سـط مـردم ا  متو يم و سطح زنـدگ يا داشته يافتادگ عقب ]120[تاكنون
تجربـه  . تر بودنـد  در زمان انقالب از ما عقب هان كشورياست كه ا ين در حاليدهد و ا يم

دها و يـ هـا، تهد  بيانـدازها، آسـ   ، چشـم يدهه چهارم انقالب اسالم«دهد كه طرح  ينشان م
نداشـته كـه در    يقيشده است، نه تنها توف يين مدت نسبتاً كوتاه كه اجرايدر هم» راهكارها

، ي، اجتمـاع يط اقتصاديمجموعه شراده و يسبب انشقاق گرد... ن ومسئوالان يجامعه، در م
ـ قراردارند و به تعب يط نامطلوبيجامعه در شرا يو روان ي، فرهنگياسيس : يعتير سـارا شـر  ي
 كند يه ميبه ما توص يكرد علميرو ]121[.»ن مردم استيد ايبندانِ مرگ ام تمام شهر حجله«

120 جمهوري اسالمي بر سر دوراهي: فصل اول /    

در  يگـر يد كنـار گذاشـته و راه د  يطرح، را با نيا ، چونير و خطرناكيكه طرح انجام ناپذ
وجود دارد و همـانطور   يخطرناك يكردهايدر آن طرح اشتباهات فاحش و رو. ميريش گيپ

ـ پد. تنزل خواهد داد يا كننده ط نگرانيب و به شرايران را تخريآمد، ا يكه در سطور قبل ده ي
» محـدود «بر افـراد  » نامحدود«ه يگذشته او نشان داد كه تك يها عملكرد سالنژاد و  ياحمد

محـدود بـر افـراد    ناه يـ د با تكيبا يكه حاكمان هر كشور يباشد در حال يار خطرناك ميبس
  .ر سازنديناپذ بينامحدود ـ كل ملت ـ خود را آس

  يريگ جهيو نت يبند جمع

چيـزي  . ما را در دستور كار خود دارد ي ه، تسخير كشورهاي منطقامريكاغرب به رهبري  - 1
. كه بالفاصله بعد از انقالب ايران شروع شد و با فروپاشي شـوروي نضـج گرفـت   

در آتـش و  ... اكنون كشورهاي افغانستان، يمن، پاكستان، عراق، سوريه، ليبـي و  هم
 هـا  چيزي كه تا ده. زنند و آنها قصد تسري آن را به ايران دارند خون دست و پا مي

هدف غرب، آرامش منطقـه نيسـت، تصـاحب منـابع آن     . سال طول خواهد كشيد
، تهـاجم غـرب بـوده    »توجيـه «و » مجوز«ديكتاتوري حاكمان اين كشورها، . است
كـالن خـود در    يكا، با توجـه بـه اسـتراتژ   ياالت متحده امريسازان ا استيس. است

را در » ميـ ر رژييتغ«و  اند د شدهيران نااميحاكمان ا» ر روشييتغ«جهان و منطقه، از 
ـ ا يو موشـك  يا هسـته  يها تيفعال. اند دستور كار خود قرار داده ك بهانـه  يـ ران، ي

به نوبه  اي، كالهك هسته 400با داشتن  لياسرائ. است يبانه در سطح جهانيفر عوام
سوابق استعمارگران در پانصدسـال گذشـته،    .ن معركه استيار مؤثر ايخود آتش ب

دهد كه يـك نمونـه از آن كشـتار     وج شقاوت آنها را نشان ميرحمي و ا نهايت بي
 هاي عراق هاي اخير در تحريم و در سال امريكاپوست در قاره  يكصد ميليون سرخ

پانصد هزار كودك شيرخوار در كارنامه اين جنايتكاران ثبـت شـده اسـت و     مرگ
زش ايـن  هـا ار  خانم آلبرايت ـ وزير خارجه دوران تحريم ـ گفته است كه تحـريم   

  .كشتارها را داشته است
 يساله، به علت ساختارها 33و با سوابق  يط كنونيكا، در شرايو امر ياسالم يجمهور -2

گر يكـد يمتصلب خود، قادر بـه تعامـل و تفـاهم بـا     » كيك ـ استراتژ يدئولوژيا«
و صـدام ـ    يــ همچـون قـذاف    يك چرخش جـد يران در يبالفرض كه ا. ستندين

ــ   يع نظاميم، همچنان در دستور كار صاحبان صناير رژييم محض شود، تغيتسل
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هـا   كـا هسـتند و از جنـگ   يامر يازون بخـش بـورژ  يكا كه قدرتمنـدتر يامر يتنف
آنهـا جنـگ را    .برند، قرار خواهد داشت و عمل خواهد شـد  ين سود را ميشتريب

از . خيـز سـود دوچنـدان دارد    اين تجارت در كشـورهاي نفـت  . دانند تجارت مي
تصاحب منابع انرژي و از طرف ديگر بازسازي ايـن كشـورها، توسـط     طرف يك

خاصه موقعي كه غرب در دوران ركود . باشد مي هاي سازنده سالح همان شركت
  .باشد اقتصادي مي

ر فـراهم  يباشد، در مس يم هرچند ممكن است طوالنين تصميا ياتيط مناسب عمليشرا -3
  :رود يش ميشدن پ

ل يـ آن به سمت تكم يا و منطقه يياي، آسييكا و متحدان اروپايامرن يب ياجماع جهان -3-1
چيـزي كـه    .درآمد درگيـري بـا ايـران اسـت     درگيري سوريه، پيش .رود يش ميشدن پ

  .اند مردان روس بارها تأكيد كرده كارشناسان مسائل منطقه و دولت
 يهـا  ر مـاه ش، مرتباً رو به گسـترش بـوده و د  يسال پ 30اعمال شده از  يها ميتحر -3-2

 .رسـند  يكننده م فلج ي دهد و به مرحله يكا را نشان ميق و اجماع متحدان امرير تعمياخ
كند و از آنجايي كـه   ، اعالم كرد كه وزارت نفت ايران را سپاه پاسداران اداره ميامريكا

هركس با وزارت نفـت ايـران معاملـه كنـد بـه گـروه       داند،  سپاه را گروه تروريستي مي
اين اقدام، بحران تحريم را . تحريم خواهد شد امريكامك كرده است و در تروريستي ك

 يشـت يو مع ي، روانياسي، سياگر عواقب اقتصاد .كشاند اي بسيار خطرناك مي به مرحله
گسـترده ـ    از محـدود تـا   ينظـام  ي هرا محقق نسازد، مداخلـ » يبرانداز« ،ها مين تحريا

 يالگـو . خواهـد شـد   ياتيـ ـ عمل  يوگسـالو يه يو شـب  ينظام يروين اده كردنيپ بدون
ـ العمـل ا  عكـس  يچگـونگ  .خواهـد بـود   يبيب، عراق و ليتخر ب را يـ ران، حـد تخر ي

 يد تضادهاي، در ابتدا به منظور تشديممكن است كه حمله نظام. مشخص خواهد كرد
  .ابديج گسترش يانجام شود و به تدر يداخل

رقابـل  يآنهـا بـا غـرب ـ غ     ياسـ يو س يه ـ با توجه به تعامالت اقتصاد ين و روسيچ -3-3
ح يران تـرج ي؛ غرب را بر ايينها يريگ ميه هستند و در لحظه تصميرقابل تكياعتماد و غ

انصراف روسـيه از   .و كوزوو يوگسالويو  يبيهمچون در مورد عراق و ل. خواهند داد
با پيوسـتن آن بـه سـازمان تجـارت      امريكاو موافقت  S300هاي دفاعي  فروش موشك

  .جهاني، مؤيد اين حرف هستند
ق و يـ كطـرف و انشـقاق عم  يأت حاكمـه از  يـ ه در يو انشقاق جـد  1388با انتخابات  -4
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گـر، عامـل   يخته جامعه از طرف ديو فره يت و اقشار متوسط شهرين حاكميگسترده ب
ت يـ ت و مقبوليعبحـران مشـرو  . ، فراهم شـده اسـت  »مير رژييتغ«ن يا يبه سو يگريد

  .ده استش يت جديحاكم
سال گذشـته   7در  ييگر و فاسد اجرا رشفاف، توطئهيت ناكارا، متوهم، ناصادق، غيريمد -5

به مـردم، از   يتيو امن ياسي، سي، فرهنگي، اقتصادي، روانيشتيك طرف و فشار معياز 
مديريت فلج در اجـراي   .است» مير رژييتغ«اقدام به  يبرا يز عامل مكمليگر نيطرف د

  .تر كرده است ها خطر را جدي حذف يارانه
و آز و طمـع آن از عهـده    يخـواه  ادهيكا و مقاومت در مقابل زيبا امر تعامل خالقراه  -6

  :راه حل آن عبارت است از. ديآ ي، برنميق نظاميو از طر يت كنونيحاكم
ـ و ا ايدم دنمر ي، افكار عموم»يجهان ين امپراطوريبزرگتر«ج يبس -6-1 ق يـ ن فقـط از طر ي

ــ و بـا كمـك ارتـش      و تحقق حقوق بشر يـ دموكراس يمنطق شناخته و مقبول جهان
ر ومقد يو جهان يرانيحقوقدانان و روشنفكران ا انيدانشگاه بان،يقدرتمند هنرمندان، اد

  .آن فراهم است ي هبالقو ي هچيزي كه زمين .شود مي
ـ ، از طريتفاهم مل -6-2 ـ ثيو اعـاده ح  يانتخابـات آزاد، آزاد  يق برگـزار ي ان يت از زنـدان ي

 يمطبوعـات، احـزاب و نهادهـا    يـ آزاد  1388ان بعد از خرداد يـ خاصه زندان  ياسيس
، محمـد  يرفسـنجان  يان هاشميآقا يها هيكه در توص يزيچ .شود يممكن م... و يصنف

ـ آ ،يلياردب ياله موسو تي، آيكروب ي، مهدين موسويرحسي، ميخاتم ـ  تي  ،يه صـانع ال
  .ن ملك و ملت بارها گفته شده استيو هزاران دلسوز ا ياحمد منتظر

ـ ثيح ي هاعاد .ت شناختن جنبش سبز و رهبران آنهايبه رسم -6-3 دگان و يـ د بيت از آسـ ي
شـيوه ايـن تفـاهم     .هـا  ن سركوب و قتـل يزمان بخشش عامل جبران خسارت آنها و هم

  .است
ـ بـه   يكنـون » يـ اطالعات  يـ نظام  يتيامن« يفضا ؛ن اقداماتيبا ا -6-4 ، يمـدن  يك فضـا ي

  .خواهند شد يمنزو يطلبان جهان ه و جنگل شديتبد يو شهروند ي، همدليفرهنگ
، اگرچـه الزم اسـت   )سوريه، لبنـان و فلسـطين  (مبارزه از ايران به منطقه  ي هانتقال جبه

ـ . جبهه اصلي، مقاوم و كارساز داخل كشـور اسـت  . ولي كافي نيست فـراد  ا ي هكلي
ميليون نفري داخل و چند ميليون نفري خارج در يـك فرآينـد دفـاع از     75 جامعه

زدايي؛ قادر هستند كـه امكـان تجـاوز خـارجي را      دموكراسي، حقوق بشر و تشنج
و تمركـز در   - تضعيف اين جبهه اصلي ـ چيزي كـه االن وجـود دارد   . خنثي كنند
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چيزي كـه االن در سـوريه شـاهد آن    . خارج از كشور، كارساز نخواهد شد ي هجبه
هستيم سائيدگي آن جبهه است و تحوالت فلسطين هم معلوم نيست كه چه پـيش  

تعريف و تمجيد خالدمشعل از اردوغان و حزب عدالت و توسـعه و   .خواهد آورد
ن اسـالم  اجهـ  ارائه كـرده و رهبـر  » چهره روشني از اسالم«اينكه رهبر اين حزب، 

  .هاي اصلي را بايد در سبد داخلي گذاشت مرغ تخم .است، مؤيد اين حرف است
ـ  ياسـالم  يمـردم در مجلـس شـورا    يندگان واقعـ ينماپس از انتخابات آزاد،  -7 س يو رئ

ن يـي را تع يا هسـته  يكـا و انـرژ  يجمهور منتخب مردم، سرنوشت رابطه با غرب و امر
نمـود و جمهـوري اسـالمي    طلبان را خلع سالح خواهـد   چيزي كه جنگ .خواهند كرد

  .ديگر اتهام خطر جهاني و نقض حقوق بشر را نخواهد داشت
منـابع طبيعـي، نيـروي انسـاني متخصـص،      . اي است ايران، بالذات يك ابرقدرت منطقه -8

داده است آن، اين توان را به ايران ... جمعيت، موقعيت ژئواستراتژيك، تاريخ و تمدن و
تقويـت گـردد،   ... فرهنگي و ي هاقتصادي و توسع ي هسياسي، توسع ي هكه اگر با توسع

  .ابرقدرتي آن پايدار خواهد شد و اال با روند كنوني، غرب از آن جلوگيري خواهد كرد
خاورميانه، ايران اگر گرفتار مسـائل   ي هبا تحوالت انجام شده و در حال انجام در منطق -9

نقش داشته  منطقه خواهد توانست در بهبود شرايط، ايجاد تعادل و آرامشفرعي نشود؛ 
  .باشد و از امكانات خود استفاده كند و اال خود در بحران گرفتار خواهد آمد

  حاتيمنابع و توض

كـا بـا   يامر«د، آمده است كه يمنتشر گرد 2006كا كه در مارس يامر يت مليدر سند امن] 1[
» .ران باشد، مواجه نشده اسـت يتر از چالش ا كه بزرگ ك كشوري ياز سو يچ چالشيه
نگـار   كـل، روزنامـه  ين هينحس. )1386ژه نوروز ي، وي، روزنامه اعتماد مليم متقيابراه(

هـا و   ران خواهـد بـود كـه شـاخه    يـ جنـگ بـزرگ بـا ا   «: د كـه يگو ي، ميمعروف مصر
» .افته منطقه در آستانه سـقوط قـرار دارد  ين امتداد يش در عراق، لبنان و فلسطيها شهير
داري  كار نظـام سـرمايه   كيسينجر، اين كهنه .)1385ور يشهر 5و  4 يروزنامه اعتماد مل(

ـ  زند و ايـران آخـرين مـيخ بـر     به روسيه و چين ضربه مي امريكا«: گويد مي امريكا  ناي
ر خاورميانه را بـه  ايم كه ما مجبوريم هفت كشو ما به نظاميان گفته... تابوت خواهد بود

. انـد  خاطر منابع آنها در اختيار بگيريم و نظاميان تقريباً وظيفه خود را كامل انجـام داده 
دانيم، اين است كه تا به حال دستورات را بـيش از حـد    در مورد نظاميان آنچه همه مي
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آخرين سكوي پرتاب ايران است كه واقعاً تعـادل را يكطرفـه خواهـد    . اند اطاعت كرده
سالحي در اختيار دارد كـه هـيچكس خبـر نـدارد، در موقـع لـزوم آن را        امريكا ...ردك

 (?www.globalresearch.ca/index.php)» .معرفي خواهيم كرد

ـ ا(ج فـارس  يخلـ  ي كشـور حـوزه   5مجموع ذخائر نفت و گاز قابـل استحصـال   ] 2[ ران، ي
موسسـه  . باشـد  يم ارد بشكه نفت خاميليم 1268معادل ) تيعربستان، قطر، عراق و كو

  .National Petroleum Concil, July 2007 ييكايامر يقاتيتحق
ـ      ييباً شناسايكه ذخائر نفت عربستان تقر 1930در ] 3[ س يشـده بـود، پـس از مالقـات رئ

منطقـه  «ج فـارس،  ي، منطقـه خلـ  يك كشتيكا با پادشاه عربستان، در يجمهور وقت امر
  .ف شده استيتعر» كايامر يمنافع مل

بـوش پسـر، تهديـد بـه      .د كردين امر تأكيخود، بر ا ياست جمهوريكارتر، در زمان ر ]4[
شروع جنگ جهاني سوم بر سر خليج فارس كرد و اوباما هم ايران را تهديد به بمباران 

  . اي كرد هسته
 يگـذار  اسـت يفكـر در س  يهـا  ، نقش اتـاق ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش] 5[

گـر  يسه گزارش د 1390رماه ي، از ت7951شماره مسلسل  1385ور ي، شهريتيامن يدفاع
 يسـاختار پژوهـ  «تحـت عنـوان   كـا را  يفكر امر يها از اتاق يهم منتشر شده كه تعداد

مسلسـل   يها شماره ي، ط»ياسالم يجمهور يت مليكا از منظر امنيامر يمراكز مطالعات
ان كرده يب 17/7/1390مورخ  11079و  1390ورماه يشهر 11022، 1390رماه يت 10865

  .مجلس هنوز ادامه دارد يها ن كار در مركز پژوهشياست ظاهراً ا
و  ينجفـ  ي، مترجمان مجتب)1950-2001(نامقدس  يها ا و جهاد، جنگي، سيجان كال] 6[

متأسفانه ايـران هـم در ايـن طـرح      .1385ه، چاپ اول، يزاده، نشر صمد يمهرگان نظام
  .كرد ان كمك ميمشاركت داشت و به مجاهدان افغ

ك يدر اردن با صدام مالقات كرد و در  ينسكي، برژ)1980تابستان ( 1359در مردادماه ] 7[
قـول ابرقـدرتي عـراق در     .ديران گرديق به حمله به ايقرار و مدار محرمانه، صدام تشو

  .منطقه به او داده شد
نشر  ،ين نوروزيسرحيترجمه ام» 2004 ،يا رهبريسلطه : انتخاب«در كتاب  ينسكيبرژ] 8[

و » سابقه است ياز جهات گوناگون ب 21كا در قرن يقدرت امر«د كه يگو يم 1386، ين
ت يو جـذاب  يآور فـن  يياي، پوي، طراوت اقتصاديقدرت نظام: كند يچهار عامل ذكر م

ورك يويدر ن 1992كه در مارس  (DPG)كا يامر يدفاع طرح يراهنما. ييكايفرهنگ امر
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 ي، زمسـتان يعـ ين رفيو حسـ  يلپانيمحمد . (www.gwu.edu/~nsarchi). مز منتشر شديتا
س، نشـر  يكـا و انگلـ  يخواهـان آمر يسـاله آزاد  5اه از بهار بغـداد، كارنامـه عملكـرد    يس

  .يبند جمع: بخش سوم 1388ه، يصمد
ش يمحمـدجواد آسـا  : ني، ترجمه و تـدو يوگسالوي يفروپاش يچ، چگونگياستپان مس] 9[

  .1374مؤسسه اطالعات، چاپ اول، گران، يو د يزارچ
ـ  « 105-235 ينتون قانون عمومي، كل1998آگوست  14در ] 10[  يالمللـ  نينقض تعهـدات ب

عراق بـا   ينتون به بهانه عدم همكاريكل 1998اكتبر  31در . را امضاء كرد» توسط عراق
  . را امضاء كرد» عراق يقانون آزادساز«بازرسان، 

www.newamericancentury.org/Iraq-20040623html  
) صـفحه  800حـدود  (كا، در دو گـزارش مفصـل   يامر يسنا يته منتخب اطالعاتيكم] 11[

ش از اشغال عراق اعالم كرده بودنـد كـه   يكا، پيامر ياطالعات يها اعالم كرد كه سازمان
كا بـه عـراق   يحمله امر يامدهايضمناً پ. دستگاه بوش سه دروغ بزرگ خلق كرده است

ـ ...) هـا و  رساختيز ي، نابوديداخل يكشتارها( ـ يب شيرا پ ـ ا يهـر دو . انـد  كـرده  ين ن ي
ـ از ا يا خالصـه  يترجمـه فارسـ  . يكا قابل دسترسيامر يسنات يگزارش در سا ن دو ي
  .باشد يدر دسترس م www.meisami.comت يگزارش در سا

، انتشارات اطالعات، چاپ ياريرضا عيتر، داستان ناگفته عراق، ترجمه علياسكات ر -
  .1386اول، 

اسـت، وابسـته بـه    يس يمجمع جهان: كننده هيدر عراق، ته يگزارش جنگ و اشغالگر -
، ينا مـالك يسـ : ، مترجم)1386بهشت و خرداد  يارد( 2007 يسازمان ملل متحد، م

  .1387ه، چاپ اول، بهمن ينشر صمد
نشر  ،يثمياهللا م لطف: كا، مترجميامر ياسيس ياقتصاد يحمله به عراق، شورا يآنسو -

  .1386ه، چاپ اول، يصمد
كس، ترجمـه  ي، هـانس بلـ  يحات كشتار جمعـ يتسل يجستجو برا: خلع سالح عراق -

  .1385، انتشارات اطالعات، چاپ اول، يين آهويمحمدحس
كـه از او   يمان ورشو، در جواب خبرنگـار يو پ يشورو يخانم تاچر، پس از فروپاش] 12[

. »انه الزم اسـت يخاورم يناتو برا«: پاسخ داد كهده بود، يمان ناتو را پرسيزمان انحالل پ
غـرب بـا    ي هه را كرده بود كه درگيري آينـد ين توصياش، هم نامه تيكسون در وصيو ن

  .مسلمانان خواهد بود
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ـ گفتـه    17/12/85مـورخ   يـ ترجمه در روزنامه اعتماد ملـ   يا در مصاحبه يچامسك] 13[
  :است كه

  .است يحف حركت اصاليواشنگتن تضع ياستراتژ -
  .است يرانيمقامات ا يغرب عاشق تندرو -
ده يهم ا ياطالعات ي هيمأموران بلندپا. داند يران را احمقانه ميكا حمله به ايامرارتش  -

 يهـا  سـت ين حال استراتژيبا ا. دانند يرممكن، ميب، اگر نه غيران را عجيحمله به ا
  .كنند يفكر م ين مورديهاست به چن وزارت دفاع، سال

  .رسد يد به نظر ميتابع كاخ سف] رانيحمله به ا[ن مورد ياروپا در ا -
ـ از داخـل ا  يرو انـه يم يخواهد صدا يد نميكاخ سف -    روزنامـه «. ران بـه گـوش رسـد   ي

 ينـژاد بـرا   ي، به اندازه احمديچ دولتير، هيشد كه در پنجاه سال اخ يهاآرتص مدع
ـ ـ و  يه اعتمـاد ملـ  روزنامـ (» ل مؤثر نبوده استيت اسرائيو مظلوم تيتثب ژه نـوروز  ي

1386(  
است، انتشارات قلـم، چـاپ اول،    يك خطر جهانيا اسالم يبازرگان، آ يمهندس مهد] 14[

كـا زد، چـون   يطلبـان امر  ن صدمه را به جنـگ يتر گفته شد كه گورباچف بزرگ .1374
  !ن برديدشمن آنها را از ب

ـ  يحقوق بشر و مجمع عموم يران در شورايت ايمحكوم] 15[ ش يسازمان ملل متحد در ب
  . ست سال در دوران پس از انقالبياز ب

  .نيشيا و جهاد، پيكتاب س] 16[
) يشاهزاده ترك(اش  يسعود يو همتا) ايس وقت سيرئ( يسيام كيلي، و1981در سال ] 17[

ن ينبـرد مجاهـد   يان مـال يـ سـت حام يالدن را در ل بن يكار و مقاطعه يشركت ساختمان
فـرد،   يغفـار  يعباسـقل  ي هالدن، ترجمـ  بـرگن، اسـامه بـن   . تـر ال يپ .افغان، قرار دادنـد 

  .1390انتشارات اطالعات، 
د يـ گو يمـ  2011سپتامبر  6مورخ  The Imperial Mentality 9/11در مقاله  ينوآم چامسك

ن يـ قصـد او ا . كا گفته اسـت يبه امر ياش را به روشن ل اعالن جنگيالدن دل بن«كه 
دگرگـون   يان در قبال جهان اسالم را به طور اساسيغربكا و ياست امرياست كه س

االت يا يها استيو س يلشكركش«ن كار شد يموفق به ا ياديالدن تا حد ز بن» .كند
دهه  يالدن از ابتدا كه بن يل كرد، كاريون جهان اسالم را تكميزاسيكاليراد ؛متحده
م كه يريجه بگيباشد نتكنم منصفانه  يجه، فكر ميدر نت... به دنبال انجامش بود 1990
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  ».ماند يالدن باق ر بنيزناپذيكا تنها متحد گرياالت متحده آمريا
  ،1390ور يشهر 20 ير غالميترجمه از ام[

www.tomdispatch.com/blog/175436/tomgram%3A_n[ 
]18 [Noam Chomsky, The Imperial Mentality and 9/11, September 6, 2011.  
  .نيشيپ] 24[تا ] 19[
ترجمـه   يرواتور چاپ شده و توسط محسـن متقـ  سمجله نول اب 2414ن مقاله در شماه يا] 25[

  :تيشده و در سا
 www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/print/26964 باشد يدر دسترس م.  
]26[ www.nytimes.com/2011/02/10/opinion/loerian.html  
در برنامـه   ”Reseau Voltair“ ياسـ يمركـز س  سي، رئيس فرانسوينو سان، مقالهيم يتر] 27[

  .2011ه، اكتبر يسور يونيزيتلو
- Vijay Prashad, Qaddafi, from Beginning to End,  

www.counterpunch.org/2011/10/21/ qaddafi-from-beginning-to-end. 

نسـه  س و فرايكا، انگليامر يجاسوس يها با دستگاه ياز ارتباط قذاف BBCم مستند ليف -
  .دا شديپ يو پس از سقوط قذاف يبيكه مدارك آن در ل

]28[                         - The Great Man – Made River Project Gannous, 1994. 

             - Libya, The Revolution in: Twenty-Five Years, ed. 

               Professor Subhi M. 

             - Opec Bulletin, June 1997. 

  ياوباما پس از سقوط قذاف يمصاحبه مطبوعات ]29[
، »مالحظـات الگـور دربـاره عـراق    « ؛كـا يامر يالگور در انجمن قانون اساس يسخنران] 30[

متن . »اينه مطبوعات دنييعراق در آ«ران يانداز ا نامه چشم ژهيدر و يثمياله م ترجمه لطف
  :در يسيانگل

www.Moveon.org/gore/speach2.html 

ـ با راد ياظهارات يل طيوزارت دفاع اسرائ ياسيـ س  يتيته امنيس كميعاموس جلعاد، رئ و ي
 ياسـالم  يك امپراطـور يـ چنانچه بشار اسد سرنگون شود ما شاهد تولد «: ل گفتياسرائ
بـا  ل يل خواهد شـد، در آن صـورت اسـرائ   يه تشكيم بود كه از مصر، اردن و سوريخواه

  )1390آبان  26نت، . هي، العربيدب(» .ديمواجه خواهد گرد يفاجعه بزرگ نابود
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ـ يـ ن در حـذف  يها كتاب در مورد عملكرد استال ده] 31[ منتشـر شـده اسـت و     ياران حزب
ـ اد جدنه اسـ يـ ن ـ بـر پا  ينامـه اسـتال  ين زندگينخست«ن آنها يدتريجد  ي هدهنـد  د تكـان ي

، انتشـارات  يالمـ غ شمهو: ، ترجمهينسكيراژ نوشته ادوارد» هيروس يمخف يها پرونده
  .اي دارد اطالعات منتشر نشده .1387اطالعات، چاپ چهارم 

توسـط   يا نامـه  يكـا كـه طـ   يامر يم شده توسط مقامـات اطالعـات  يفرخواست تنظيك] 32[
ر يمون دب يبان ـ ك  يآقا يبرا 2011اكتبر  11خ يسازمان ملل در تاركا در يامر يندگينما

ـ توز يآن را بـرا اكتبر  12در  مون يو بان ـ ك . شده استكل ارسال  ـ ي نـدگان  ين نمايع ب
  .ت فرستاده استيامن يس شورايرئ يكشورها، برا

]33 [Noam Chamsky, Is the World too Big to Fail? The Contours of 

Global Order, 21 April 2011. 

  .نيشيپ] 34[
 يدر دانشـگاه صـنعت   يشـ يدر هما 1390آذرماه فرمانده سپاه پاسداران چهارشنبه دوم ] 35[

متوقـف   ياه اصالحات رسماً اعالم كردند كه انقالب اسالميدر دوران س«: ف گفتيشر
ه را بـه  يـ كردنـد و چف  يسـتادگ يشده است، اما فقط رهبر معظم انقالب در آن مرحله ا

  ».مبارزه بر گردن انداختند يمعنا
 200كه تاكنون به بستن حـدود   يزيچ. 1379 بهشت يمطبوعات در ارد يا بستن فله] 36[

  .فرهنگي از آن جمله است ي هزنداني صدها نفر در عرص .ده استيه هم رسينشر
ه ظاهراً در اواخر آبان سپاه پاسداران ك ياطالعات يك مقام عالي يمتن مكتوب سخنران] 37[

ون، در يروحـان  يش سراسـر يك همايدر ) احتماالً اسم مستعار(مشفق  يآقا ،1388ماه 
  . منتشر شد ينترنتيا يها تيراد شده است در سايمشهد ا

www.emruznews.com/print/2010/07/002464.php 

ون اصـل  يسـ يگزارش كم«تحت عنوان  1390ماه  يدر هفتم د ين سخنرانيهم يمحتوا
 ياسالم يشورادر مجلس » درباره حوادث پس از انتخابات ياسالم يمجلس شورا 90

 يون نبوده و نظر آقـا يسيمصوب كمن گزارش يهرچند بعداً اعالم شد كه ا. قرائت شد
نـاً  ين گـزارش بـوده اسـت و ع   يكننده ا و قرائت 90ون اصل يسيعضو كم يين فدايحس

دهـد كـه    ين تشابهات نشـان مـ  يا. طلبان را داشت فرخواست دادگاه اصالحيك يمحتوا
  .دنسينو يگزارش م يتيمات امناان و قضات، مقيمجلس يبرا

مـت  يبـا ق  يليكهنه اسـرائ  يها ل سالحين به تهران و تحويمسافرت مك فارل يماجرا] 38[
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دولـت   يسـرنگون  يكاراگوئـه بـرا  يدر ن» كنتراها«ن و پرداخت سود آن به رايبه اگزاف 
 Towerتوسـط   يكا كرد و گزارش مفصـل يدر امر ياديز يآن كشور، سر و صدا يقانون

 يا ران منتشر نشـد و خالصـه  ين گزارش در ايمتأسفانه ا. ه شديكا، تهيعضو كنگره آمر
انتشار  يبه فارس يرفسنجان يهاشم يتوسط پسر آقا ياديز يها ه و با حذفع شديتقط

، دفتـر نشـر معـارف    يديـ اهللا حم بيـ و حب ين، محسن هاشـم يفارل مك يماجرا: افتي
  .1388انقالب، چاپ دوم، خرداد 

  .1390آبان  3اعتماد، مصاحبه با روزنامه ، يحسن روحان] 39[
بـا حضـور    يا در جلسـه  2011دسامبر  27شنبه شب  ، سه»ر پاردويتام«س موساد، يرئ] 40[

كـردن برنامـه    يخنثـ  يل بـرا ياسرائ«: ل، گفته است كهيران اسرائينفر از سف 100ب يقر
 ن كار ادامـه خواهـد داد،  يكند و به ا يگوناگون استفاده م يها و وسائل ران از راهيا ياتم

ل ياسـرائ  ينـابود  ين بـه معنـا  يـ هم فـراهم كنـد، ا   يحات اتميران واقعاً تسلياما اگر ا
  .2011دسامبر  29، پنجشنبه VOAروزنامه هاآرتص، اخبار » .نخواهد بود

  .1390ور يشهر 25، جمعه يفارس يس يب ي، بيقيرضا نامور حقيمستند عل ي مقاله] 41[
]42 [The New Machiavelli by Jonthan Powel  
  .نيشي، پيقيرضا نامور حقيعل] 43[
 يهـا  ميتحـر  يواكـاو «، ياسـالم  يمجلس شـورا  يها پژوهش ياسيعات سلدفتر مطا] 44[

  .1390، مرداد 10918، شماره مسلسل »رانيا ياسالم يه جمهوريكا عليامر
تهـران در آبـان    يندگان اتاق بازرگـان يأت نمايه ير نفت با اعضاينشست صبحانه وز] 45[

1390. www.mihan.net/press. 

ر يش نفت آبـادان از تـأث  ير از كاركنان پااليدر مراسم تقد 1390مهر  24كشنبه يدر روز 
  ).رنايا(ها سخن گفته است  ميتحر

 يكند و در ده سال گذشته تراز بازرگان يران وارد ميدرصد نفت خود را از ا 15ن يچ] 46[
 50نـده بـه   يده و تـا سـه سـال آ   يارد دالر رسيليم 30د دالر به اريليم 3ران از ين و ايچ
  .ديارد دالر خواهد رسيليم

]47[                                 Foreign Oil Firms Slash Activity in Iran’s energy Sector: 

www.platts.com/RSSFeed                                                                                                       

Detailednews/RSSFeed/oil/8197250 

قطر به  GTL يطرح نفت: ني، خبر آناليران در پارس جنوبيا يها ياز ناكام يكي يبررس
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 19بـا   2011امضاء شد و در  2006ن طرح در يا. شد يانداز راه Pearl GTL Projectنام 
ارزش فروش محصوالت . ديد رسيتوسط شركت شل به تول يگذار هيارد دالر سرمايليم
دان يدرآمد قطر از م. ارد دالر استيليم 7/3دالر و سود آن ارد يليم 11ن طرح ساالنه يا

 2010ارد دالر در سال يليم 142به  2009ارد دالر در سال يليم 9/25ران از يمشترك با ا
  ).11/8/90روزنامه آرمان (ده است يرس

  .يمطهر يكتر علد] 48[
مسـتقر  كا در عراق يمتخصص خود را در سفارت امر يروهايهزار نفر از ن 15كا يآمر] 49[

. كنند يقاً رصد ميروها تحوالت منطقه و عراق را دقين نياست كه ا يعيطب. ساخته است
ـ ليهزار م 5، به 2009ان سال يجنگ عراق تا پا يها نهيمجموع هز ـ ليتر 5(ارد دالر ي ون ي

 ينـدا جـ  يو ل ليتزگنيجـوزف اسـت  (كا تمام شده اسـت  يدهندگان امر اتيمال يبرا) دالر
كا، ي، امرين رقم نجوميا ي نهيبا هز .)The Three Trillion Dollar War(لمس در كتاب يب

  .عراق و منطقه را به حال خود نخواهد گذاشت
]50[  HARD LESSONS, The Iraq Reconstruction Experience, U.S. Government Printing 

Office, Stuart W. Bowen, Jr. Inspector General Feb. 2009. 

  .1378شوكران اصالح، طرح نو، چاپ سوم،  .يات عبداهللا نوريدفاع] 51[
 يبـه امضـا  » يدهه چهارم انقـالب اسـالم  «تحت عنوان طرح  ي، متن1389در خرداد ] 52[

ـ ا. منتشـر شـد  نترنت يدر ا» رانيا ياسياز فعاالن س يجمع« كـه   يا صـفحه  46ن مـتن  ي
تـالش  «و » يمحصول كار جمعـ «كند كه  يهم هست ادعا م يحيس توضيپانو 9 يحاو

ع ين نوشته نقاط ابهام وقـا يا. »ت استين سال پراهميع ايوقا ينياالمكان ع يدر فهم حت
كنـد و عالئـم و    يروشـن مـ   ياديـ و بعد از آن را تـا حـدود ز   1388قبل از انتخابات 

  .دهند يآن را نشان م ي، درستيبا دقت مناسبها  نشانه
  نيشيپ] 53[
  .BBC، در مصاحبه با كاياستاد دانشگاه در امر يد دباشيحم] 54[
  .م گفتيده سخن خواهين اينده مفصل در غلط بودن ايدر صفحات آ] 55[
كردن هنـر   يدولت يان براين اقدامات آقاياز آخر يكي، 1390ماه  ينما در ديس ي بستن خانه] 56[

كـه   ياصـغر فرهـاد   ياظهـارات هوشـمندانه آقـا   . ه راندن هنرمندان مستقل اسـت يو به حاش
دگاه ينشان از دو د» گلدن گالبز«زه معروف ياخذ جا، در مراسم »دوست هستند ان صلحيرانيا«

  .ران دارديبه مسائل جهان و ا متضاد
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ن موضـوع را  يبارها، ا ياسيفعاالن سا بازداشت يبه هنگام احضار  يان اطالعاتيبازجو] 57[
  .اند تكرار كرده

درصـد در سـال    40بـه   يط جنگيدخالت دولت در شرا يشاخص كل«: يفرشاد مؤمن] 58[
ـ ا. »ز عبور كردهيدرصد ن 80نسبت مزبور از مرز  ،سال پس از آن 20ده، يرس 1367 ن ي

  .108، ص 90، آبان و آذر 70ران، شماره يانداز ا ست، چشميم نيملك عق
 يهـا  تيـ اسـت و فعال ينكـه فرصـت دخالـت در س   يا يبرا يجامعه شهر يانياقشار م] 59[

، »اشتـالش معـ  «ابـد كـه   يد آنقدر درآمد آنها كاهش يرا نداشته باشند، با... و ياجتماع
  .تمام وقت آنها را اشغال كند و فرصت كار سياسي و اعتراضي نداشته باشند

  17/7/90ادگار امام خواندند، روزنامه آرمان يها نماز را با امامت  يا موتلفه] 60[
ست دانشگاه جانز يط زيمح يو مهندس يشناس نياستاد دپارتمان زم Roger Stern يآقا] 61[

در . »االت متحدهيا يت مليران و امنيبحران نفت ا«نوشت تحت عنوان  يا نز مقالهيهاپك
 يالزم در بخش نفت، قراردادها يگذار هيزان سرمايران به نفت، ميا ين مقاله وابستگيا
... كاهش صـادرات و  ينيب شينفت، پ يها چاه يد نفت و سالمنديع متقابل، مقدار توليب

ـ قرار گرفته و در نها يمورد بررس كنـد كـه فقـط     يشـنهاد مـ  يكـا پ يبـه رهبـران امر  ت ي
م خواهـد شـد و   يتسـل  ياسالم يرا به طور جامع اعمال كند، جمهور ينفت يها ميتحر
شـده و بـا    يبـاً عملـ  يكـه تـاكنون تقر   يزيـ چ. باشـد  ينم يگريبه اقدامات د ياجياحت

  .د هم خواهد شدير تشدياخ يها ميتحر
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0603903104 PNAS, Jan. 2, 2007, 

vol. 104, no. 1, 377-382. 

در مصـاحبه  تاش، كارشناس مسائل نفت،  ن حسنيدغالمحسيس يك مورد مستند از آقايبه 
را تأييـد   Roger Sternبينـي   كه تحقق پـيش  ،1390آبان و آذر  70ران شماره يانداز ا به چشم

  :ميكن ينقل قول م كند، مي
ـ ليم 5تا  5/4حلقه چاه تا مرز  350- 360با حدود  يدر خشك 1354- 55ما در سال « ون ي

در روز هزار بشـكه   25چاه در آن مقطع  رد هيم كه متوسط توليكرد يد ميبشكه نفت تول
افت بـا  يش يش از هزار حلقه افزايببه  يها در خشك ، تعداد حلقه چاه1376در سال . بود

حلقـه چـاه    1400د حـدود  يهزار بشكه در روز و اكنون شا 3ر يد هر چاه زيمتوسط تول
» .در روز د متوسط حدود كمتر از دو هـزار بشـكه  يم با توليداشته باش يدر خشك يديتول
م ياز متخصصان معتقدند اگر بخواه يبعض«: دهد كه يح ميتاش در ادامه توض حسن يآقا
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. ون مترمكعب گاز اسـت يليم 500ش از يبق يبه تزراز روزانه مخازن يم نيد را باال ببريتول
ـ ليم 500هـا، آن   از بحـث و جـدل   يران در بعضينفت ا يشركت مل ون متـر مكعـب را   ي

 يعنيون متر مكعب را قبول كرده، اما آنچه در برنامه آمده، يليم 360ا ت 350 يرفته، وليپذ
 يياز مخـازن بلكـه در سـطح اعـالم توانـا     يون متر مكعب، نه در سطح نيليم 280حدود 

اما آنچه در عمل اتفاق افتـاده  . كرد يد اجرا مينفت بوده كه در طول برنامه با يشركت مل
د يـ ت توليما قطعـاً در وضـع   يعنيبوده است، ون متر مكعب يليم 80تا  70حدود  يزيچ
مختلف پارس  ين كه فازهايا يبرا ن اتفاق افتاده؟يحال چرا ا. ميا قرار گرفته يانتيرصيغ

ن و يتـر  ن رو مظلـوم يـ در دسـترس نبـوده، از ا   يبه موقع جلو نرفته و گـاز كـاف   يجنوب
است  يدان نفتيع كرد، متوان گاز آن را قط يكه اول از همه م يا كننده ن مصرفيتر زبان يب

مارچ  26در  امريكا ي هاي است كه هفت عضو كنگر يك نمونه ديگر نامه ».كه زبان ندارد
اي و حمل و نقل،  هاي بانكي و نفتي و بيمه به اوباما نوشتند، ضمن تأكيد بر تحريم 2009

از او خواستند كه از صادرات كاتاليزورهاي مصـرفي در واحـدهاي نفـت و پتروشـيمي     
در سي سال حتي يك كاتاليزور مـورد نيـاز    كه دانستند گويا آنها مي. ايران جلوگيري كند

 (us.congress)! در ايران ساخته نشده استاين صنايع 

  .1/12/1387، »تيعبرت و وص«، انتقاد از خود ياهللا منتظر تيآ] 62[
و  ي، فقر و نـابرابر يفروش ، تنياد، خودكشيچون؛ اعت يك پژوهش جامع، عوامليدر ] 63[

-1388(ران يا يت اجتماعيگزارش وضع. اند ش بودهيه رو به افزايو سوء تغذ يگرسنگ
  .1390ز يي، موسسه رحمان، پا)1380

از دست رفته اسـت تـا اكتبـر     يكه در پارس جنوب و پتروشيميايي يست درآمد نفتيل] 64[
  )دو سال قبل( 2010

  

  شماره فازها
 يبير تقريتأخ

  )سال(

زمان از دست رفته (متوسط ضرر 

  ارد دالريليم): ر در اجرايا تأخي

 8و7و6

  10و  9

)28و  27اكنون با نام  هم( Pars LNGو  11

  3معادل فاز  Iran LNGو  12

2  

2  

3  

2  

6  

6  

18  

18  
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 Persian LNGو14و  13

  16و  15

  18و  17

  21و  20، 19

  24و  23، 22

4 

  سال 5/2

  سال 5/2

3  

3  

24 

9  

9  

27  

27  

 ارد دالريليم144  جمع كل

  
  ارد دالريليم 30 يميپتروش يها ر در پروژهيدرآمد از دست رفته بابت تأخ

  ارد دالريليم 27  ها پروژه يمت اجرايضرر حاصل از باال رفتن ق
  ارد دالريليم 204  2010جمع كل درآمد از دست رفته تا اكتبر 

  2010اكتبر  2طرف  يمنصور ب
www.us.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch?-gx=1and.rond=ooh64tvo2vm90 

]65 [www.mihan.net/press/1390/08/18 

ن يـي تب يشـورا  ين و اعضـا مسـئوال فـارس، در جمـع    ي، خبرگزارياصغر زارع يعل ]66[
  .1390، ييج دانشجويمواضع بس

  .1390مهر  30روزنامه ملت، شنبه ] 67[
 8، )ع(ان دانشگاه امـام صـادق  يدر جمع دانشجو يخبر، صادق محصول يواحد مركز] 68[

  .1390آبان ماه 
  .1390مهر  20، چهارشنبه حزب مؤتلفه يمصاحبه با ارگان مطبوعات] 69[
  .1390مهر  29سنا، يا يخبرگزار] 70[
]71 [www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/print/32587/ 

  BBCجامعه اروپا در مصاحبه با  يمشاور اقتصاد يمهرداد عماد يآقا] 72[
]73 [HAARP زميه ياست كه با استفاده از ال يا دهيپد يقـو جـاد امـواج   ين و ايونسفر جو 

ـ از ا يشـوند و انتقـال انـرژ    يك مـ يـ ن تحريال كـره زمـ  يس يها هيك، اليتيالكترومن ن ي
ه مورد يناح يط جويكند و شرا يو زلزله و طوفان م يجاد سونامين ايال زميس يها هيال

 يهـا  و بـاران  يتياز دانشمندان معتقدند كه زلزله هائ يا امروز عده. دهد ير مييرا تغنظر 
ـ ا ياجـرا  يبـرا . ده هسـتند ين پديا يها شيج آزماينتا ا،يشرق آس يرعاديغ ده يـ ن پدي
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 1960ن طرح از دهه يا. س كرده استيجاد امواج تأسيكا در آالسكا و نروژ مراكز ايامر
جنـگ  «ن طـرح  يگزيراً جـا يـ اخ يها مطرح شد ول ييايردريو ابتدا به منظور ارتباط با ز

 Angels Don’tتحت عنـوان   Dr. Nich Begich يكتاب آقا. گان شده استي، ر»ستارگان

Play this HAARP, 1995 دارد يدياطالعات مف.  
مرداد  5خ انتشار ي، تارير زاهديت اردشيشاه به روا ين روزهايخ، آخريتار يبازخوان] 74[

1388.  
: ان دولـت، اعـالم كـرد كـه    يـ حام يسـتاد انتخابـات   ينژاد هم در جمع اعضـا  ياحمد] 75[

، در 1390آبـان   14روزنامـه ابتكـار شـنبه    » .بردند ياقع مخدمت آقا گزارش خالف و«
زه كردن قدرت و حكومت، دادن اطالعـات  يو سانترال ياسيس يط بسته بودن فضايشرا

  .در جهان هست يجيشناخته شده و را ي هديه اعمال كارگزاران پديغلط به منظور توج
]76 [www.shahedanezaman.ir 

]77 [renjershiht.mihanblog.com  هزار نفـر   400هزار تا  110فقط مصدومين شيميايي بين
ي پـس از   هاي كار گذاشـته شـده   بيست ميليون مين. (www.fardanews.com)گفته شده 

  (www.tarikhiran.com). باشد جنگ، تخمين مقامات مي
]78 [www.habilian.ir 

]79[ www.mojahedin.org 

]80 [www.donyayesanat.com.14581-fa.html   هـزار   700آمار مصدومين تصادفات سـاالنه
  .نفر است

اخيـراً   1390، مؤسسه رحمان، پائيز )1380-1388( گزارش وضعيت اجتماعي ايران ] 81[
 20معاونت وزارت بهداشت و درمان هم اظهار نگراني كرده كه سن اعتياد به الكل بـه  

ها  عضي از مغازهسال رسيده و مصرف آن در جنوب شهر تهران گسترش يافته و حتي ب
 20كنـد كـه    ميليون ليتر بيـان مـي   80پليس هم واردات را ساالنه . فروشند هم الكل مي

هر چند خيلي از كارشناسان اين ارقام ). 30/2/91جرايد (شود  ميليون ليتر آن كشف مي
و اگر توليد الكل در منـازل بـراي مصـرف شخصـي و     . كنند بينانه ارزيابي مي را خوش

ات الكلي قاچاق را در داخـل بـه آن اضـافه كنـيم، اعـداد و ارقـام خيلـي        توليد مشروب
  .بيشتري به دست خواهد آمد

متأسفانه آمارهاي بسيار مختلف در اين رابطه اعالم شده اسـت و يـك نهـاد رسـمي     ] 82[
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مدارك مربوطـه  . گيرد تر ابعاد اين فاجعه را به عهده نمي يت تحقيق و اعالم دقيقمسئول
مؤسسـه  ) 1380-1388(عالم شده را در گزارش وضعيت اجتماعي ايـران  به آمارهاي ا

  .ببينيد 1390رحمان، پائيز 
ولـي از آن بـه عنـوان معضـل اجتمـاعي سـخن       . متأسفانه آمار دقيقي وجـود نـدارد  ] 83[

  گويند مي
 .دكتر شهرام يزداني، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، نشريه پزشكي سپيد] 84[

آمـوزان   يگري كه ضريب هوش را كاهش خواهـد داد، تـرك تحصـيل دانـش    ي د نكته
ميليـون نفـر در سـن     1/3، 85گويد كـه در سـال    آباد، سيادت، مي نماينده نجف. است

آمـار وزارت  ). 14/10/85روزنامـه آينـده نـو    . (انـد  آموزش، از آموزش، محـروم بـوده  
آمـوز   هزار دانـش  488؛ دارد كه در آن سال اعالم مي 1385آموزش و پرورش در سال 

سيصـد هـزار نفـر از    . انـد  هزار نفر مـردود شـده   489اند و بيش از  ترك تحصيل كرده
  .اند ترك تحصيل كرده 77-78مردودين در سال تحصيلي 

  .اين رقم توسط آقاي هاشمي رفسنجاني اعالم شده است] 85[
اي گـزارش   ، بر پايـه ، برنامه تفسير خبرVOAدر شبكه تلويزيوني  26/9/90در تاريخ ] 86[

 840را بـراي ايـران معـادل     2010تا  1983ها از  يك محقق اقتصادي، خسارت تحريم
شـوراي ملـي تجـارت خـارجي     «در تحقيق ديگري كـه بـراي   . ميليارد دالر اعالم شد

، تحـت  2008نـوامبر   21انجـام شـده و در    (National Foreign Trade Council)» امريكا
منتشـر  » بط اقتصادي، عواقب آن براي اقتصـاد ايـران و آمريكـا   عادي كردن روا«عنوان 

ي عادي اقتصادي بين ايران و امريكا و با نفـت   شده است، آمده است كه در يك رابطه
. ميليارد دالر منافع خواهند داشت 84ميليارد دالر و امريكا  113دالري ايران ساالنه  50

(www.mftc.org) مهـرداد عمـادي، مشـاور اقتصـادي      در تحقيق ديگري كه توسط آقاي
بيان شد، عدم نفع ايـران بـه    14/2/91سي در  بي ، بي2ي صفحه  جامعه اروپا، در برنامه

 92هاي نفتي بزرگ اروپا از ايران در بخـش نفـت و گـاز سـاالنه      علت خروج شركت
  .ميليارد دالر اعالم شد

، بيان شـده و  82الر در سال و به قيمت د 1382تا  42سال در فاصله  40اين مبلغ در ] 87[
مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد نقل (هاي بعد از آن در دست نيست  آمار دقيقي در سال

وزير اطالعات دولـت اصـالحات، آقـاي يونسـي،     ). 4/9/82و شرق  14/8/82از ايران 
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  .سرمايه ايرانيان مقيم خارج را ششصد ميليارد دالر اعالم كرد
 1372بعد از  1360، 1357هاي  اجران پس از انقالب كه در سالآمار دقيقي از كل مه] 88[

كـه شـتاب    1388هـاي   نژاد و خاصـه پـس از سـركوب    و مخصوصاً در دوران احمدي
، هر روز 82اداره گذرنامه اعالم كرده است كه در سال . باشد گرفته است در دست نمي

نفـر   3/2ليسانس و نفر با مدرك فوق  15نفر با مدرك ليسانس و  547به طور متوسط 
و صـندوق  ) 26/8/83و ايـران   6/10/82شـرق  (اند  با مدرك دكترا از ايران خارج شده

هـزار ايرانـي بـا تحصـيالت      180هـزار تـا    150المللي پول اعالم كرد كه هر سال  بين
التحصـيل   هـر فـارغ  ). 1384دنياي اقتصاد شهريور (شوند  دانشگاهي از ايران خارج مي

ها، طبق معيارهاي امريكا، يك ميليون دالر  ساير رشته Ph.Dكي، يا دكتراي عمومي پزش
اگر كل مهاجران ايران را معادل يك ميليون نفـر داراي مـدرك   . هزينه ملي داشته است

ارزش اين مغزها معـادل هـزار ميليـارد دالر ـ حـداقل ـ       . محاسبه كنيم Ph.Dتحصيلي 
  .خواهد شد

]89 [OPEC: Annual Statistical Bulletins 

ميليارد دالر صادرات پتروشيمي و بقيـه   75آمارهاي بانك مركزي، از اين مبلغ حدود ] 90[
  .ساير كاالهاست

، 11/9/1388، 1566مهندس مجيد نامجو، وزير نيرو، روزنامه جهان صـنعت، شـماره   ] 91[
  .15صفحه 

، 16/1/1391، 772مهندس مجيد نامجو، وزير نيرو، روزنامه گسترش صنعت، شماره ] 92[
  .7صفحه 

  .2/10/1389، 137803دكتر حميد بهبهاني، وزير راه و ترابري، سايت تابناك كد خبر ] 93[
آوري، وزارت صـنايع و معـادن،    ريزي، توسعه و فـن  دكتر محسن خاتم، معاون برنامه] 94[

  .8، صفحه 10/11/1389، 4709روزنامه جهان اقتصاد، شماره 
گزارش كميسيون اقتصاد كالن اتـاق صـنايع و معـادن،     برگرفته از] 94[تا ] 91[شماره 
  31/2/1391مورخ 

]95 [Ministry of Commerce, Industry and Energy, Total amount accumulated between  

                                                                                         1962 and 2004. 

دوم،  يپـس از جنـگ جهـان   » ايس«كا و يد، مداخالت ارتش امريام بلوم، كشتن اميليو] 96[
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كـا در  يبـا دخالـت امر  . 1386خمسـه، انتشـارات اطالعـات،     يگـدل يبترجمه منـوچهر  
ـ   ن دخالتيا... و يبيافغانستان، عراق، ل ده يكشـور هـم رسـ    60ش از يها و تجاوزها بـه ب

ــت ــ. اس ــريد يدر بررس ــه در  يگ ــت   www.fa.wikipedia.org/wikiك ــده اس ــر ش منتش
  .رسد يمورد م 112به  2011تا  1945كا از يامر يتيـ امن ينظام يها دخالت

چهارم، ترجمـه   ي، جنگ جهان)فرانسه يس سابق سازمان جاسوسيرئ(كنت دمارانش ] 97[
  .1385انتاژ، انتشارات اطالعات، چاپ پنجم، يال كيسه

، After the Empire, The Breakdown of The American order، (Emanuel Todd)امانوئـل تُـد   ] 98[
  .ساران، نشر يبلور يمي، ترجمه دكتر احمد عظ2011

]99 [Agent Orange زنـده را نـه تنهـا نـابود     است كه موجـودات   ييايميك نوع سالح شي
پس  ل است كهين دليبه هم. آورد يهم به وجود م يكيژنت يها كند كه در آنها جهش يم

 يعـ يرطبيالخلقه، كج و كولـه و غ  ناقص يتنام، هنوز نوزادانيان جنگ ويسال از پا 37از 
ـ ا يها شوند و هنوز مزارع و جنگل يتنام متولد ميدر و و  يعـ ين كشـور بـه حالـت طب   ي
از روي اجبار پذيرفت كه مـزارع ويتنـام را از آن مـاده     امريكااخيراً  .اند برنگشته يعاد

  .شيميايي پاكسازي كند
م يس، فرانسـه و آلمـان تصـم   يكـا، انگلـ  يدر كنفرانس گوادولوپ چهار كشـور؛ امر ] 100[

. ت كننـد يـ ران حمايـ ت شناختن انقـالب ا يران و به رسميگرفتند كه از خروج شاه از ا
ن يجوهر ا. معروف است» ينسكيطرح برژ« ب شد كه بهيران تصوينده ايآ يبرا يطرح

ـ ا يبـود تـا تـوان ملـ    ) ازيـ در صـورت ن ( يو خارج يداخل يها يريطرح، درگ ران را ي
ران را در چارچوب بلـوك غـرب   يل انقالب را مستهلك سازد و ايف كند و پتانسيضع

  !عمالً انجام شده است در مورد استهالك انقالب، كه يزيچ. ديحفظ نما
ـ .تبار و مأمور سـابق اف  يلبنان ييكاي، آمرصوفان يعل] 101[ ، Hard Talkدر برنامـه   يآ.يب

كـه در مـورد تجـارب     يح كتـاب يدر توض 22/10/90، چهارشنبه شب يفارس يس يب يب
از افـراد   يا ا عـده يح داد كـه مقامـات سـ   يخود در مبارزه با القاعده نوشته است؛ توضـ 

ــه امر حملــه  يشــناختند و آنهــا را حتــ يقبــل مــرا از  2001كــا در ســپتامبر يكننــده ب
ح داد كـه  ياو توضـ ! هم خبر نداده بودنـد  يآ.يب.الپرواز هم نكرده بودند و به اف ممنوع

الدن صـادر كـرده    ه بـن يـ فرخواست بـر عل ي، ك1998در سال  ييكايآمر ييقضامقامات 
  .نكردند يآن را علن 2001تا واقعه سپتامبر  يبودند ول

اگـر تجربـه حـاال را    «: ك بار در نمـاز جمعـه گفـت كـه    ي يرفسنجان يهاشم يآقا] 102[
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  ».ميكرد يم يريم از جنگ با عراق جلوگيداشت يم
در  1390كـه چهارشـنبه دوم آذرمـاه     يجعفر ي، محمدعل»نيم آنالينس«به گزارش ] 103[

محمـد   ياست جمهـور يگفت، از دوره ر يف سخن ميشر يدر دانشگاه صنعت يشيهما
اه اصـالحات  يدر دوران سـ «: اد كرد و گفتي» اه اصالحاتيدوران س«به عنوان  يخاتم

متوقف شده است، اما فقط رهبر معظـم انقـالب    يرسماً اعالم كردند كه انقالب اسالم
دمحمد يس» .مبارزه به گردن انداختند يه را به معنايكردند و چف يستادگيدر آن مرحله ا

 يق بشـر و عضـو نهادهـا   و فعال حقو يل فعليو وك يسابق دادگستر يزاده قاض فيس
كـه در مـورخ    يا در نامـه  اكنـون زنـداني اسـت،    كـه هـم   يمدن يحقوق بشر و نهادها

و  ياسـ يسدر شش هـزار پرونـده   «: ح كرد كهينوشت تصر يخاتم يآقا يبرا 30/4/90
وكالـت   يدوره اول جنابعـال  ياست جمهـور يل از زمان ريوك 21كه توسط  يمطبوعات
منصفانه و  يدادرس ين طبق مقررات حكومت دارايمتهمافتم كه يك مورد ني يشده حت

با  ،ها رصالح بودن دادگاهيصرف نظر از غ يعادالنه باشند و احكام صادره و مواد استناد
  ».ن انطباق داشته باشديمتهم ياعمال ارتكاب

: د كهيگو يمنتشر شد، م 1390آبان  9بلومبرگ كه در  يمتن كامل گزارش خبرگزار] 104[
ـ تلفن همراه تأ يها زات شبكهين سازنده تجهيتر بزرگكسون يار« د كـرد كـه در سـه    يي

ـ (MTN Irancell)رانسل يتلفن همراه به ا يابيردزات يتجه 2009ماهه آخر سال  ن ي، دوم
ن گزارش آمده اسـت  يو باز در ا» .خته استفروران ياپراتور بزرگ شبكه تلفن همراه ا

و تحت  يابيرد يرا برا يستميس Creativity Softwareشركت  يسال جار يكه در ابتدا
تواند فرد مورد مراقبت را هر  يس ميپل. ران گذاشتيار اينظر گرفتن تلفن همراه در اخت

 Adaptive Mobole. كنـد  يينقشه شهر شناسا يگاه او را رويكرده و جا يابيه رديثان 10

Security شركت  يگذار هيكه متعلق به بخش سرماIntel  كسـون  ياست در شراكت بـا ار
شـنهاد داده كـه   يران پين اپراتور شبكه تلفن همراه ايتر به بزرگ يستميس 2010در سال 

 يرلنـد ين شركت ايا. تلفن همراه را دارد يها امكيلتر و ضبط پي، فيساز بلوكه ييتوانا
  .دهد يرانسل فروخته، ادامه ميبه ا 2008كه در سال  يستميس يهنوز به نگهدار

سـال   يهـا  به خاطر فـروش  يدر افكار عموم (NSN)منس يا ـ ز ياز طرد شدن نوكپس 
گفـت كـه    Ben Roomآن  يان داشت و سـخنگو يخود را ب يمانين شركت پشيا 2008

  ».ن آن شده استيگزيران جايدر ا (Huawie) يهواو ينياالن شركت چ
افـت  يدر ييتوانـا د يگو يدر مناقصه م Adaptive Mobileاسناد ارائه شده توسط شركت 
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ـ او يآرشـ . روز را دارد 180 يآنها برا يه و نگهداريامك در ثانيده هزار پ زات يـ ن تجهي
ـ ترابا 54تواند  يم ـ ا. كنـد  ينگهـدار را  (Terabyte)ت ي ن حجـم معـادل، ضـبط تمـام     ي

  .باشد يمسال  20هابل در  يياطالعات تلسكوپ فضا
ـ بـا رد  يون مشـتر يليم 44 يبايكسون به همراه اول رديار يا صفحه 51شنهاد يدر پ  يابي

 يبـرا . آنها، داده شـده اسـت   ييايت جغرافيو ثبت موقع يست هزار مشتريهمزمان دو
 belgin@bloomberg.net Ben Elgin: بلـومبرگ بـه   يارتبـاط بـا گزارشـگران خبرگـزار    

  .مراجعه شود
در » الـوت « يالـذكر توسـط كمپـان    زات فـوق ياز تجه يچه وله گزارش داد كه بعضيدو

ـ يامن يك واسطه در دانمـارك بـه دسـت نهادهـا    يق يشود و از طر يد ميل تولياسرائ  يت
اســرائيل در ســاخت تجهيــزات جاسوســي و ضدجاسوســي از  .ده اســتيران رســيــا

  .كشورهاي پيشرفته جهان شده است
افـت  ي يحاكمـان آنهـا، اسـناد    ي، پس از سرنگونيبير و لصم يتيو دستگاه امنيدر آرش
ن يدر ا ييها قراردادها مين رژيبا ا يياروپا يكيبزرگ الكترون يها ت كه شركتشده اس

پـس از  ) 2011شماره ماه نوامبر ( يبراساس گزارش بلومبرگ اقتصاد. اند ها داشته نهيزم
انـد تـا    به دمشـق سـفر كـرده    ييايتاليك شركت ايه، مهندسان يها در سور يآغاز ناآرام

  .ان ببرندين شركت را هرچه زودتر به پايا يسجاسو يافزارها سفارشات نصب نرم
هاي نظامي و انتظامي تهران بوده است،  چند هفته پيش به دليل اختالفي كه بين دستگاه

هاي شنود و جاسوسي برمالء  اين دستگاه خريد هاي جشن عروسي پسر يكي از واسطه
در اين جشن هشتصد مهمان با منوي غـذايي  . هاي مجازي انتشار يافت شد و در رسانه

ايـن  ... اند، يعني هزينـه غـذا و   يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان دعوت داشته
چند جشن يك ميليارد تومان بوده و يك باغ هشت هزار متري در تجريش را با صرف 

  .ين جشن آماده كرده بودنداميليارد تومان براي 
  .18/7/1390روزنامه آرمان ] 105[
نـوامبر   26كشـنبه  يمز در شـماره روز  يورك تايويو روزنامه ن 1390مرداد  9جرس ] 106[

  ).1390آذر  5( 2011
  .نيشيپ] 107[
ن يـ مواضـع ا » ين پالسيفار«رهبر حزب النهضه تونس، در گفتگو با مجله  يالغنوش] 108[

مـا  «او گفـت كـه   . مردم تونس را به دست آورده اعالم كـرد  يت آرايحزب را كه اكثر
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م، يهسـت  يك دولت ائتالفيم كه خواهان يش از انتخابات هم اعالم كرده بوديها پ مدت
ر هم انتقاد كرد ياو از مسلمانان الجزا» .ت مطلق را به دست آوردياگر النهضه اكثر يحت

ـ امـا كـامالً اقل  . درصد آرا را از آن خود كردند 80ان ياگر اسالم«: و گفت ت سـكوالر،  ي
ـ را ناد يها و جامعـه تجـار   يارتش ـ نظام[ن آنهـا  يبنـابرا . ده گرفتنـد ي ه يـ كودتـا عل ] اني

ـ افتند و الجزاين راهكار يرا بهتر يدموكراس ن اقـدام در عـذاب   يـ ر هنـوز از تبعـات ا  ي
ت از حاكمـان از  يـ حما يكا به جايبار امرن يا«: ز گفتيكا نياو در تعامل با امر» .است

  .90 يد 3 ،12د شماره يدوره جد/ آسمان ينقل از مجله هفتگ» .ت كرديمردم حما
مون يبـه قلـم سـ    ين در گزارشيگارد يسيفارس نوشت كه روزنامه انگل يخبرگزار] 109[

ال ان سـ يـ كا تا پايامر ينظام يروهايكا از خروج نيس جمهور امريسدال به نقل از رئيت
خود  ينظام يروهاياز كشور عراق خبر داد و نوشت كه پنتاگون پس از خروج ن 2011

ه بـه  يشـب  يجـاد سـازمان  يدرصـدد ا  يعرب يبا كشورها يل اتحاد نظامياز عراق با تشك
 ين ركـن اصـل  ين گزارش آمده اسـت كـه سـوم   يدر ا. ران استيمقابله با ا يبرا» ناتو«

شـده اسـت كـه    مز افشـاء  يورك تـا يـ ويروزنامـه ن ر پنتـاگون توسـط   ييراهبرد رو به تغ
كـا در  يو عمان را با آمر ين، قطر، امارات متحده عربيت، بحريعربستان، كو يكشورها

طـور كـه نـاتو     همـان . كپارچه خواهد كرديانه، يخاورم» ناتو يتيساختار امن ينيم«قالب 
ز مقابلـه بـا   يـ ن سازمان نيا يهدف اصلبه وجود آمد،  يدات شورويمقابله با تهد يبرا

  .ران استيا
  www.persian.rfi.frزاده در  يرضا تق] 110[
» فكـر  يهـا  اتـاق «توسـط  ... نار ويزگـرد، سـم  ي، كنفـرانس، م يقـات يصدها طرح تحق] 111[

مملكت، عواقب  يا هسته يها تيران و فعاليبه ا يدر مورد حمله نظام يغرب يكشورها
ساله اجرا و برگزار شده است و ما  30 نيدر ا... يها، تحوالت اجتماع ميتحر ياقتصاد

  .ميكن يم يا آنها اشاره ينجا فقط به چندتايدر ا
 18و  17انـه، در  يدر خاورم ين كنفرانس مربـوط بـه سـالح كشـتار جمعـ     يالف ـ دوم 

س يانگلـ  يقايدر مدرسه مطالعات شرق و افر) 1386ور يشهر 27و  26( 2007سپتامبر 
(SOAS) ياز كشـورها  يحكـومت رتبه  يكنفرانس مقامات عالن يدر ا. برگزار شده است 

س دعـوت  يالمنـافع انگلـ   ت، نروژ، عربستان و وزارت خارجـه و مشـترك  ين، كويبحر
ـ امن يت چون؛ اسـتراتژ ين كنفرانس موضوعايدر ا. اند داشته ـ ي ران، يـ كـا و ا يامر يت مل
 يوشـك امكانـات م ، نابود كـردن  يا ك قدرت منطقهيران از يكا در حذف ايامر ييتوانا
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ران در جهـت  يـ دار كردن دولـت ا يدر تنگه هرمز و خوزستان، ناپا يران، جنگ ساحليا
ران و يـ س به ايكا ـ انگل يامر يا حمله هسته( يا ، حمله با سالح هستهيران فدراليك اي

و  ي، حملـه چگونـه خواهـد بـود، ابعـاد نظـام      )سات نطنزيبر تأس يا ر حمله هستهيتأث
بـر   يرين حمله چـه تـأث  ياهد داد و اوبه حمله جواب خ ران چگونهيل، اياسرائ ياسيس

  .ج فارس و مبارزان آن خواهد داشت، آمده استيخل يها دولت
ن يا«: اند، آمده است كه ن كنفرانس ارائه دادهيا ييأت اجرايكه ه يا و خالصهدر مقدمه 
 ينرژ، ايسالح كشتار جمع ينابود يبرا يكا تدارك نظاميرد كه آمريگ يجه ميمطالعه نت

ران را يا ياقتصاد يها رساختيز يحكومت يها ، دستگاهينظام يروهايم، ني، رژيا هسته
هـم آمـده    ياتيـ ن مقدمـه جزئ يدر هم» .ده استيدر چند روز اگر نه در چند ساعت، د

  :است كه عبارتند از
  يد سالح كشتار جمعيحمله محدود به مراكز تول -
ران ياند كه ده هزار هدف در ا امروزه آمادهكا يدوربرد آمر يها ها و موشك افكن بمب -

  .را در چند ساعت نابود كنند
ك اخطـار كوتـاه   يـ كا كه در منطقه مستقر هسـتند در  يآمر ييايو در ينيزم يروهاين -
  .م و دولت را نابود كنندي، رژينظام يروهايتوانند ن يم
ـ ا يقوم يها س در استانيكا و انگلين امرييات سطح پايعمل - ، بلوچسـتان،  يرران؛ آذي

  .اقدام دارند يكردستان و خوزستان، آمادگ
ل يس و اسرائيكا، انگلياستفاده از آنها توسط امر يآماده هستند ول يا هسته يها سالح -

كننده خواهـد بـود    رانيآنها و يستيط زيو مح ياسي، سياثرات انسان. دارد ياحتمال كم
  .آنها محدود خواهد بود يهرچند ارزش نظام

كند و با سـالح   يريجلوگ يا ران به سالح هستهيز ايل مصمم است كه از تجهياسرائ -
  .ران، صدمه بزنديا يكشتار جمع يها قادر خواهد بود كه به سالحمتعارف خود فقط 

آمده است كه دسـتگاه بـوش در سـپتامبر     Wesley Clarkن مقدمه از قول ژنرال يدر هم
سـال سـرنگون كننـد،     5ان هفت كشور را در حاكم«اند كه  برنامه مصوب داشته 2001

و بـاز آمـده   » .ران خواهد بوديت اي، سودان و در نهايبيه، لبنان، ليشروع با عراق، سور
ـ   يتـ يخبرنگـار امن ( Hersh ي، بـه آقـا  Pat Buchmanكـا،  يكاران امر است كه از محافظه

را ـ كه شامل   رانيبا ا يمعاون بوش نقشه جنگ يگفته است كه چن) وركريوين ياطالعات
  .آماده كرده است 2005تابستان  يشود ـ برا يهم م يا سالح هسته
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ـ ياند، عـراق و ل  ت افتادهيو سودان، از اهم يم، سوماليامروزه ده سال پس از آن تصم  يب
م ين موضـوع آن تصـم  يتـر  ران مهـم يـ ر است و اييند تغيه در فرآياند، سور اشتغال شده

  .است
-F117A-B2-B1)ك يافكن استراتژ بمب 200جورج بوش « :در مقدمه باز آمده است كه

B52) كروز  يها و موشكTomhawk افكن  ك بمبي. داردB2  يشـ يك تست آزمايدر ،
با اسـتفاده  . ك كرده استيه شليثان 22پوند به اهداف مختلف در  500بمب با وزن  80

روهـا  ين نياقدرت . توان همزمان حمله كرد ين امكانات به ده هزار هدف مياز نصف ا
و حمـل و نقـل    ي، اقتصـاد ي، نظـام ياسياهداف مهم س يب تماميتخر يبرا ييبه تنها

  ».هستند يران كافيا
ـ از ا. شـده اسـت   يق بررسـ ين تحقيران در اياحتماالت و امكانات ا يتمام ـ ي  ي هن مقال
ازده هـدف مشـكوك   يكه در آن بمباران . شود يگر اشاره ميك نكته ديفقط به  يقيتحق

بنـاب، بوشـهر،    يدر شـهرها  يلـوتن يك 10با حملـه سـه بمـب     يكشتار جمع به سالح
ز و تهـران جمعـاً   يـ ن، تبرين، قـزو يزان، پـارچ ين، اصفهان، لويچالوس، دامغان، دارخو

  .نفر بالفاصله كشته خواهند شد 000/816/2
ـ يمركز مطالعات اسـتراتژ «از  يب ـ گزارش  بـه   www.csis.org (CSIS)» يالمللـ  نيك و ب

 2007ه يفور 15در  Anthony H. Cordesman ين موسسه آقايت محقق معروف ايمسئول
ـ ا يو موشك يا هسته يها برنامه ي هتوسع«تحت عنوان  ـ ا. منتشـر شـده اسـت   » راني ن ي
ـ ته...) هـا  ارائه در كنفـرانس  يبرا(د يصفحه و به شكل اسال 87گزارش كه  ه شـده در  ي

  :آورده است كه» ميدان يآنچه م«خود تحت عنوان  يريگ جهينت
كسـب سـالح    يبـرا  يران از زمان شاه عالقـه فعـال  يكه در ا وجود دارد يل متقنيدال -

ران توسط عراق و استفاده آن كشـور از  يبعد از اشغال ا ينيوجود داشته و خم يا هسته
  .ها را ادامه داده است ن كوششي، اييايميسالح ش

ران فعاالنـه  يكنند كه ا يكا ادعا ميمرو ا) سيفرانسه، آلمان و انگل( ييسه كشور اروپا -
  .است يا به دنبال سالح هسته

 يهـا  قابـل فهـم هسـتند كـه بـا كالهـك       يموقع يموشك ي همسائل مربوط به توسع -
(CBRN)مجهز شده باشند يا و هسته يكيولوژي، بييايميش يها ، سالح.  

  .ستنديت، نيها بدون عدم قطع نيها و تخم ليتحل -
  .ستنديها، بدون اقدام بدون خطر ن مي، تحرينظام: اقدامات ممكن -
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ـ ا يو موشـك  يا ت هستهين گزارش موقعيدر ا اقـدامات  . شـده  يران بـه دقـت بررسـ   ي
ـ ان ايدر پا. كا آمده استياستمداران امريت و سيامن يشورا ن گـزارش نـوع حمـالت    ي
  :شده است كه عبارتند از ينيب شيكا پيامر ينظام

ن يـ ها اسـتفاده خواهـد شـد در ا    افكن شك كروز و بمبمو 20تا  16از  :حمله محدود
ـ پا. ب خواهند شديا تخريده يصدمه د يت اصليسا 3تا  2 حالت حفـظ   يه تكنولـوژ ي

به دنبال خواهد  يو واكنش جهان ن منتقل خواهند شديرزميسات به زيخواهد شد، تأس
  .داشت

استفاده خواهد  ها افكن موشك كروز و بمب 400تا  200ن حمله از يدر ا :عيحمله وس
زده خواهنـد  ... و يكيولـوژ ي، سـالح ب ي، موشـك يا امكانات مشكوك هسته يتمام. شد
ـ پا. نده از كار خواهند افتاديت آيفعال يبرا ي، حتC4I/BM، سنسورها، SAMA. شد  ي هي

ن رفتـه و در  يرزميـ هـا بـه ز   تيسـا . زات حفظ خواهد شدياز تجه يو بعض يتكنولوژ
واكـنش  . خواهـد رفـت   يكيولـوژ يران به سمت سالح بيا. مملكت پخش خواهند شد

  .مهم خواهد بود يالملل نيب
 يا د سـالح هسـته  يـ ران داده خواهد شد تا به مرحله توليبه ا يشتريفرصت ب :ريحمله با تأخ

(“Smoking gun”) ـ را ا يمـ يمنابع عظ. حاصل گردد يالملل نيبك شود و اجماع ينزد ران ي
و  ينظـام ع يها، صنا روگاهيها، ن شگاهيپاال: عبارتند ازاهداف حمله . از دست خواهد داد

  .رهيغ
واكنش متحدان . ران وجود دارديمردم ا» انفجار« ي نشده ينيب شيو، خطر پين سناريدر ا

  ست؟يمنطقه هم مشخص ن يو كشورها
ـ يمركـز مطالعـات اسـتراتژ   «از  يگـر يج ـ گزارش د  الـذكر بـه    فـوق » يالمللـ  نيك و ب

ل، يكــا، اســرائيامر«تحــت عنــوان  2008ســپتامبر  23در  Cordesman يآقــا يسرپرســت
. د، منتشر شده استيصفحه و به شكل اسال 178در » يا ران هستهيو ا يعرب يها دولت

  :رين زين گزارش هفت قسمت دارد تحت عناويا
  رانيا يا برنامه هسته -1
  رانيا يو دفاع موشك يبرنامه موشك -2
  رانيا يا ، و هستهيكيوژولي، بييايميش يها سالح -3
  كايل و امريران توسط اسرائيد ايبرخورد با تهد يبرا ياقدام نظام -4
  رانهيشگيران در پاسخ به حمله پيا يها ييتوانا -5
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ـ ا يا هسـته  يروهـا ياز ن ياستنباط جنگ -6 كـا و  يل و امريران، اسـرائ يـ سـه ا يمقا(ران ي
  )منطقه يكشورها

  كايران و امريا يا و مواضع اعراب نسبت به سالح هسته يالملل نيب ي پاسخ جامعه -7
در  يهـا  ت، تعداد سالحيك، تراكم جمعيو تكنولوژ يكيات تكنين گزارش با جزئيدر ا

و در بخش ششـم  . سه شده استين كشورها مقاين ايب 2020تا  2015 يها فاصله سال
ـ را تهد ي، چه كسـ يچه كس«ن گزارش مطرح شده است كه يا گـزارش  » كنـد؟  يد مـ ي

د كننـد،  يـ گر را تهديكديت يموجودل بخواهند يران و اسرائيفرض كرده است كه اگر ا
 ي و تـا فاصـله   يفـور  ي هزار كشته 800تا  200ن يل بيران به اسرائيا يا هسته ي حمله

  .خواهد داشت يروز پس از بمباران در پ 21
 21 ي و تـا فاصـله   يفور ي ون كشتهيليم 28تا  16ن يران بيل به اياسرائ يا حمله هسته

ران داشته يبه ا» محدود« يا كا حمله هستهيو اگر امر. روز پس از بمباران خواهد داشت
بعـد از   يكشـتارها . روز بعد خواهد داشت 21تا  يون كشتار فوريليم 8تا  2ن يباشد ب

ن محاسبه با توجه به تعـداد، دقـت،   يا. باشد يموارد قابل محاسبه نم يروز در تمام 21
  .به دست آمده است... ت در شهرها وي، سالح دو طرف و تمركز جمعتمركز

ـ   يهـا  سه سالحيمهم است كه در مقا ـ  يران، اسـرائ يـ ن ايمتعـارف ب  يل، عربسـتان و حت
 يتهـاجم  يها شده و سالح يداريخر يها ، سالحيران به لحاظ بودجه نظاميامارات؛ ا

باشد و به مراتـب از آنهـا در    يسه نمين كشورها قابل مقايبا ا...) كننده، موشك و حمل(
مـارچ   26در  Cordesman ياز آقـا  يقـ يد بـه تحق يـ مراجعه كن. (قرار دارد يتر نيرده پا
شـود   يمالحظه م) UN Sanction and Iranian Arms Importتحت عنوان  CSISدر  2007

ـ فعال يران ـ حت يا يا هسته يها تيكه ترساندن جهان از فعال ـ دروغ و   ينظـام  يهـا  تي
، ييگـو  و اغـراق  يين دروغگـو يل از ايكا و اسرائياهداف امر. شود يم ييداً بزرگنماعم
م يشـتر خـواه  ينـده ب ين نوشتار به آن پرداخته و در سـطور آ ياست كه در ا يگريز ديچ

  .پرداخت
 يه به دنبال بازسـاز يالقولند كه ترك كارشناسان مستقل مسائل منطقه متفق يباً تماميتقر] 112[

ن امر را يكا و ناتو با ايتوافق امر. د آن استيل جديدر شكل و شما» يعثمان يامپراطور«
ـ امن يتوان در گـزارش اسـتراتژ   يم ـ ي  National Security) 2010كـا در سـال   يامر يت مل

Strategy, the White House, May 2010) ك ي ي هيبر پا«: ن سند آمده است كهيد؛ در ايد
 يشـرفته، همچـون همكـار   يپ يتـ يع مشترك امنمناف يچند جانبه در جستجو يهمكار
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ن ين حرف ايا يمعن» .ميج فارس، هستيخل يهمكار يناتو ـ استانبول با شورا  يابتكار
 يعنـ يج ـ  يخلـ  يهمكـار  يبا شـورا » يهمكار« مسئوله، مشتركاً، ياست كه ناتو و ترك

ـ نـده ترك يگاه آيه، جاين اعتماد ناتو به تركيا. اند جهان ـ شده  ين كشورهايثروتمندتر ه ي
گاه را بهتر ين جايه، ايو االن در سور يبيه در ليعملكرد ترك. دهد يدر منطقه را نشان م

  .دهد ينشان م
س كـل بانـك   يكه رئ يدر حال. شود يده نمين برگشت دياز ا ييها متأسفانه تاكنون نشانه] 113[

 يا اهللا خامنـه  تيـ م بود، آيد كه دو سال در شعب ابوطالب خواهيگو يانه ميگرا واقع يمركز
ن سـخن او  يس كل، پاسخ دادند و ايبه سخنان كارشناسانه رئ 1390 ماه يد 19در سال روز 

هـا   مياند كه هدف از تحـر  بارها تكرار كرده يمقامات غرب«: وصل كردند يرا به مقامات غرب
ن بـه  مسـئوال ران، خسته و از صحنه خارج كـردن مـردم و وادار كـردن    يضد ا هو فشارها ب

. ديكنند و به هدف خود نخواهند رسـ  يدنظر در محاسبات خود است، اما آنها اشتباه ميتجد
ران يكه ملت ا ياست، در حال» طالب يشعب اب«ط يدر شرا يكنند نظام اسالم يرا تصور ميز

ـ «به نـام   يفارس از قول فرد يخبرگزار» .قرار دارد» بريخ«و » بدر«ط يامروز در شرا  يرجب
ـ ا شده يط جنگين بوده است كه ما وارد شرايا يد كه منظور رهبرده يح ميتوض» يدوان . مي

: نوشـت كـه   1390آذر  3برد و در روز پنجشـنبه   ين هم جلوتر ميمتأسفانه پا را از اهان، يك
دهند و اگر بر فـرض محـال    يباج نم ياسيران به اوباش سياند كه ا دهيگران هنوز نفهم فتنه«

ـ  ».داد يو غرب باج مـ كا يبدهد، به آمر يقرار بود باج در مقابـل   تأسـف اسـت كـه،    ي هماي
و بـه   يملـ  يشنهاد آشتين ملك و ملت و اسالم كه مرتباً پيختگان و دلسوزان ايشنهاد فرهيپ

ن احمـد  يوالمسلم االسالم كنند و حجت يت ميت شناختن حق مردم را از طرف حاكميرسم
مـرد  «: د كهيگو يم ياهللا بروجرد تياز قول آ يدر نامه دلسوزانه و مشفقانه به رهبر يمنتظر

  !گويند طلبان داخلي چنين سخن مي جنگ ».آن است كه از حرفش برگردد
ل يپادشـاه مـراكش، ملـك محمـد ششـم، فرمـان تشـك        يالديم 2004ه يروز هفتم ژانو] 114[

 ي ساله 43ك دوره يق و جبران نقض حقوق بشر در يتحق يبرا» يون عدالت و آشتيسيكم«
توسـط ملـك حسـن     1990ر روش حكومت مراكش از دهـه  ييتغ. صادر كرد ن كشور رايا

، موافقـت كـرده بـود تـا     »حقـوق بشـر   يمشورت يشورا«ل يدوم شروع شده بود كه با تشك
ملـك محمـد ششـم در    . ق كننـد يـ ها تحق ها و كشته شده درباره مفقوداالثرها، شكنجه شده

ت دولـت را در مـورد   يمسـئول ، رسـماً  يكماه پس از تاجگذاريو  1999اوت  20 يسخنران
ان و وراث يـ ون دالر غرامـت بـه قربان  يليكصد ميق كرد و يمفقوداالثر شدن شهروندان تصد
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، پادشـاه،  »يون عدالت و آشـت يسيكم«، پس از دو سال كار 2006در سال . آنها پرداخت شد
سـپرده شـد و    ونيسـ يپرونده بـه كم  861/16. ديون را به اطالع مردم رسانيسيجه كار كمينت

 1895پرداخـت شـد، بـه     يمورد تاوان مال 6385وارد دانست به پرونده را  9779ون يسيكم
نفر فقط  1499م شد و به يگر خسارت وارده ترميپرداخت شد و هم د يمورد هم تاوان مال

  .ديه ارائه گرديتوص
ـ     يآشت ياديبن يها شرط شيپ  ي، صـدا يعبارت بودند از؛ آشـكار سـاختن و اعتـراف علن

ار ين امـر نقـش بسـ   يا. ون پخش گردد و شهادت آنها را همگان بشنونديزيان از تلويقربان
عـالوه بـر آنهـا،    . احتـراز از خشـونت و گذشـت داشـت     يدر آموزش جامعه برا يمهم

صـورت سـازنده و   گر حفظ حافظـه بـه   يو د ياصالح و آشت يدرباره مبان يمل يگفتگو
  .وها بوديپرداختن به مسئله آرش

  :ديون ارائه گرديسير از طرف كميز يهاه يتوص
  يحقوق بشر در قانون اساس يها م ضمانتيتحك -
 يگـذار  ، قانونيي، قضايتيامن يها نهيازمند اصالحات در زميت قانون نيم حاكميتحك -

  .است يفرياست كيو س
ون و يسـ ياصـالحات كم  يقـت، اجـرا  يپرداخت تاوان، كشف حق( يريگيپ يچگونگ -

  )وهايآرش يحفظ و نگهدار
Morrooco’s Justice and Reconciliation Commision, Synthesis of the Final Report. 

  .اد عبدالرحمان برومنديبن: ، ناشرياز رضا ناصح يترجمه به فارس
گذشـته   يهـا  جه عملكرد پادشاه در سالي، نتيمردم مراكش، در بهار عرب يآرامش كنون

  .است
 يكنـ  يمهدو يبه آقا يا خود متن نامه يت شخصير وبساد يكروب يمحمدتق يآقا] 115[

. كنـد  يه مـ يس معمر مجلس خبرگان گالين رئير مواضع اييرا منتشر كرده است و از تغ
 يبعـد از حـوادث تلـخ و ترورهـا    «: سـد كـه  ينو يم يكن يمهدو ياز قول آقا ياو حت

ـ  ي، محمـد منتظـر  ياهللا دكتـر بهشـت   تين كه منجر به شهادت آيمستمر منافق ش از يو ب
نقـل كردنـد    يبا ناراحت يلياهللا اردب تينظام شد، آ يروهاين نينفر از بهتر 70ك به ينزد

ن يـي تع يمذاكره با مسـعود رجـو   يبرا يشنهاد دادند كه گروهيپ يكن يمهدو يكه آقا
 يبـه گفتـه آقـا   » .واگذار كنند تا ماجرا تمـام شـود   ياز قدرت را به و يشوند تا بخش

ـ انيدر ب يكن يمهدو يا، آقيكروب يمحمدتق ـ يه مربـوط بـه جشـن امن   ي  9 يحكـومت  يت
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ن يو ا 60آن وسعت نظر سال . اند قرار داده» يبغ«ماه، رهبران جنبش سبز را در مرز  يد
  ؟ !ديسه كنيق حال را با هم مقايموضع مض

  .1390ور يشهر 26ون يت عماري، سا14851كد خبر ] 116[
بـه  » نـدگان و فعـاالن اهـل سـنت داخـل كشـور      ياز نما يجمع« ي سرگشاده ي نامه] 117[

ندگان اهل سنت دوره هشـتم  يون نمايفراكس ي و نامه 1390ور يشهر 26، مورخ يرهبر
  28/9/90مورخ  ياسالم يمجلس شورا

  .نيشي، پيقيرضا نامور حقيعل] 118[
  .نيشي، پيخاتم ير اطالعات آقاي، وزيونسي يعل] 119[
]120 [VOA  ك كـار  يـ در . يك محقـق اقتصـاد  يـ خبر، گزارش  ريبرنامه تفس 26/9/90در

 National Foreign Trade)كـا  يامر» يتجـارت خـارج   يملـ  يشورا« يكه برا يقاتيتحق

Council)  يكردن روابـط اقتصـاد   يعاد«ه شده و تحت عنوان يته 2008نوامبر  21در ،
آمده اسـت كـه در    (www.nftc.org)منتشر شده » كايران و امرياقتصاد ا يعواقب آن برا

ـ ، ايدالر 50كا و با نفـت  يران و امرين ايب ياقتصاد يك رابطه عادي  113ران سـاالنه  ي
  .ارد دالر منافع خواهد داشتيليم 84كا يارد دالر و امريليم

  .1390آبان  11، »شود يكه عاشق نم ينسل« يمقاله برا] 121[
www.mellimazhabi.org/news/112011news/0311shariatis 
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  بخشايش ملي، آشتي ملي، تفاهم ملي؛

  ي ملي توسعه

  



  
  
  
  

  مقدمه

ايـن  . دهـد  شرايط ايران با وضوح كامل، واقعيتي انكارناپذير از انشـقاق ملـي را نشـان مـي    
ي كوتـاه   و بجـز دوره . انشقاق كه ابعاد متعددي دارد، از فرداي پيروزي انقالب ظـاهر شـد  

تـر و   خاتمي كه كمـي فـروكش كـرد، مرتبـاً بـا تحـوالت بعـدي عميـق        جمهوري  رياست
رتبه مملكت شرايط را عادي جلوه دهند، چيـزي   اينكه مسئولين عالي ]1.[تر گرديد گسترده

  .كند دهد و نفي واقعيت نمي را تغيير نمي
در به اين امر . هايي را نداريم در اين نوشتار قصد مقصريابي و متهم كردن افراد يا گروه

جاي ديگري پرداخته شده يا بايد پرداخته شـود و نقـش تـاريخي مثبـت و منفـي افـراد و       
در اين نوشتار، هدف، جستجوي راهكاري است تا اين انشـقاق رفـع و   . ها گفته شود گروه

. ي ملي را فراهم كنـد  رجوع شود و منجر به آشتي ملي و تفاهم ملي گردد تا امكان توسعه
اين بيماري ذاتي جامعه نيست، عارضي است و چون . بيماري استانشقاق و تفرقه جامعه 

  .عارضي است، مانند هر بيماري عارضي قابل درمان و مداواست
اول بايد، به وجود انشقاق و اين بيماري مهلك اعتراف كرد و آن را شـناخت و سـپس   

كـه تـا رفـع     نكته دوم اين است. ي آن را پيدا كرد هاي معالجه براي درمان آن كوشيد و راه
چيزي كـه در سـي سـال گذشـته     ] 2.[ي ملي مقدور نخواهد بود اين انشقاق، امكان توسعه

ي پايـدار، در   طور كارشناسي خود را نشان داده اين است كه ايران در شرايط يك توسعه به
، »سعي و خطـا «در سي و چند سال گذشته، حاكمان مرتباً در حال ] 3.[اي، نيست هر زمينه

ي  ، توسـعه 1368آقـاي هاشـمي در   ] 4.[اند بوده... و» اقدام و پشيماني«، »نتيجهآزمايش و «
در . اقتصادي را مركز فعاليت دولت خود قرار داد، پس از چندي متوقـف و منحـرف شـد   

ي سياسي و فرهنگي را محور اصـلي قـرار داد، بـاز كنـد،      آقاي خاتمي، توسعه 1376سال 
؛ مبارزه با فقر و فساد و اجراي 1384ژاد در سال ن منحرف و در نهايت متوقف شد، احمدي

اي ملموس و پايداري از آن بـه دسـت نيامـد و     عدالت را تبليغ و بر آن متمركز شد، نتيجه
در سي و سـه   ميليارد دالر درآمد ارزي 1200نتيجه كلي اين است كه ] 5.[نيمه، نصفه ماند
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هـاي   د بلكه مشـكالت و بحـران  در حل مشكالت جامعه نه تنها موثر واقع نش سال گذشته
روز بدتر و  روابط خارجي هم روزبه. تر شد تر و شكننده تر، غامض روز پيچيده جامعه روزبه

اي بسيار هشـداردهنده رسـيده    اكنون به مرحله طوري كه هم تر شد، به زاتر و خطرناك تشنج
را  است كه ممكن است اصل بقاي وحدت سرزمين ايران و حيات بخـش مهمـي از مـردم   

  .تهديد كند
هاي انشقاق  لذا، در اين نوشتار سعي خواهيم كرد كه نخست عوامل، مصاديق و محرك

  .اجتماعي را ذكر كنيم و سپس راه برون رفت از اين بحران را بياوريم
، اللهي اللهي و غيرحزب از فرداي انقالب، خودي و غيرخودي، واليي و غيرواليي، حزب

مفاهيمي بودند كه توسط برخي از روحـانيون و وابسـتگان   . ..و خط امامي و غيرخط امامي
به حاكميت روحاني مطرح شدند و حاكمان در هر مقطع، عملكـرد خـود را بـا آن تطبيـق     

اينكه شأن نزول و عملكرد اين مفاهيم چه بود و چه كسـاني آن را دامـن زدنـد،    . دادند مي
هـا و   نتيجـه ايـن انديشـه    مسئله امروز مـا نيسـت آنچـه واقعيـت عينـي و ملمـوس دارد،      

هـاي اداري خـود اخـراج شـدند،      هـا از پسـت   هاي مختلفي خيلـي  به بهانه. عملكردهاست
و در نهايـت  ) و از آن طرف تـرور شـدند  (ها اعدام شدند  ها به زندان افتادند و خيلي خيلي
 اين مفاهيم شـيوه كـار  ] 6.[ها از ايران مهاجرت كردند تا زندگي خود را نجات دهند خيلي

را هـم  » هـا ديـروز   خودي«حاكمان شده و مرتباً باز توليد شدند و به تدريج دامن خيلي از 
ها، مرتبـاً از سـطح بـه عمـق      ها و حذف اين جداسازي. گرفتند، كه همه از آن مطلع هستيم

اي درسي آموخت و از هر محروميتي، تواني خلق كرد و از هر اتهـامي   رفت و از هر تجربه
هـاي   هاي برانداز جمهوري اسالمي كه با روش به جز گروه. اي پيدا كرد رهچا  و توهيني راه

درصدد سرنگوني جمهوري اسالمي بودند ـ كـه نسـبت     1357مسلحانه و قهرآميز از سال 
به كل جمعيت معترض در اقليت هم بودند ـ بقيه مردم ايران به دنبال تغيير روش رفتـار و   

خط براندازي را هم درك كرده بودنـد و ايـن    اصالح عملكردهاي حاكميت بودند و خطر
حكومت بود كه سعي داشت، در هر مرحله، معترضان را يا برانداز جلوه دهد و يـا آنهـا را   

  ]7.[منزوي و منفعل سازد
با تحوالت اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي      ايم كه اي رسيده امروز به مرحله

و  76اند و در دو مرحلـه خـرداد    اي يافته ظههاي معترض حد كمي قابل مالح گروه جامعه،
هـاي عملكـردي    با راهكارهاي قانوني ـ انتخابات ـ اعتـراض خـود را بـه روش      88خرداد 

شناسـد   و اين حكومت است كه اين اعتراضات را به رسميت نمي اند حكومتي عيان ساخته
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را بـر اكثريـت،   دهد تا حكومت اقليت  و در ضمن آن را كم اهميت و قابل كنترل جلوه مي
  ]8.[همچنان، ادامه دهد

و  امريكـا از طرف ديگر، تعارض جمهوري اسالمي با بخش مهمي از جامعه جهـاني ـ   
اي بـه مرحلـه درگيـري نظـامي نزديـك       متحدانش ـ عميق شده و به هر دليل و هـر بهانـه   

ي  تقاطع؛ انشـقاق ملـي و تعـارض خـارجي، ايـران و حاكميـت آن را در مرحلـه       . شود مي
كننده و خطرناكي قرار داده و به نظر ما، راز بقاي ايران نه در تداوم تعارض خـارجي   يينتع

هر دو اينها بايد تبديل به رفع تشـنج در خـارج و تفـاهم در    . و نه در انشقاق داخلي است
داخل شود و اولويت در اين دو، تفاهم در داخل است كه اگر حاصل شود با تفاهم ملي و 

  .توان تعارض خارجي را رفع و رجوع كرد مصالح و منافع ملي، مياز موضع دفاع از 
ي عملكـردي جمهـوري اسـالمي و سـاير      يكي از عوامل سدكننده تفاهم ملي، كارنامه

ها در داخل است كه اين انشقاق حاصل آن است و بالتبع، آن تعارض خـارجي را بـه    گروه
ي جمهـوري   ن بخش از كارنامهدر اين نوشتار، هدف، توصيف و تشريح آ. بار آورده است

سـبب انشـقاق ملـي    ... ها است كه به لحاظ سياسي، قضايي، امنيتي و اسالمي و ساير گروه
  .شده و در عين حال بيان راهكاري جهت ايجاد تفاهم ملي است

  ي تاريخي انشقاق ملي سابقه

ثابـت،   ايـن روال . تكراري است تاريخ دوهزار و پانصدساله ايران حاوي يك روال ثابت و
ي خودكامه بوده است كه مرتباً و مكرر هر حكومت خودكامه  خودكامگي حاكمان و جامعه

. شـده اسـت   ي ديگري جايگزين آن مي توسط شورش مردم سرنگون و حكومت خودكامه
اي مركـب   چرخه«ي اين روال تكراري را دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان  وجوه مشخصه

مي و هرج و مرج، و سرانجام تأسـيس دولتـي جديـد و    نظ از دولت خودكامه، شورش، بي
حكومت خودكامه به دست دولـت   ي هنظمي و هرج و مرج و برقراري دوبار پايان يافتن بي

دكتر كاتوزيان براي اين فرضيه خود داليل فـراوان تـاريخي   ] 9.[داند ، مي»بوده استجديد 
ايـم و در يكصـد    وال را خواندهو خود ما هم در تاريخ اين ر پدران ما هم ارائه كرده است

هاي دولت  ويژگي. ايم ايم ـ با آن مواجه بوده  سال گذشته ـ كه حتي قانون اساسي هم داشته 
به شـرح   1357خودكامه را با الهام از تئوري دكتر كاتوزيان در گذشته و تا پيش از انقالب 

  :توان بيان كرد زير مي
  .دست دولت فقدان حقوق مالكيت ارضي و انحصار آن در -1
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گونه امنيت قراردادي وجـود   در مالكيت افراد هيچ. خودي ارث فقدان حقوق خودبه -2
  .نداشت

مالكيت سرمايه تجاري كه متأخر بوده نيز چه در زمان حيات مالك و چـه پـس از    -3
  .وي، ناامن و شكننده بوده است

ات اجتمـاعي  طبقـ . وجود نيامـده اسـت   اي اريستوكرات و مستقل از دولت به طبقه -4
گونه كه ممكن بود جان ومال صدراعظم را به ميل فرمـانروا   همان. اند وابسته به دولت بوده

  .ترين فرد نيز ممكن بود به دلخواه شاه به صدراعظمي برسد از او بگيرند، فرودست
. قانون به معناي قواعد اساسي محدودكننده اعمال قـدرت دولـت، وجـود نداشـت     -5

كه همزمان با جنبش مشروطه در ايران منتشر شده، ] قانون[، يك كلمه، كتاب مستشارالدوله
  .سبب زنداني و شكنجه شدن نويسنده و غارت شدن خاندانش گرديد

هـركس زور  . بـود » مشـروع «گري به همـان انـدازه حكومـت خودكامـه      لذا، ياغي -6
سـايه  «. بـود شد و حامل فرّه ايزدي بود و تا حاكم بـود فرهمنـد    بيشتري داشت، حاكم مي

عنـاويني بودنـد كـه ايـن     » مقـام عظمـي واليـت   «و » ولّي امـر «، »قطب عالم امكان«، »خدا
  .كردند فرهمندي را القاء مي

جاي شگفتي نبود كه در درون خاندان سلطنتي؛ فرزندكشي، برادركشي، و پدركشي  -7
انـدروني،   رواج داشت و در دوران صفويه؛ كور كردن يا زنداني كردن دائم شـاهزادگان در 

  .بود ،كننده سرنوشت خويشاوندان وي خشم و خشنودي شاه تعيين. تمهيد دلخواه بود
هـا   هاي خودكامه گاه در نتيجه كودتاهاي درباري، شورش توده فرمانروايان و دولت -8

در ايران، در مواردي كه مـردم، حـاكم را بيـدادگر يـا     . اند يا يورش بيگانگان سرنگون شده
دادنـد و گـاه    دانستند، مقاومتي در برابر بيگانگان از خود نشان نمـي  فنا مي صرفاً محكوم به

  .كردند حتي از آنان استقبال و حمايت مي
شد كه دولت بـه   هاي مردم بيش از همه صرف هدف سلبي مي انرژي متراكم نارضايتي

خواهـد   شـاه بـرود هرچـه مـي    «هم  1357حتي در انقالب . هر قيمت شده سرنگون گردد
  .بيت سخن انقالبيون بود ، شاه»بشود
سـرنگوني دولـت در جامعـه    . ي خودكامه است دار جامعه دولت خودكامه نيز آيينه -9

ي قدرت از سوي يكايك و تمامي كساني كـه   خودكامه جوازي بود براي كاربرد خودسرانه
  .شتند، سوءاستفاده از شرايط شورشي بسياري عادي و رايج بودقدرت مشخصي دا

لقـب  . تمركز و تراكم قدرت خودكامه لزوماً بـا تمركـز اداره دولـت همـراه نبـود      -10
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. در سراسر تاريخ ايران، مصـداق داشـته اسـت   » ها حاكمان طايفه«به معني » الطوايف ملوك«
هـر   اند و پرداخته حكومت مي كسب مجوز حاكمان هر منطقه به حاكم مركزي ـ شاه ـ حق  

آوردند و هر باجي و مالياتي را  ند و هر باليي به سر مردم ميكرد خواست مي كار دلشان مي
  .كردند از مردم وصول مي

آبي و مالكيت ارضـي دولـت بـوده و مـازاد      ريشه و خاستگاه دولت خودكامه؛ كم -11
آنچـه از تئـوري دكتـر    . ساخته اسـت  كشاورزي، دولت را قادر به حفظ انحصار قدرت مي

پـس از  . روطيت تقريباً بـا كمـي مسـامحه، صـادق اسـت     كاتوزيان گفته شد تا انقالب مش
ي ايجابي هـم در دسـتور كـار     انقالب مشروطيت است كه با الهام از تحوالت اروپا، برنامه

انقالبيون قرار گرفت و حتي نفي شاه ـ مظفرالدين شاه ـ هم در دستور كار قرار نگرفـت و    
خانه، مجلس  ايجابي مشروطه، عدالتبرنامه . طلبان بود اين به دليل همراهي وي با مشروطه

دار و طبقات تجاري كـه مالكيـت    از قانون مشروطه؛ اربابان زمين. شوراي ملي و قانون بود
. توانست قدرت سياسي چشمگيري به آنان ببخشد بردند و مي شد، سود مي آنها تضمين مي

ند مشروطيت را مظفرالدين شاه مريض، به هر دليلي، تحت تاثير روشنفكران و انقالبيون س
ولي پسـر او عليـرغم امضـاي سـند     ] 10[امضاء كرد و نام نيكي از خود در تاريخ گذاشت

مشروطيت، مجلس را به توپ بست و موقعي كه قدرت انقالب را قوي ديد فرار كرد و در 
در دوران مشروطيت دوم به دليل وجود نيروها و فرهنگ و خلق و خوي . تبعيد جان سپرد
هـم، تعبيـر شـد و    » قانون«ي مصرح در قانون مشروطيت به معني آزادي از استبدادي، آزاد

هاي مقيم ايران، رضاخان را براي كودتـا و ايجادكننـده    قدر هرج و مرج شد كه انگليسي آن
و او ] 11[نظم و امنيت آماده كردند و روشنفكران ملي هـم از ايـن كودتـا اسـتقبال كردنـد     

وزيـري و اوايـل پادشـاهي،     هاي نخسـت  ر مانند سالرضاخان اگ. ناميده شد» ناجي كشور«
ولـي رضـاخان   . گرفـت  ي اجتماعي ـ اقتصادي ريشه مي  ماند، امكان توسعه قانوني باقي مي

پس از اينكه مجلس شوراي ملي را با ترس و رعب وادار به تغيير سلطنت كرد و مقاومـت  
يكتـاتوري و  كساني چون مدرس و مصدق هـم كارسـاز نشـد، ماننـد اسـالف خـود بـه د       

 ،بـا اشـغال كشـور    اين بار ديگر نوبـت نيـروي خـارجي بـود كـه     . خودكامگي روي آورد
ها نزديـك   ديكتاتور را سرنگون كند، جنگ جهاني دوم پيش آمد و او كه خواست به آلمان

استعفاي او با سرور و شادماني مردم صورت گرفـت ولـي   . شود مجبور شد كه استعفا دهد
يعنـي  ! گرفت» رضاشاه كبير«بعداً در مجلس پانزدهم و شش سال پس از استعفاي او، لقب 

  .خودكامگي در نمايندگان مجلسي  باز توليد حيات روحيه
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، ماننــد هــر دوره پــس از حــذف ديكتــاتور، دوران 1332تــا  1320هــاي  در فاصــله ســال
گـراي دمكـرات    دولـت قـانون  . هاي اجتماعي و سياسي و تحرك نيروهاي اجتماعي بود خيزش

 و انگليس نيروهاي مخالف دولت مردمي را هدايت امريكامصدق نتوانست دوام آورد و كودتاي 
ايـن  . را برقرار كنـد » نظم و امنيت«و كمك كردند تا حكومتي اقتدارگرا و ديكتاتور سركار آيد و 

را از دست داد و  امريكاحمايت بخشي از هيأت حاكمه  1330هاي اواخر دهه  ديكتاتور در سال
با هايي در شهرها ظاهر شدند كه  ها و جنبش بحران اقتصادي نيز خود را نشان داد، مجدداً خيزش

 1355تـا   1342از سال . و با خشونت تمام، دوباره ديكتاتور حاكم گرديد 1342سركوب خرداد 
شد، شتابان متـراكم شـد و مخالفـان را     قدرت خودكامه كه با افزايش درآمد نفت هم تقويت مي

شاه كه از هر نظر خود را در قدرت و منزلت و مرحمت . كشت و زنداني كرد و منزوي ساخت
ي حدود يكسـال   هاي شهري در فاصله جانبه و شورش ديد، با يك جنبش همه م ميها ه خارجي

باز هم، تقريباً شبيه اسالف خود، ديكتاتور سرنگون . سرنگون شد و همچون حبابي متورم، تركيد
معني اين تبعيد و مرگ اين بود ] 12.[شد و مانند سه پادشاه ديگر بعد از مشروطيت در تبعيد مرد

خانه، بـاز هـم همـان روش     نقالب مشروطيت و تصويب قانون و تأسيس عدالتكه در پس از ا
  .قبلي ـ خودكامگي، شورش، سرنگوني، حفظ امنيت، خودكامگي ـ تكرار شد

  انقالب اسالمي و حاكميت قانون و استقرار نظم و امنيت

با انقالب، حكومت خودكامه سرنگون شده بود و دوران هرج و مرج سياسـي و اجتمـاعي   
ها انقالبي  ها و گروه در ميان سازمان. ها بود ي عرصه اين هرج و مرج در همه. ر گرديدظاه

هاي انقالب، نيروهاي طرفدار انقالب كه به صورت  فعال در دوران دولت خودكامه، دادگاه
  ]13.[كردند، هرج و مرج وجود داشت انجام وظيفه مي.... نفره 7ها و سپاه و هيأت  كميته

ار داشت كه هرچه زودتر موازين قانوني به تصـويب برسـند و مملكـت    امام خميني اصر
قدر در تصويب قوانين عجله داشـت كـه بـراي تصـويب      ايشان حتي آن. داراي قوانيني شود

قانون اساسي، بدون تشكيل مجلس مؤسسان و بدون اصل واليت فقيه در آن، قصد برگزاري 
به اصرار مهندس بازرگان . ن اساسي شودرفراندوم داشت تا مملكت هرچه زودتر داراي قانو

عنـوان   تـر بـه   اله طالقاني بود كه با تشكيل يك مجلس كوچك و دكتر سحابي و دخالت آيت
فرايندي كه در آن واليت فقيه هم به قانون . مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي موافقت شد

  ]14.[اساسي پيشنهادي دولت موقت و شوراي انقالب، اضافه گرديد
هر حال قانون اساسي و قوانين ديگري در شوراي انقالب و بعد در مجلس شـوراي  به 
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شـد كـه دو    مداري مي اسالمي تصويب شدند و مملكت داشت وارد مرحله آرامش و قانون
و اعالم جنگ مسـلحانه سـازمان    1359ي عراق به ايران در شهريور  حمله: اتفاق مهم افتاد

شت سال طول كشيد و درگيري داخلي وارد يك جنگ ه. 1360مجاهدين خلق در خرداد 
قانون را با مشكل همـراه   و اجراي شد كه هر دو نه تنها روند تثبيت» ـ اعدام ترور«فرآيند 

در اين شـرايط ملتهـب و تهديـدآميز، خيلـي از     . گريزي را هم تشديد كرد كرد، بلكه قانون
اله خميني،  و شخص آيت قوانين با فتواها و نظرات روحانيون سرشناس جمهوري اسالمي

بعد از جنگ آقاي خميني تصـريح كـرد   . شدند كه ما به آنها خواهيم پرداخت جايگزين مي
  .كه از اين به بعد بايد بر روال قانون عمل كرد

هاي تاثيرگذاري گرفتـه   به هر حال در سي و چند سال گذشته اتفاقات مهمي و تصميم
ين اين اتفاقات و مسئولز حاكميت درز كرده و شده كه كم و بيش اطالعات آنها به خارج ا

اند ولي افكار عمومي بـه ايـن حـد از اطالعـات و      تصميمات هم نصفه و نيمه معرفي شده
باشد تا افكـار   و احتياج به انتشار اطالعات جامع و رسمي مي. ن قانع نيستندمسئوالمعرفي 

اي و عبرتـي   ضـمن تجربـه  هاي جنجالي آنها بسته شـود و در   و پرونده عمومي قانع گردد
  :اين تصميمات و اتفاقات عبارتند از. ايم باشد از آنچه انجام نداده

صدر ظاهراً با فرآيند قانوني و عمالً با استفاده از ابزار تشـكيالتي حـزب    حذف بني -1
  .اله خميني هاي همسو با آن و كاريزماي آيت جمهوري اسالمي و سازمان

  .هاي متفاوتي از آن شده است مشهر كه روايتي جنگ پس از فتح خر ادامه -2
  ]15[روز 444يي به مدت امريكاهاي  گيري ديپلمات ي گروگان ادامه -3
هـا، رهبـران    مجاهدين خلـق، ماركسيسـت  (هاي سياسي  هاي مربوط به گروه دادگاه -4
 ي ههـا و نحـو   گـاه  تشـكيل داده  ي هنحو. و اعدام بيش از بيست هزار نفر...) ها، مليون، سني

  .صدور احكام آنها اما و اگرهاي زيادي دارد
  ]16[1367كشتار حدود چهارهزار نفر از زندانيان سياسي در سال  -5
  ]17[امضاء بيانيه الجزاير -6
  ]18[سوزي سينما ركس آبادان دادگاه مربوط به آتش -7
هـاي   و دادگـاه  1388خـرداد   25و  1378تيـر   18حمله به كوي دانشگاه تهران در  -8

  ]19.[شكيل شده در اين دو موردت
  ]20[پرونده كهريزك و تجاوز زندانيان و مرگ پزشك زندان -9

  ]21[كشتن زهرا كاظمي در زندان اوين -10
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  ]22[يعقوب در همدان كشتن زهرا بني -11
  ]23[طرح به دره انداختن اتوبوس نويسندگان عازم به كشورهاي آسياي ميانه -12
 تـرور در رسـتوران ميكونـوس و    تـر  ور و از همه مهـم ترورهاي متعدد خارج كش -13

  ]24[دادگاه ميكونوس
  ]25[ترورهاي سياسي داخل كشور -14
  ]26[1377هاي زنجيري سال  قتل -15
  ]27[ماجراي سعيد امامي و خودكشي او در زندان -16
  ]28[پرونده بازجويي زن سعيد امامي و انتشار آن در اينترنت -17
  ]29[ي ايشان ساله 5اله منتظري و حصر  آيتحمله به دفتر  -18
اهللا و حمـالت آنهـا بـه افـراد و مراكـز       هـا و انصـار حـزب    پديده لباس شخصـي  -19

  ]30[غيرحكومتي

  ]31[1360انفجار حزب جمهوري اسالمي در سال  -20
  ]32[1360وزيري در سال  انفجار نخست -21
توسـط سـازمان    1360ه هـاي دهـ   هـزار نفـر از مـردم در سـال     17ترور بيش از  -22

  ]33[مجاهدين خلق
  ]34[1368اهللا منتظري در سال  حذف آيت -23
  ]35[1388انتخابات رياست جمهوري سال  -24
  ]36[1388اي از تظاهركنندگان پس از انتخابات  كشتار عده -25
نگـاران، حقوقـدانان،    ي دانشجويان، كارگران، معلمـان، روزنامـه   بازداشت گسترده -26

  ...اسي وفعاالن سي
بازداشت رهبـران جنـبش سـبز و كـارگزاران سـابق جمهـوري اسـالمي پـس از          -27

  ]37[1388انتخابات 
  ]38[نقض حقوق بشر -28
  ]39[ترانزيت مواد مخدر از ايران توسط نيروهاي درون حاكميت -29
  ]40[هاي غيرقانوني ورود كاالهاي قاچاق از ترمينال -30
  ]41[زده در اول انقالب در يك فرآيند شتاباعدام كارگزاران رژيم پهلوي  -31
  ]42[كودتاي نوژه -32
هاي بانكي، مافياي گراني ارز و  هاي فساد مالي ـ اداري، معوقه  رسيدگي به پرونده -33
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ميليارد دالر پول و  5/18به عنوان مثال پرونده . اين وقايع ي همسئوالن قدرتمند پشت صحن
انـد، از   توقيف شده و مسئوالن تركيه آن را اعالم كردهطاليي كه در تركيه به عنوان قاچاق 

  .باشد آن جمله مي
همكاري و جاسوسي سازمان مجاهدين خلق با صدام و خيانت و جنايت بر عليه  -34

  .سال گذشته 31سازي در چگونگي تأمين مالي اين سازمان در  شفاف. مردم ايران
هـاي انجـام    گيرنـدگان، هزينـه   ميم، تصـ 1360اي ايران از اوايل دهه  پرونده هسته -35

  .شده، ارتباط با كشورها و افراد مختلف
36- ......  

الذكر، بدون ترديد، هنوز مبهم، ناروشن و همـراه بـا امـا و اگرهـاي فـراوان       موارد فوق
اطالعات . اند باشند و مسبب اصلي انشقاق ملي و تشديد شكاف بين دولت و ملت شده مي

بيان شده و احتياج بـه   و يا توسط افراد غيرمسئول ص و يا يكطرفهمربوط به هركدام؛ يا ناق
  .گري و يك گزارش رسمي و قانوني دارد روشن

، كشـتار  60هاي سياسي در دهه  خيلي از اين موارد مانند، اعدام افراد وابسته به سازمان
هـاي  ، ترور1388، پرونده كهريزك و كشتار تظاهركنندگان پس از انتخابات 1367زندانيان 

شــاكي ... و 1360، ترورهــاي پــس از 1377هــاي زنجيــري  خــارج و داخــل كشــور، قتــل
خصوصي دارند و تا به شكل قانوني و رسمي مردم اقناع نشـوند، همچنـان اسـتخوان الي    

هـا، احتيـاج بـه فرآينـدي داريـم كـه موجـب         ما براي ختم اين پرونده. مانند زخم باقي مي
ممكـن اسـت    .ي ملـي گـردد   و در نهايـت توسـعه   بخشايش ملي، آشتي ملي، تفاهم ملـي 

ها از مخفي كردن حقايق راضي باشند و يا مسـئوالني علنـي    اين پروندهمسئوالن و مسببان 
 ي ههايي ندانند و يا اينكـه چنـين اسـتدالل شـود كـه همـ       كردن آنها را به نفع افراد و گروه

اند، لذا بهتر اسـت همـه از    مسئوالن سي و چند ساله گذشته درگير يك يا چند پرونده بوده
  :در اين رابطه بايد گفت كه. هم بگذرند و از اين امر اغماض كنند
ها جنبه عمومي دارند و افكار عمومي بايد قانع شوند  اوالً ـ اكثر اين پرونده 

  .هايي از درون حاكميت سي ساله جمهوري اسالمي و نه جناح
پـذيرد و   ي بيماري پايان نمـي توان عمل نكرد ول سرطان را مي ي هثانياً ـ غد 

  .كند آن غده همچنان فعاالنه عمل مي
ثالثاً ـ براي ايجاد يك فرآيند بخشايش و تفاهم، احتياج بـه كالبدشـكافي و    

  .توان از آنها گذشت جراحي قضاياي اصلي است و نمي
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  بخشايش ملي ـ آشتي ملي

بخشي از جامعه ما كه عمـدتاً  الذكر،  هاي سنگين فوق ترديدي نيست كه با باز بودن پرونده
ايـن  . بخش متوسط شهري هم هست؛ شاكي، ناراضي، خشمگين و بريده از حكومت است

، همچنان زنده نگهداشـته  ها ها حس انتقام و تغيير رژيم را در دل شاكيان اين پرونده پرونده
 نـژاد  افزايد، تحوالت چند سـال اخيـر و بركشـيدن احمـدي     و روز به روز بر شدت آن مي

ايـن  . اسـت  تر و فاصله آنها با حاكميت را بيشتر كرده توسط حاكميت هم، آنها را عصباني
هـاي خـارجي، هماهنـگ و     هـا و برنامـه   هاي فرو خفته وقتي با توطئه ها و خشم نارضايتي

يش بـ جهت شوند؛ فرآيند تغيير رژيم جمهوري اسالمي را شتاب خواهند داد و  نوا و هم هم
چيزي كه در فصول گذشـته، بـه   . طلبان غربي، قرار خواهد گرفت از پيش در دستور جنگ

  .ايم و تهديد آنها را جدي و حتي نزديك ارزيابي كرديم آن پرداخته
همانطور كه قبالً گفته شد، راه مقابله با تهديد خارجي، وحدت ملي و وحدت دولت ـ  

رد كـه بخشـايش   گـذ  باشد و اين وحدت در اولين قدم خود از مسير تمهيداتي مي ملت مي
  .ملي و سپس آشتي ملي را فراهم سازد

  حاكمان و بخشايش ملي

استدالل كنند كه بـر اوضـاع تسـلط دارنـد و      مسلط حاكمان نيروهاي نظامي ـ امنيتي  شايد
كنند و احتياجي به وحدت ملـي ندارنـد و    ي نيروهاي اپوزيسيون را با دقت كنترل مي همه
زند و از آن گذشـته اپوزيسـيون را    حاكميت لطمه ميبخشايش به پرستيژ و ابهت  ي هپديد
چيزي كه حاكميت بايد به آن توجه كند، ناپايـداري شـرايط كنـوني    . كار خواهد كرد طلب

برانداز كه هماهنگ بـا   و اپوزيسيون است از يكطرف و پايداري و رشد اپوزيسيون قانوني
ـ   . از طـرف ديگـر   كند طلبان خارجي عمل مي جنگ وني عمـالً سـركوب   تـداوم شـرايط كن

اپوزيسيون قانوني را در دستور كار دارد، عمالً از كنتـرل اپوزيسـيون برانـداز هماهنـگ بـا      
هـا و گسـترش    طلبان خارجي ناتوان خواهد بود و آنچه انجام خواهد شد، رشد كينـه  جنگ

هـا ـ    چـي  پهلوي«مثلث . اپوزيسيون قانوني و تقويت فيزيكي اپوزيسيون برانداز خواهد بود
هـايي از غـرب در تـدارك برانـدازي      كه با همكاري جنـاح » طلبان جاهدين خلق ـ تجزيه م

جمهوري اسالمي هستند، در شرايط كنوني، بيش از هر زماني در اين سي و چند سـال بـه   
هـاي متعـدد    پخـش برنامـه  . انـد  كنـد و آنهـا اميـدوارتر شـده     ها، رشد مـي  پشتوانه خارجي

ي آنها بر عليه جمهـوري اسـالمي و در    و تبليغ گسترده تلويزيوني و صدها سايت اينترنتي
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ضمن ارائه مدارك و مستنداتي از عملكـرد جمهـوري اسـالمي در نقـض حقـوق بشـر و       
كند  هاي زندانيان، فضايي خلق كرده و مي ترورهاي داخلي و خارجي و كشتارها و شكنجه

ب بـا سـازش و توافـق    اول انقـال  ي هتوان آن را كنترل كرد و نه آن را چـون دهـ   كه نه مي
تكنولـوژي پرسـرعت   . هاي غربي، از ماشين تبليغـاتي غـرب حـذف كـرد     ضمني با دولت

چرخش اطالعات و ثبت و ضبط وقايع به ضرر جمهوري اسالمي است، مخصوصاً كه اين 
تكنولوژي در شرايط كنوني ـ به ويژه پس از جنبش سبز ـ مـورد اسـتفاده هـزاران نهـاد و       

رفتـار صـلب و   . شـوند  كه توسط ايرانيان مستقل مقيم خارج، اداره مـي باشد  اي مي مؤسسه
طلبـان غـرب بـا فعاليـت      خشك جمهوري اسالمي باعث شـده اسـت كـه فعاليـت جنـگ     

تـداوم  . پوشـاني تصـادفي و جبـري داشـته باشـد      طلبانـه ايرانيـان مقـيم خـارج، هـم      صلح
برانـدازان ايرانـي تمـام    طلبان غربي و  هاي كنوني حاكميت، در نهايت به نفع جنگ سياست

خواهد شد و اپوزيسيون قانوني كه استقالل و دموكراسي ايران هدف اوست منزوي و كـم  
حاكميت تا دير نشده بايد ميدان بازي را عـوض كنـد و بـه مـوارد زيـر      . تأثير خواهد شد

  :رضايت دهد
تحقيق  اوالً ـ از طرف اپوزيسيون و شاكيان و ناراضيان حكومت مطمئن شود كه اگر با 

الذكر و گزارش آن بـه مـردم؛    هاي فوق و تفحص يك گروه مستقل غيرحكومتي در پرونده
تمامي مقصران، گناهكاران، قصوركنندگان عفـو خواهنـد شـد و مـورد تعقيـب قـانوني و       

  .جويي واقع نخواهند شد انتقام
حاكميـت  الـذكر، جبهـه متحـدي از     هاي باز فوق طرفانه به پرونده ثانياً ـ با رسيدگي بي 

كنوني، اپوزيسيون قـانوني و مـردم ناراضـي و شـاكي بـر عليـه جنـگ طلبـان خـارجي و          
طلبـان خـارجي و    طلبان داخلي و متحدان ايراني آنها قوام خواهـد گرفـت و جنـگ    تجزيه

  .داخلي منزوي خواهند شد

  قربانيان و بخشايش ملي

منافع ملي ـ مصـالح   «ين ي جمهوري اسالمي بايد ب اپوزيسيون و قربانيان عملكرد سي ساله
تأكيد بر گرفتن انتقام، شكاف بين حاكميـت و  . يكي را انتخاب كنند» گرفتن انتقام«و » ملي

هـا را افـزايش خواهـد داد و آشـتي ملـي را از       مردم را روز به روز بيشتر و خشـم و كينـه  
  .دسترس دورتر خواهد كرد

هـرج ومـرج ـ     خودكـامگي ـ خشـونت ـ    «باالخره يـك روزي ايـن چرخـه معيـوب     
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بايد شكسته شود و ايران پس از دو هزار و پانصد سال بـه يـك وحـدت ملـي     » سرنگوني
و  ]43[حكومت داري گانـدي   ي هشيو. پايدار و يك حاكميت دمكراتيك مردمي، نائل آيد

ماندال را بايد سرمشق خودمان قرار دهيم يا حداقل از حاكمان مراكش ياد بگيريم كه پـس  
ــ  ــال ديكت ــل س ــيون و   از چه ــكنجه اپوزيس ــرور و ش ــتار و ت ــامگي و كش اتوري و خودك

دگرانديشان، در يك فرآيند مردمي قانوني توانستند بر ايـن چرخـه معيـوب و توليدكننـده     
  .چيزي كه آرامش كنوني مراكش را هم به ارمغان آورده است .خشونت فائق آيند

ها عليرغم  ست كه هنديما باقي گذاشته ا ي هگاندي بزرگ ميراثي براي هند و براي هم
چيننـد و كشورشـان را در    اكنون مي آن را هم ي هتمامي مشكالت پيچيده و متنوع خود، بهر

همـه  «اند گاندي چند اصل ابدي و ازلي دارد كه ما آنهـا را از كتـاب    مسير توسعه قرار داده
متون اسالمي  البته در. كنيم ن جمهوري اسالمي در اينجا بيان ميمسئوالبراي » مردم برادرند

خود ما هم به اين اصول توصيه شده ولي انتخاب اصول گاندي به دليل نزديكـي آنهـا بـه    
  .زمان ما از يك طرف و موفقيت آنها در اجرا، از طرف ديگر است

  :اين اصول عبارتند از
  .اي ندارم كه به جهان بياموزم من هيچ چيز تازه -1
مـا بلكـه در    ي هين اعتقاد نـه فقـط در انديشـ   اگر ما به خدا اعتقاد داشته باشيم و ا -2

گونه امتياز نـژاد و طبقـه و مليـت و     سراسر وجودمان باشد، تمام بشريت را بدون هيچ
  .كوشيم داريم و براي يگانگي بشريت مي مذهب دوست مي

ام كـه در مـدتي    از راه انضباطي مداوم و ممتد همراه با دعاي ملتمسانه موفق شـده  -3
  .كس نفرت نداشته باشم هرگز از هيچ يش از چهل سالب

  .عدم خشونت قانون نوع ماست، همچنانكه خشونت قانون جانوران است -4
براي من سياست محروم از مذهب، كثافتي است كـه همـواره بايـد از آن اجتنـاب      -5

اگر كسي به من بگويد كه خدا، خداي ناراستي و خـداي شـكنجه و آزار اسـت    ... كرد
  .پيچم خدايي سر مي من از پرستش چنين

  .ما بايد از گناه نفرت داشته باشيم نه از گناهكار -6
جهان عدم خشونت را نپذيرد و به كار نبندد ناچار به نـوعي خودكشـي    اكنون اگر -7

  .بشري خواهد پرداخت ي هبراي جامع
سـاخته  » مختـار «خدا بزرگترين دموكراتي است كه دنيا شناخته است زيرا او مـا را   -8

  .است
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عـالم وجـود را پـر كـرده رو در رو      ي هبراي آنكه بتوان آن روح حقيقت را كه هم -9
  .ديد، شخص بايد بتواند ناچيزترين مخلوقات را هم مانند خودش دوست بدارد

اين مذهب تمام . ...مذهب به معني اعتقاد يك نظام اخالقي حاكم بر كائنات است -10
هيچ يك از آنهـا را نفـي   . گيرد غيره را در برمياديان مختلف هندو، اسالم، مسيحيت و 

... بخشد سازد و به مفاهيم آنها واقعيت مي كند بلكه همه را با يكديگر هماهنگ مي نمي
مـذهب هنـدو كـه مـذهب خـود مـن اسـت، عزيـز هسـتند،           ي هتمام مذاهب به انداز

... اشـند همچنانكه تمام افراد بشري بايد مانند خويشـاوندان نزديـك بـراي مـا عزيـز ب     
مذهب و اعتقاد با گفتار نيست بلكه در كردار است و در اين صورت عمـل هـر كـس    

تـوانم   امـا نمـي  . اعتقاد به خدا سنگ بنيان تمام مـذاهب اسـت  . عامل تبليغ خواهد بود
اگر ... قط به يك مذهب عمل شودپيني كنم كه روزگاري بيايد كه در روي زمين ف پيش
هـاي مقـدس    يكـي از كتـاب  [مسيحي نزد من بيايد و بگويد تحت نفوذ بهگـوت   يك

نـه، آنچـه را   «: گفـت  من به او خواهم. خواهد هندو شود قرار گرفته است و مي] هندو
اي كـه آن را از   منتهـي كوشـش نكـرده   . بخشد كند، انجيل هم مي عطا ميبهگوت به تو 
  ».يك مسيحي خوب و واقعي باشيبهتر است در اين راه بكوشي و . انجيل دريابي

در عـدم خشـونت   . عدم خشونت بزرگتري نيرويي است كه در اختيار بشر هست -11
اصوالً علتي براي ترس وجود ندارد، هوادار عـدم خشـونت قـدرت قربـاني شـدن بـه       

عـدم خشـونت   ... شود پروراند و در نتيجه از ترس آزاد مي عاليترين نوع را در خود مي
خواهم  مي... بود كه ما كساني را دوست بداريم كه از ما نفرت دارند فقط وقتي خواهد

خواهم آزادي وطـنم را بـه قيمـت از     شمار براي جهان تكرار كنم كه نمي به دفعات بي
توانـد جـز از راه عـدم     حقيقت نمـي ... . دست كشيدن از عدم خشونت خريداري كنم

كشـي و اسـتثمار    ر نوع بهرهكند از ه اصل عدم خشونت ايجاب مي. خشونت بيان شود
من در شأن و شايستگي انسان نيست كه به كشـتار متقابـل    ي هبه عقيد. خودداري شود
محبت نيرومندترين قدرتي است كه جهان در اختيـار خـود دارد و در   . يكديگر بپردازد
يكـي از موجبـات مسـرت و    . ترين نيرويي است كه بتوان تصـور كـرد   عين حال ساده

من اين است كه معموالً عالقـه و اعتمـاد كسـاني را كـه بـا اصـول       رضايت هميشگي 
  .ام ورزم براي خود جلب كرده سياسي ايشان مخالفت مي

تـرين مـردم و نيرومنـدترين مـردم      تصور من از دموكراسي اين است كه بايد ضـعيف  - 12
  .دتواند برقرار شو چنين وضعي جز از راه عدم خشونت نمي. امكانات مساوي داشته باشند
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امـا سـركوب   . شـود  آميز هرگز به هرج و مـرج منتهـي نمـي    نافرماني عمومي مسالمت
آميز، كوششي براي زنداني ساختن وجـدان و عقيـده خواهـد     ساختن نافرماني مسالمت

تواند با وسـايل نادرسـت و    هاي مردم هرگز نمي دموكراسي واقعي يا سواراج توده. بود
ه دست آوردن قـدرت سياسـي هـدف نيسـت،     از نظر من ب. آميز تحقق پذيرد خشونت

يي است كه به مردم امكان دهد وضع خـويش را در تمـام مظـاهر زنـدگي      بلكه وسيله
  .بهبود بخشند

اميـدوارم  . من معتقدم كه دموكراسي واقعي فقط محصول و نتيجه عدم خشونت اسـت 
وسـيله   از به دست آوردن قدرت بـه ] آزادي و استقالل[» سواراج«بتوانم نشان دهم كه 

به دست آوردن توانايي براي مقابلـه بـا    ي هشود، بلكه نتيج چند تن معدود حاصل نمي
شـود كـه    دموكراسي طبعاً براي كسـي حاصـل مـي   . سوء استفاده از قدرت خواهد بود

شخصي خويش به پيروي از تمام قوانين انساني و الهي معتـاد   ي همعموالً با ميل و اراد
  .شود

من به . از هر چيز كامالً از خودخواهي و خودپسندي دور باشديك دمكرات بايد پيش 
بايـد حـداكثر منفعـت    . ... نظريه حداكثر منفعت براي حداكثر عددي مردم اعتقاد ندارم

  .عموم مردم در نظر گرفته شود
هاي وابسته آنها بايد بدانند كه سرنگوني جمهوري  قربانيان جمهوري اسالمي و خانواده

به سرنگوني طالبان در افغانستان و صدام در عـراق  . خيم ست و نه خوشاسالمي نه آسان ا
تـر از آن دو   تـر و مشـكل   ايران شرايطي به مراتب پيچيده. بنگريم و عوارض آن را بسنجيم

ما را به كجا رسانيد كه باز دوبـاره آن را در وسـعتي    60جنگ برادركشي دهه . كشور دارد
گرايي باز گرديم و بخشايش ملـي، قـدم اول ايـن     قانون بيشتر تكرار كنيم؟ ما بايد به روال

  .روال خواهد بود
هاي زيـاد و كمـي از عمـر     ايد، سال شما، عزيزترين افراد خانواده خود را از دست داده

قيمـت را بايـد تبـديل بـه      اين ارزش گران. ايد خود را در زندان و تبعيد و آوارگي گذرانده
اي بـراي زيسـت    ي براي آبـاد كـردن ايـران و جامعـه    احسن كنيد و آن فراهم كردن شرايط

در از مـا . بند باشـيد  و خود بدان پايبخشايش ملي را شماها بايد تبليغ كنيد . آيندگان است
و » .گذرم در مقابل آزادي زندانيان از خون فرزندم درمي«: سهراب اعرابي بياموزيم كه گفت

بود بياموزيم كه از كور كردن فاعل  از آن خانمي كه چشمانش را يك عاشق ابله كور كرده
از گانـدي  » بخشم كنم ولي مي فراموش نمي«: تر، از ماندال بياموزيم كه گفتممه. درگذشت
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اي شـكافت، فقـط يـك     كبير بياموزيم كه موقعي كه يك متعصب هندي قلب او را با گلوله
  »فرزندم تو را بخشيدم«: جمله توانست بگويد

ها چيزي جز  سرانجام اين خشونت. ليد خشونت زيادي داردي ما پتانسيل باز تو جامعه
باز توليد جـوهر  . نخواهد بود...) همچون عراق و افغانستان و ليبي و يمن(ويراني مملكت 

  .باشد، آن را باز توليد كنيم فرهنگ و مذاهب ايراني، ايجاد صلح و گذشت و صميميت مي
ازمان مجاهـدين خلـق، طـوري    آميز، خاصـه سـ   گروهي از اپوزيسيون برانداز خشونت

. ها در ايران حـاكم شـوند   ييامريكاكنند كه به راحتي خواهند توانست به كمك  وانمود مي
اين گروه غافل از اين هستند كه در سي و چند سال گذشته حاكميت جمهوري اسالمي به 

هـا و   كمك درآمدهاي نفتي، بينش مذهبي و قـدرت سياسـي ـ نظـامي خـود، سـازماندهي      
هـم   امريكـا و در ده سال اخير خود را براي مقابله با حمله  يجاد كردات متنوعي را تشكيال

، اين گروه در ايران حاكم شوند امريكابالفرض كه به كمك ماشين نظامي . آماده كرده است
در اين مملكـت  ـ مانند آنچه كه در افغانستان و عراق پيش آمد ـ چگونه خواهند توانست  

نند؟ جنگ و ترور محصول اين نوع نگاه به كسب قـدرت خواهـد بـود و    آرامش برقرار ك
الحلقومي نيسـت كـه    ايران لقمه راحت. اي جز تخريب و نابودي به بار نخواهد آورد نتيجه

ولي كنتـرل و اداره  توانند ايران را اشغال كنند،  مي. ها فرو رود ييامريكابه كام مجاهدين و 
، شـرايط كنـوني افغانسـتان و عـراق     هـا  ييامريكـا از ديد  .ها نخواهد بود آن به اين سادگي

ع نفتـي بـه تصـرف    بدر اين كشورها تحقق يافته و در عراق منا امريكانفوذ . مطلوب است
 امريكـا اند، كشت و كشتار مـردم افغانسـتان و يـا عـراق، مسـئله       هاي غربي درآمده شركت

نستان و عـراق و حتـي ليبـي و    اين مردم افغا. اي در اين مورد ندارد دغدغه امريكانيست و 
در ايـران هـم، همـين    . كننـد  كشند و كشور خود را نابود مي يمن هستند كه همديگر را مي

  .اتفاق خواهد افتاد

  اپوزيسيون و بخشايش ملي

  الف ـ اپوزيسيون برانداز

انـد و در   طرفداران رژيم پهلوي كه پس از يك دوره ركود باز در دو سال اخير فعـال شـده  
يل آلترناتيو جمهوري اسالمي هستند بايد بدانند كه كارنامه آنها به انـدازه كـافي   صدد تشك

تواند باعث تبرئـه ايـن جنايتكـاران و     رفتار جمهوري اسالمي نمي. سياه و ضدبشري است
و زنـده، پرويـز    امروزه جنايتكاري شناخته شده و با هزاران قربـاني حـي  . كودتاچيان باشد
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او سـعي كـرده هـزاران دروغ و    . وق بشر و منافع ملي؛ شده اسـت ثابتي، مدعي دفاع از حق
هـا و جنايـات او را ديـده و     اغراق و تحريف را به خورد كساني بدهد كـه بارهـا شـكنجه   

اند به دنبال آلترنـاتيو   گرفته حقوق ماهانه مي امريكاي »سيا«ها از  اند يا كساني كه سال شنيده
فراخوان تشـكيل جبهـه متحـد اپوزيسـيون بـراي       رضا پهلوي،. دمكراتيك در ايران هستند

هـا بايـد واقعيـت را بپذيرنـد كـه       چي اين پهلوي ]44[.دهد مي» اي دمكراتيك جامعه«ايجاد 
 1332و  1299هاسـت كـه در    خيلي از مشكالت كنوني ايران بر گردن كودتاچيـان پهلـوي  

مي و دمكراتيك روند خودكامگي و ديكتاتوري و كشتار اپوزيسيون و سرنگوني دولت مرد
  .ها ميليارد دالر دزدي از اين مملكت در كارنامه خود دارند را همراه با ده

مضحك جايي است كه در حاليكه اردشير زاهدي، يار غار محمدرضـا شـاه، از چهـل    
ميليـون دالر   62گويد، همسر و پسـر شـاه از    در خارج سخن مي» ثروت شاه«ميليارد دالر 

ايـن گـروه    !ميليون دالر آن بين وراث شاه، تقسيم شده اسـت  50كه فقط  گويند سخن مي
هاي خـود در مـأل عـام     اول بايد گذشته خود را خوب تعريف كنند و به جنايات و خيانت

هـاي   سازد و از تلويزيون كتاب ثابتي و مستندهايي كه همسر محمدرضا شاه مي. اقرار كنند
سـازمان  . مالي گذشته و قلـب واقعيـت دارد   ستشوند؛ حكايت از ما زبان پخش مي فارسي

هـاي   مجاهدين خلق، گروه ديگري است كه با سوء استفاده از مشكالت مملكت و بحـران 
خـروج آن از ليسـت تروريسـتي    . جامعه و ظهور جنبش سبز دوباره به ميدان آمـده اسـت  

طلبـان   جنـگ  توسط» تنها آلترناتيو دمكراتيك«و معرفي آن به عنوان  امريكاوزارت خارجه 
ها بـه كمـك ايـن سـازمان، بـراي مـا        ييامريكاهايي است كه  يي، حكايت از خوابامريكا
  .اند ديده

، همكاري با صدام بـر عليـه مـردم،    1360اين سازمان، هنوز، شروع جنگ مسلحانه در 
هاي شهر اشرف، ترورهاي گسترده، زير شكنجه كشتن امراله دلفاني ـ اولين كسي كه   زندان

 امريكـا نقالب در زير شكنجه كشته شد ـ همكاري با عربستان، امارات، اسرائيل و  پس از ا
سازماني و تشكيل و فروپاشي شـوراي   هاي درون ها، انقالب ها، طالق بر عليه ايران، ازدواج

خروج اين سازمان از ليست تروريسـتي وزارت   .را، روشن نساخته است... ملي مقاومت و
نفـر از   50شـد و آن هـم بـه كمـك حـدود       بيني مي قبل پيش ، چيزي كه ازامريكاخارجه 

كه در سـاختار   امريكارتبه تقنيني، قضايي، نظامي، امنيتي و اطالعاتي گذشته  مسئولين عالي
اي است از تـوان بـالقوه ايـن سـازمان در      حاكميت آن كشور هنوز هم جايگاه دارند، نشانه

اگـر روزي  . وني جمهوري اسالمي دارنـد ها براي سرنگ ييامريكابعضي از سناريوهايي كه 
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و يـك  » غازي بن«ها سناريوي ليبي را بخواهند در ايران اجرا كنند، احتياج به يك  ييامريكا
سازمان مسلح منضبط دارند و در ميان اپوزيسيون كنوني ايران، گروه ديگري جـز سـازمان   

كراتيـك را دارد و  اين سازمان اگر قصد فعاليت در فضـاي دم . مجاهدين خلق وجود ندارد
از گذشته خود بريـده اسـت بايـد گذشـته خـود را نقـد و از تمـامي عمليـات ضـدملي ـ           

  .هاي اين اقدامات را بپذيرد ضدمردمي خود عذرخواهي و مسئوليت
ي تـاريخي   كننـد و حافظـه   كار فرض مي ها مردم ايران را فراموش انگار، همه اين گروه

ار است بخشايش ملي انجام شود، قبل از آن بايـد اقـرار   اگر قر. انگارند مردم را به هيچ مي
طلبان هم بايد بدانند كه جدايي از ايـران   تجزيه. صورت پذيردي گناهكاران  به گناهان همه

اي دارد كـه تمـام    العـاده  ايـران پتانسـيل فـوق   . براي كسي پرستيژ و افتخـار نخواهـد آورد  
  .در خود حل و هضم كندهاي مختلف را  ها، نژادها، مذاهب و گروه قوميت

ها و افـراد نشـان داد    العمل سازمان بيانيه مشترك اخير دو سازمان سياسي كرد و عكس
كه كوچكترين عالمت يك جدايي از ايران، قابل تحمل هيچ كس و هيچ سازماني نيست و 

  .دانند آن را خالف مصالح ملي و قومي مي

  جو گرا و مسالمت ب ـ اپوزيسيون قانون

جويانـه خـود در    جو ايران در اعتراضات قانوني و مسالمت گرا و مسالمت قانون اپوزيسيون
اتفاقـات سـال   . و وقايع بعد از آن، قربانيان زيادي را از دسـت داده اسـت   1388انتخابات 

و بعد از آن كشتارهايي توسط حاكميت داشته كه تاكنون به آن رسيدگي كامل نشده  1388
كشتارهايي كه در زندان كهريزك و تجاوزاتي كـه شـده   . باشند ها باز مي و هنوز اين پرونده

نفـر در   120تعداد اين قربانيان هم تاكنون مشخص نشـده، اسـامي حـدود    . اند از آن جمله
ايـن  . داننـد  هاي اينترنتي آمده ولي گروهي قربانيان را خيلي بيش از ايـن تعـداد مـي    سايت

رهبران جنـبش  . ن نقش را خواهد داشتاپوزيسيون در بخشايش ملي و تفاهم ملي بيشتري
گرايـي   سبز بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي تأكيد كردند و اين خود يـك رونـد قـانون   

ي اين روند پرچمدار بخشايش ملي باشند و كمـك كننـد تـا     محض است كه بايد در ادامه
  .ل كنيمچرخه خشونت را براي هميشه در ايران بشكنيم و آن را به تفاهم و دوستي تبدي

  عملياتي كردن بخشايش ملي

  :حاكميت ايران در اين مورد بايد پيش قدم شود و براي اين منظور بايد
طرف از قضات و حقوقدانان مستقل تشكيل دهد تـا بـه تمـامي ايـن      يك گروه بي -1
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هاي ملي بطور دقيق رسيدگي كنند و مجريان و مجرمان علناً حضور يابنـد و مـاوقع    پرونده
هـاي پخـش    دهند و به جرم و گناه خود اقرار كنند و اقرار آنهـا زنـده از رسـانه   را توضيح 

  .گردد
  .از تمامي قربانيان اعاده حيثيت شود -2
تمامي مجرمان و مجريان بخشيده شوند و منع تعقيب براي آنها صـادر گـردد و از    -4

  .زندگي شرافتمندانه تا پايان عمر برخوردار باشند
ها ايجاد شود كه آيندگان بتوانند بـه عنـون عبـرت     اين پروندهيك آرشيوي ملي از  -5

  .تاريخ از آن استفاده كنند و محققيني بتوانند تاريخ مستند اين دوره را تدوين كنند
ي پايـان خشـونت و بازتوليـد آن اعـالم گـردد و آن را       اين مرحله، به عنوان نقطـه  -6

  .مرحله بخشايش ملي و تفاهم ملي اعالم كنند

  گيري ندي و نتيجهب جمع

در ايران پس از انقالب و در سـي و چهـار سـال گذشـته توسـط حاكمـان جمهـوري         -1
هاي حكومت شـاه، مـوارد متعـدد     هاي سياسي و باقي مانده اسالمي و برخي از سازمان

المللـي، انجـام شـده     ي بـين  نقض حقوق بشر و تخلف از استانداردهاي شناخته شـده 
ق شهروندان، باعـث انشـقاق ملـي شـده بطـوري كـه       اين تخلفات و نقض حقو. است

  .روند حاكميت و بخشي از مردم ـ عمدتاً قشر متوسط شهري ـ به دو راه متفاوت مي
از طرف ديگر باعث شده كـه بـا رفتـار حاكمـان     » دولت ـ ملت «اين انشقاق و جدايي  -2

بـي و  ها، تعارض ايران بـا كشـورهاي غر   طلبان غربي جمهوري اسالمي و اهداف جنگ
  .اي هم به مرحله خطرناكي برسد همسايگان منطقه

ي حاكميت با مـردم و كشـورهاي    ها، طبق يك سنت تاريخي به مقابله تداوم اين روش -3
اين مقابله منافع مادي و انساني ايران را نابود خواهد كرد و ما . غربي منتهي خواهد شد

  .را به دوران قاجاريه برخواهد گرداند
ري از تخريب و نابودي ايران، وحدت ملت ـ دولـت و بازسـازي اعتمـاد،     براي جلوگي -4

  .آشتي ملي و تفاهم ملي ضرورت دارد
  اولين مرحله از اين فرآيند فراهم كردن شرايطي براي بخشايش ملي است كه -5
دانان خوشنام مملكت تشـكيل   طرف مستقل از قضات و حقوق بايست يك هيأت بي مي -6

  و نتايج آن را اعالم نمايند تا و به تخلفات رسيدگي
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از تمامي قربانيان اعاده حيثيت و جبران خسـارت شـود و عـامالن و آمـران جنايـت و       -7
  .تضييع حقوق مردم، بخشيده شوند

  منابع و توضيحات

آزادي در انديشـه، منطـق   «و يا » زنده باد مخالف من«: خاتمي موقعي كه شعار داد] 1[
ه سمت قبـول مخـالف خـود و ايجـاد جامعـه مـدني       ب» در گفتگو و عمل به قانون

چيزي كه مخالفين او آن را قبول نكردند و در عمل با شكست مواجـه  . حركت كرد
 88نژاد، باز شتاب گرفـت و در خـرداد    نمودند و اين وقفه، پس از انتخاب احمدي

  .به اوج خود رسيد
ملي ايران در ابعـاد  ي  هاي فراواني براي توسعه در سي و چند سال گذشته، فرصت] 2[

ايـم كـه متخصصـات مفصـل بـه آن       را از دسـت داده ... اقتصادي، سياسي، فرهنگي
العلل آن كه عدم تفاهم ملي و تقسيم جامعه به خودي  اند ولي كمتر به علت پرداخته

  .و غيرخودي است، توجه شده است
رزي ـ  هاي صـنعتي ـ ماننـد صـنايع نظـامي ـ و كشـاو        در بخش محدودي از زمينه] 3[

ايـم ولـي از ايـن     هاي توليد ـ دستاوردهايي داشـته   ساختن بعضي از سدها و روش
ي زيادي وجود  ي ملي و پايدار، فاصله ي همه جانبه دستاوردها تا يك فرآيند توسعه

  .دارد
ي كشاورزي اصـل شـد،    در چهار سال اول رياست جمهوري آقاي هاشمي، توسعه] 4[

، نه كشاورزي توسعه آن بـه سـامان   نعتيصي  توسعه مسئوليت وي، دوم ي هدر دور
ي آقاي خاتمي، جشـن خودكفـايي گنـدم گرفتـه شـد،       در دوره. رسيد و نه صنعت

هـايي چـون    طـرح . هاي بعد ايران اولين واردكننـده گنـدم جهـان، اعـالم شـد      سال
و تاب معرفـي شـدند بعـد شكسـت و     با آب ... ، مسكن مهرماندگار زودبازده، مهر

، درآمـد هنگفـت و   خالصـه، قـدرت سياسـي   . دن آنها بيان گرديدكارشناسي بوغير
بـراي آقايـان امكـان فـراهم      الوصول نفت و استفاده از اعتقادات مذهبي مردم؛ سهل

ها و يـا تخـيالت خـود     ي پيچيده ايران را آزمايشگاهي براي طرح كرد كه جامعه مي
ت آن ، شكسـ و خرد جمعي ملي چيزي كه به علت عدم وجود وحدت ملي. بدانند

  .از قبل محرز بود
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گريزي و فساد گسترده متهم گرديد و بارها  شكني، قانون نژاد به قانون دولت احمدي] 5[
  .مجلس شوراي اسالمي از او به قوه قضائيه شكايت كرد

انـد ايـن    ميليون نفر توسط اداره آمـار ايـران اعـالم شـده     4مهاجرين ايران بيش از ] 6[
دهنـد   دار هستند، ارتشي را تشكيل مـي  كارآفرين و سرمايهجمعيت كه عمدتاً نخبه، 

ي ملي نقش داشته باشند و امروز بـه دليـل    توانند در توسعه كه در ابعاد مختلفي مي
ي ايـن افـراد صـدها     سـرمايه . انـد  انشقاق ملي، در چند مرحله، از ايران فرار كـرده 

  .ميليارد دالر برآورد شده است
جـو و قـانوني،    هاي سياسي مسالمت اكمان با تمامي گروهرفتار سي و چند ساله ح] 7[

هـا،   نهضت آزادي، ملـي ـ مـذهبي    ها و احزاب ملي، كارشناسان ملي، سازمان مانند
. اي هستند از حـذف دگرانديشـان   نمونه... هاي هنري و سنديكاهاي كارگري، گروه

 فراد اپوزيسيونها و مالقات با ا در بازجويي ن وزارت اطالعاتمسئوالبارها از زبان 
درصـد هـم    85موافقين آنها ده درصد و  ،درصد 5شنيده شد كه مخالفين حكومت 

  .ها هم مرعوب خواهند شد طرف با سركوب مخالفين بي .طرف و منفعل هستند بي
هـا نفـر    كنند كه انگار، چنين اتفـاقي نيافتـاده و ده   با جنبش سبز برخورد مي آنچنان] 8[

انـد و رهبـران آن    ون نفر در تظاهرات تهران شركت نكردهاند و سه ميلي كشته نشده
  .اند ميليون نفر به آنها رأي نداده 14و حداقل ! در حصر نيستند

شناسي تاريخي ايران، نفـت و   دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان، نه مقاله در جامعه] 9[
 و در سـاير  1383عليرضا طيب، نشر مركـز، چـاپ دوم    ي هتوسعه اقتصادي، ترجم

  .آثار وي
ــدين ] 10[ ــا مشــروطه توســط انقالبيــون   داســتان اخــذ امضــاي موافقــت مظفرال شــاه ب

نقـل  زاده  دكتر كاتوزيان از قـول مرحـوم جمـال   . خواه، بسيار خواندني است شروطهم
كند كه وقتي قانون اساسي مشروطيت آماده شد براي امضاء براي مظفرالدين شـاه   مي

به علـت مريضـي شـاه، انقالبيـون نگـران      . ر شدارسال گرديد، مدتي امضاي آن تأخي
  انقالبيـون  . جنـبش مـردم بودنـد    ي مرگ شاه و ناتمام ماندن كوشش خـود و نتيجـه  

كه مواظب سالمتي طلبند  كنند و از او استمداد مي به پزشك فرانسوي شاه مراجعه مي
پزشك فرانسوي نگراني خـود را در مـورد   . شاه باشد، تا سند مشروطيت امضاء شود

  پزشــك را  تنهــا چيــزي كــه: كنــد كــه گ شــاه چنــين بــراي انقالبيــون بيــان مــيمــر
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زيبـاروي و در زيـر   شاه توسط يك نوجوان  ي هكرده است، انزال هر روز نگران مي
كند كه هرچه شاه را از ايـن   پزشك گاليه مي. كرسي و به شكل استمناء بوده است

كنـد كـه آن    داسـتان نقـل مـي   زاده در ادامـه   جمال. اي ندارد كند فايده عمل منع مي
مالحظـه  . هاي اروپايي ايـران رسـيده اسـت    خانه نوجوان بعداً به مناسبي در سفارت

النفسـي   شود كه حتي خودكامگي جنسي دست از سر پادشاه مـريض و ضـعيف   مي
  .دارد شاه هم برنمي چون مظفرالدين

  .تمركز قدرت براي حفظ منافع شركت نفت انگليس، ضروري بود] 11[
مشروطيت، قانون اساسي مجلس شوراي ملي و نمايندگان آن مجلس اسم بودنـد  ] 12[

هاي بسيار كوتاهي قدرت نسبي داشتند والّا خودكامگي حاكم  فقط دوره. و نه محتوا
شاه، احمدشاه، رضاشاه و محمدرضاشاه هر چهـار   به همين دليل كه محمدعلي. بود

در تبعيـد  ) در مـورد احمدشـاه  ( پادشاه، از ترس مردم و از ترس ديكتـاتور جديـد  
  .قانوني بوده است و اين خود باز مؤيد فضاي كلي بي! مردند

و استعفاهاي متعدد او بـه دليـل   ـ مهندس بازرگان ـ    تاعتراض رئيس دولت موق] 13[
بـه   را ـ كـارد   امريكـا ها بود كه آخرين آنها ـ تصـرف سـفارت     همين هرج و مرج

  .استخوان مهندس بازرگان رساند
داستان اضافه شدن واليت فقيه به قانون اساسـي پيشـنهادي را مهنـدس سـحابي     ] 14[

  : كند چنين روايت مي
يك مرحله آن زماني بود . قانون اساسي هم چند مرحله را طي كرد تا تصويب شد«

كه امام در پاريس بودند و به آقاي حسن حبيبي مأموريـت دادنـد تـا طـرح قـانون      
هم با همكاري دكتر ناصر كاتوزيان، آقـاي صـدر حـاج     حبيبي. اساسي را تهيه كند

صدر كـه از قضـات    برادر ابوالحسن بني(صدر  خان بني اله سيدجوادي و مرحوم فتح
در اسفندماه كـه حبيبـي   . طرح اوليه قانون اساسي را نوشتند) قديمي دادگستري بود

حبيبـي خـودش   . به ايران آمده بود و با اينها تماس داشت اين طرح را نوشته بودند
در ايـن  . گفت اين قانون اساسي را به امام نشان داده و ايشان هم موافق آن است مي

مثل حقوق . طرح، قانوني وجود داشت كه تمام اصول دموكراسي امروزه در آن بود
اما ايده شوراي نگهبان در . اسمي هم از واليت فقيه در آن نبود. ملت و تفكيك قوا
هـا در فرانسـه بودنـد و     آن هم اين بود آقاي حبيبـي سـال  دليل . آن مطرح شده بود
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شوراي نگهبان هم از اختراعـات دوگـل   . الگوي دموكراسي فرانسه در ذهنشان بود
تـوان گفـت قـانون     بنـابراين مـي  . بود كه در جمهوري پنجم آن را مطرح كرده بود

مـري  اساسي اول تحت تأثير جمهوري پنجم فرانسه نوشته شد و اين قانون موقت ا
بعد بـه دولـت موقـت آمـد و دولـت موقـت آن را در       ). ره(بود بين حبيبي و امام 

هاي انقالب كه پدر بنده رييس آن بود مطرح كرد و حـدود يـك مـاه     شوراي طرح
صاحبنظراني همچون دكتر سنجاني، از طرف حزب ملت ايران، . روي آن كار كردند

دان ديگر بر روي آن كـار  دكتر صحت از طرف حزب مردم ايران، و يكي دو حقوق
در آنجا طرح اوليه قـانون  . پدر بنده به من گفته بود و من هم حضور داشتم. كردند

چـرا كـه حبيبـي در آن    . اساسي كه توسط حبيبي نوشته شده بود كمي تعديل شـد 
درست مانند دوگل، و . قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور را خيلي باال برده بود

وزير  در حالي كه در عمل نخست. ر را خيلي ضعيف كرده بودوزي در مقابل نخست
در كميسـيون  . گفـت  مسئول اجرايي و هيأت دولت بود و بايد به مجلس پاسخ مـي 

وزيـر را   هيأت دولت كه پدر بنده رياست آن را به عهده داشت اختيـارات نخسـت  
اين . قرار شودتر آوردند تا تعادلي بر باالتر بردند و اختيارات رئيس جمهور را پايين

سپس اين قانون به . اي بود كه در متن اوليه قانون اساسي ايجاد شد تنها تغيير عمده
عنوان اليحه دولت به شوراي انقالب آمد و يك مـاه و نـيم كـار متمركـز روي آن     

صـدر و آقـاي طالقـاني هـم      بني. كردند مرحوم بهشتي از آن حمايت مي. انجام شد
چون الگوي آن قانون از فرانسـه  . مطهري شهيد شده بودنداما آن زمان آقاي . بودند

تغييراتـي هـم در   . گرفته شده بود بنابراين در مجموع روح ليبرال دموكراسي كردند
زمينه مسائل اقتصادي در آن داده شد كه بند اول آن هم اين بود كه منشـا مالكيـت   

  .اين حرف در آن زمان جنجال زيادي ايجاد كرد. كار است
بعد تقسيم اقتصاد كشور به سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني بود و بعـد  مسأله 

تمام اين تغييرات با نظر دكتـر  . هاي بادآورده بود كه رسيدگي به ثروت 44هم اصل 
تنهـا مخـالف آن آقـاي    . بهشتي بود و البته آقاي الويري و باهنر هـم موافـق بودنـد   

ايشان هم به اين صورت نبود كه جلوي آنها بايستد بلكه  تمخالف. مهدوي كني بود
اي هـم   تغييرات عمـده . آقاي طالقاني هم بالنسبه موافق بودند. كرد تنها اظهارنظر مي

. در زمينه مسائل غيراقتصادي ايجاد شد كه باز هم بـا اصـرار مرحـوم بهشـتي بـود     
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تواند رئيس  ي ميوزير كه هر ايراني مسلمان شرايط انتخاب رئيس جمهور و نخست
شرط شيعه يا مرد بودن را ذكر نكـرده  . وزير شود يكي از آنها بود جمهور و نخست

كردند كه چـه مـانعي دارد اگـر زن     آقاي بهشتي عمداً بر روي اين تأكيد مي. بودند
گفتنـد مـا در اسـالم     ايشـان مـي  . اي وجود دارد بتواند رئيس جمهور شـود  شايسته

تواند قاضي شود اما در فرهنگ شيعه اين  آنها زن هم مي مداركي داريم كه بر اساس
ديگر اين بود كه . مرحوم دكتر بهشتي فرد بسيار روشنفكري بود. اند را منسوخ كرده

پنج فقيه و شش حقوقدان براي شوراي نگهبان تعيين كردند كه ايـن مـورد بـاز بـه     
ت كه همه آنها اصالحاتي از اين قبيل صورت گرف. اصرار مرحوم بهشتي اعمال شد

در كل قانون اساسي كه شوراي انقالب در طول يـك مـاه و نـيم    . در خاطرم نيست
اين قـانون تنقـيح   . بررسي و تصويب كرده بود اسمي از واليت فقيه برده نشده بود

شد و در آخر هم شوراي انقالب آن را به مرحوم بهشتي واگذار كرد تا انشاء مـواد  
سـپس يـك نسـخه از ايـن     . فته را منسجم كنـد پيشنهادي و اصالحات صورت گر

پس از چند روز از دفتر امام به شـوراي انقـالب   . فرستاده شد) ره(قانون، براي امام
تلفن كردند و گفتند يكي دو نفر از آقايان به اينجا بيايند چـرا كـه امـام نظراتـي در     

براي مراجع  همزمان با اين به دستور خود امام اين قانون. مورد قانون اساسي دارند
آن زمان يعني آقاي شريعتمداري، مرعشي و گلپايگاني هم فرستاده شد و آنهـا هـم   
خيلي زود آن را برگرداندند و هيچ كدام هم نگفتند چرا اسمي از واليت فقيه در آن 

كه آقاي گلپايگاني موافق واليت فقيهي امام خميني بودند  حتي با وجود اين. نيست
شـوراي انقـالب   . ر اين قانون اين مسئله مطرح نشـده اسـت  اما نگفته بودند چرا د

صدر را مأمور كردند كه نزد امام بروند  يبراي شنيدن نظرات امام، آقاي بهشتي و بن
. نشد با نظرات امام برگردنـد  قانعو توضيحات الزم را به ايشان بدهند تا اگر ايشان 

اي را كـه بـه    سـپس نسـخه  آنها هم يك روز در آنجا بودند و با امام بحث كردند و 
ايشان در حاشيه قانون اساسي شش ايـراد گرفتـه   . امام داده شده بود با خود آوردند

بود كه ايرادات آن بيشتر در مورد مسئله زن و شرط رجليت نداشتن رئيس جمهور 
 كـه  هـاي  هـاي مـذهبي و اسـتان    يك ايراد هم در مـورد اقليـت  . وزير بود و نخست

نشـين هسـتند و    هايي سني آن قانون آمده بود كه در استان در. نشين گرفته شد سني
ها و مقررات شرعي بايد با فقه اهـل   برادران اهل تسنن در آن اكثريت دارند، دادگاه
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در هـر حـال امـام در    . تسنن اداره شوند كه امام با اين مسئله مخالفت كرده بودنـد 
. يه مطـرح نشـده اسـت   هيچكدام از اين شش ايراد نگفته بودند چرا اصل واليت فق

با اين كه امام خودش واضع تئوري واليت فقيه بود اما هيچ ايـرادي در ايـن مـورد    
لذا در شـوراي انقـالب هـم كسـاني مثـل بهشـتي و اردبيلـي كـه از         . نگرفته بودند

شدند هيچ  ترين افراد به ايشان محسوب مي شاگردان دست اول امام بودند و نزديك
طور نبـود كـه مـا چـون جـزء آنهـا        مطرح نكردند، اين حرفي راجع به واليت فقيه

نبوديم بگوييم واليت فقيه نباشد، بلكه خود آقايان هم حرفي در اين مـورد مطـرح   
به هر حال از آن شش ايراد سه مورد را توضيح داده بودند و امـام قـانع   . كردند نمي

ي تصويب قانون فته بودند تا مجلسي كه برابودند و در سه مورد ايراد ديگر گشده 
پس از آن اين مسئله مطرح شد كه . شود تكليف آن را تعيين كند اساسي تشكيل مي

دو نظريـه در ايـن رابطـه    . چگونه اين قانون اساسي را از تصويب مـردم بگـذرانيم  
. ران او مطـرح كردنـد  صـدر و طرفـدا   يكي را بنده و يكي را هم بنـي . وجود داشت
د و پدر بنده كـه همكـار ايشـان بودنـد و بـراي      وزير بودن كه نخست آقاي بازرگان

. صدر بودند آمدند هم طرفدار طرح بني جلسات قانوني بيشتر به شوراي انقالب مي
دليـل آن هـم ايـن بـود كـه آقـاي       . طرح دوم مبتني بر تشكيل مجلس مؤسسان بود

گفتند چون امام در حكمي كه براي من صادر كرده است انجـام ده كـار    بازرگان مي
پس به اين ترتيب مـا  . اند كه آخرين آن هم تشكيل مجلس مؤسسان است نوشتهرا 

ايم كه مجلس مؤسسان خـواهيم داشـت لـذا ايـن مجلـس بايـد        به مردم وعده داده
در طرحي هم كه ما داشتيم استدالل بنده ايـن بـود كـه دو كشـور در     . تشكيل شود

سـال   15مؤسسـان  جلوي چشم ما است، پاكستان و الجزاير كه با تشكيل مجلـس  
بعد از انقالب، توانستند قانون اساسيشان را تصويب كنند و گفتم اين رويه معمـول  

شود صاحبنظران  وقتي ملتي تازه آزاد مي. اند كشورهايي است كه تحت اسارت بوده
هاي زيادي براي مطرح كردن دارند، در اين حالـت مجلـس    و سخنگويان آن حرف

. هاي خود را بزننـد  خواهند از طريق آن حرف ه ميشود كه هم مؤسسان تريبوني مي
هاي انقالب در شرايط فعلي لرزان است و هنـوز رسـميت نيافتـه و     كه پايه در حالي

هـا هـم    در آن زمان توطئـه . قانوني نشده و خطرات زيادي هم براي آن وجود دارد
بنابراين مسائل، بنده مطرح كردم كه مصـلحت نيسـت مجلـس مؤسسـان     . زياد بود
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تشكيل دهيم بلكه همين قانوني كه در اختيار دولت موقت است و به توصيه آقـاي  
اند و شـوراي انقـالب هـم آن را     اند و ايرادات آن را گفته حبيبي امام هم آن را ديده

دو ماه هم فرصت بگذاريم تا مردم، صاحبنظران، . در جامعه تكثير كنيم ،تنقيح كرده
ت خـود را در مـورد آن بـه شـوراي انقـالب      هاي سياسي نظـرا  حقوقدانان و گروه

بنـدي و بررسـي    اي را تعيين كنند تا نظرات مـردم را دسـته   پس امام كميتهس. بدهند
در واقـع بـه صـورت كلـي بـه      . كنند و مواد الزم را در قانون اساسي لحـاظ كننـد  

چه كه باعث شد من ايـن مسـئله را مطـرح     آن. اي رفراندوم برود نه به صورت ماده
ين بود كه خود بنده با وجود اين  كه در آن زمان در شوراي انقالب، مجلـس  كنم ا

زدم و من كرواتي به  رفتم كروات مي خبرگان، سازمان برنامه و حتي نزد امام كه مي
چـرا كـه   . اصطالح روشنفكر از ترس روشنفكرها اين مسـئله را مطـرح كـرده بـود    

ر تريبون به دسـت آورنـد داد   دانستم روشنفكران ما فقط اهل حرف هستند و اگ مي
زنـد و دوبـاره    گويد، ديگري مخالف آن حـرف مـي   يكي سخن مي. دهند سخن مي

شـود كـه تصـويب     دهند و همين موضوع سبب مـي  درباره يك جمله داد سخن مي
بنابراين بنـده از تـرس روشـنفكران بـا تشـكيل      . قانون پانزده سال به طول بينجامد

اما پدر بنـده و مهنـدس بازرگـان بـا آن موافـق      . كردم مجلس مؤسسان مخالفت مي
. بحث خيلي داغ شده بود. گفتند چون وعده داديم بايد به آن عمل كنيم بودند و مي

فـر و   همه اعضاي شوراي انقالب نبودند معـين . جلسه ما در منزل آقاي اردبيلي بود
 صـدر، طالقـاني و   آقـاي بنـي  . اما آقاي موسـوي حضـور داشـت   . حبيبي هم نبودند

اردبيلي طرفدار تشكيل مجلس مؤسسان بودند و در حزب جمهوري به جـز آقـاي   
اردبيلي، همه يعني آقاي بهشتي، هاشـمي رفسـنجاني و بـاهنر از طـرح مـن دفـاع       

آقـاي  . بحث هم باال گرفته بود و پدر من خيلي متأثر و ناراحت شده بود. كردند مي
بـر  . لس مؤسسان تأكيد نكنيدقدر روي مج آقاي دكتر، اين: هاشمي به پدر من گفت

ايم، مطمئن هستم اگر مجلـس   اي كه در يك سال اخير به دست آورده حسب تجربه
مؤسسان تشكيل شود، حدود هفتـاد، هشـتاد درصـد آن روحـاني خواهنـد بـود و       

طـوري  . دهـد  مجلسي با اين تركيب يك قانون اساسي ارتجاعي به شما تحويل مي
اين حرف را آقاي هاشمي . ا گاز خواهيد گرفتكه شما از پشيماني انگشت خود ر

تـوانيم خيلـي زود    طور نشود، ما مي خطاب به پدر بنده گفتند و ادامه دادند اگر اين
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خالصه در آن جلسه به توافق نرسيديم و قرار بر ايـن شـد   . اين قضيه را جمع كنيم
اي شـوراي  يك روز به اتفاق هيأت دولت با معاونان و همه اعض. كه نزد امام برويم

. هايشـان را گفتنـد   همه حرف. جا هم بحث مفصل شد در آن. انقالب نزد امام رفتيم
آقاي طالقاني پيشنهاد كردند به جاي مؤسسـان پانصـد   . من هم نظرم را مطرح كردم

. طور مختصر تشكيل دهـيم  نفري، يك مجلس مؤسسان از صاحبنظران و خبرگان به
يا هـر پانصـدهزار نفـر يـك نفـر را بـه عنـوان        مثالً بگوييم هر يك ميليون، دو نفر 

نماينده انتخاب كنند و آن افراد حقوقدان هم باشند، تا اين قانون را بررسي كننـد و  
. گويد پانزده سال طول نكشد و دو سه ماهه مسـأله حـل شـود    طور كه فالني مي آن

 امام و ديگران اين پيشنهاد را پذيرفتند و تصويب شـد و مجلـس خبرگـان تشـكيل    
در واقع همان حرفي كه هاشمي زده بود تحقق پيدا كرد و هفتاد هشتاد درصد . شد

. چرا كه جو آن زمان بر خالف حاال روحـاني زده بـود  . اين مجلس روحاني شدند
به هر حال وقتي پيشنهاد . هاي پشت پرده هنوز خبر نداشتيم البته ما از خيلي فعاليت

نامه آن را تهيه كرده و انتخابات  تا آيين دولت مأمور شد. آقاي طالقاني تصويب شد
انـد بـه تيـراژ     را اجرا كند و متعاقباً هم پذيرفته شد كه قانون اساسي را كه امام ديده

  .زياد پخش كنند
آقاي منتظـري   58زماني كه اين قانون پخش شد يعني در تيرماه يا اوايل مرداد سال 

كه  اسي واليت فقيه ندارد، در حاليكه اين قانون اس يك سخنراني كردند مبني بر اين
اي را  من بريـده آن روزنامـه  . اند مردم به دنبال واليت فقيه و روحانيت انقالب كرده

هاي ايشان در آن بود را داشتم كه همراه ديگر اسنادم پـس از بازداشـت    كه صحبت
ل مجلس خبرگان تشـكي . ها را نديده گرفتيم لذا ما اين حرف. مأموران با خود بردند

شد و بعد از يكي دو جلسه كه مجلس رسميت يافت و هيأت مديره آن تعيين شـد  
  ...جا بود كه در همان. و آقاي منتظري رييس و آقاي بهشتي نايب رييس شدند

صدوقي از يزد انجـام دادنـد و مطـرح كردنـد كـه قـانون       .. ا اولين سخنراني را آيت
گويند واليت فقيـه بـه اسـتبداد     يكه م اساسي بايد بر اساس واليت فقيه باشد و اين

در كتاب گزارش مجلس بررسي نهايي قانون اساسـي  . شود درست نيست منتهي مي
اول آقاي صدوقي صحبت كرد و متعاقـب  . ها موجود است متن كامل اين سخنراني

الدين فارسي، رشيديان و كياوش كه هر كـدام هـم    آن آقاي آيت و بعد آقاي جالل
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گذاريم  بت كردند و گفتند ما اين قانون اساسي را كنار ميدر مدح واليت فقيه صح
در همان جلسه مطـرح كردنـد كـه    . نويسيم و خودمان يك قانون اساسي جديد مي

بنده بلند شدم و صحبت كـردم كـه اسـم ايـن مجلـس،      . گيريم نظر و رأي كلي مي
شـما آن را بررسـي كنيـد سـپس رد يـا      . مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اسـت 

بـه هـر   . طور كلي آن را رد كنيـد  شود كه به نمي. اما ابتدا بررسي كنيد. ح كنيداصال
اما حرف ما را نپذيرفتنـد  . اند حال روي اين قانون كار شده است و تمام آن را ديده

در جلسـه بعـدي اصـل    . و با يك نشست و برخاست كل آن قانون اساسي رد شـد 
بـه  » سياسـي جمهـوري اسـالمي   اقتصـاد  «نقـل از كتـاب   . (واليت فقيه مطرح شد

  )1382بهمن احمدي امويي، انتشارات گام نو، چاپ اول، : كوشش
، اسناد و مداركي به دست آمد كه ضمن اينكه اطالعـات بسـيار   امريكااز سفارت ] 15[

هاي كسـب اطالعـات و سياسـت ابرقـدرت      مهم و مفيدي دربرداشت، شيوه روش
اين اطالعات براي فهم و درك ما  .داد ن ميرا در رابطه با منطقه و جهان نشا امريكا

ولـي   .دانش در منطقه بسيار مفيـد بـود  حو مت امريكاو هدف  امريكااز رابطه شاه و 
  .گيري براي مدت طوالني، توجيه نداشت ي اين گروگان ادامه

 (www.montazeri.com)بخشـي از خـاطرات خـود     در اله منتظري حضرت آيت] 16[
اله خميني را در مورد اعدام زنان و دختران،  خود با آيت جريان مفصل اختالف نظر

هـاي زنـدانيان محكـوم شـده كـه دوران       صيغه كردن دختران قبل از اعـدام، اعـدام  
چيزي كه احتماالً به حذف ايشان از قائم . اند گذراندند، آورده محكوميت خود را مي

ران زمامـداري  انگيزترين وقـايع دو  اين واقعه از بحث. 696-623مقامي شد صص 
 ،ن مسـتقيم آن دوران ـ آقـاي موسـوي اردبيلـي     مسـئوال آقاي خميني است و هنوز 

. انـد  اي، آقاي هاشمي ـ اظهارنظر مستقيمي نكرده  اله خامنه رئيس قوه قضائيه ـ آيت 
هاي متعددي  كسانيكه از اين واقعه جان سالم بدر بردند بعداً در خارج كشور كتاب

كي از مسائل مهمي است كه در يك فرآيند بخشـايش و  چاپ كردند و اين واقعه ي
  . آشتي ملي بايد روشن شود

اله خميني، به مجلـس شـوراي اسـالمي     ئي را آيتامريكاهاي  حل مسئله گروگان] 17[
مجلس شروطي را تعيين كرد و آقاي بهزاد نبوي نماينده ايران بود كـه  . واگذار كرد

ـ  ييامريكاها با  با وساطت الجزايري اطـالع دقيـق و رسـمي از    . ه توافـق برسـد  ها ب
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. براي مردم روشن نيست امريكاهاي ايران و  هزينه. اجراي آن بيانيه بعداً منتشر نشد
را از دخالـت در كودتـاي    امريكـا دانيم اين است كه آن بيانيـه   فقط يك چيز كه مي

ان در گذشـته در ايـر   امريكـا «: چون در آن عبارتي آمده بـود كـه  . تبرئه كرد 1332
صـدر، رياسـت    ؟ بعـداً آقـاي بنـي   !»دخالت نكرده و در آينده دخالت نخواهد كـرد 

اي غيرعلنـي برگـزار كـرد و     جمهوري، اعتراض كرد مجلس شوراي اسالمي جلسه
  .ي مجلس منتشر نشد وقت محتواي آن جلسه هيچ

سينما ركـس آبـادان آتـش گرفـت و چنـد صـد نفـر در آن         1357مرداد  28روز ] 18[
بعـد از  . همان موقع اپوزيسيون شاه، ساواك را مـتهم كردنـد  . خفه شدندسوخته يا 

 اي از عـده  دادگاهي تشكيل شد و مسـائلي مطـرح شـد كـه     1359انقالب در سال 
اخيراً كتابي در اينترنت منتشر شـده  . اپوزيسيون مسلمان شاه را هدف قرار داده بود

بروجردي به كوشش و  اعترافات حسين«، »پشت پرده انقالب اسالمي«تحت عنوان 
. قـرار گرفتـه  » بنياد فرهنگ ايران«دسترس خوانندگان  در كه» ويرايش بهرام چوبينه

اي  مطالبي نقـل شـده كـه مـواد منفجـره     » حسين بروجردي«در اين كتاب و از قول 
اي از  اي در ارتباط با انقالبيون آن زمان به آبادان منتقـل شـده و او عـده    توسط عده

به هر حال هنوز افكار عمـومي  . كند سوزي معرفي مي ير اين آتشروحانيون را درگ
  .داند و قانع نشده است عين ماوقع را نمي

هـاي   به كوي دانشگاه اعالم شد كه يك نفر از سـمپات  1378تير  18ي  در حمله] 19[
نژاد به قتل رسيده ولي دادگاه رسيدگي كننده، قاتل ايـن   ملي ـ مذهبي به نام ابراهيم 

. تـراش را مقصـر دانسـت    رد را نتوانست پيدا كند و فقط دزد يـك ماشـين ريـش   ف
هم به درستي رسيدگي نشد و متهمـان مشـخص    1388خرداد  25طور حمله  همين
  .اين دو حمله در بريدن قشر دانشجو از حاكميت نقش مهمي داشتند .نشدند

بـا  فراد بازداشت شده و تظاهرات مردمي، تعداد زيادي از ا 1388بعد از انتخابات ] 20[
به زندان كهريزك منتقل شدند كه استاندارد يك زندان را  حكم مرتضوي و ديگران

ن قضايي آن را از چارچوب يك زندان رسـمي خـارج كـرده    مسئوالنداشت و قبالً 
اي از  ولي در اين زندان چهارنفر بـا شـكنجه مـأموران كشـته شـدند و عـده      . بودند

آنها تجاوز جنسي شده و پس از مدتي، پزشـك مقـيم آن    قربانيان ادعا كردند كه به
اين مسائل هنوز روشن نشده و قاضي مرتضوي در اين . به شكل مبهمي درگذشت
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  .مورد ظاهراً تحت تعقيب است
زهرا كاظمي، خبرنگار ايراني كانادايي، در دوران رياست جمهوري آقاي خـاتمي  ] 21[

از كالبدشكافي جسـد  . او اعالم گرديددر جلوي زندان اوين بازداشت و بعداً مرگ 
او جلوگيري شد و بطور مخفي و در شرايط امنيتي دفن گرديد و هنوز پرونده قتـل  

  .مشكالت فعلي ايران و كانادا ريشه در اين قضيه هم دارد .او باز است
يعقوب، در پاركي در همدان همراه با مردي بازداشـت   يك خانم پزشك، زهرا بني] 22[

  .هنوز پرونده باز است. در مقر نيرو انتظامي مرگ او اعالم گرديد شد و بعداً
در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، تعدادي از نويسندگان ايرانـي بـه   ] 23[

در وسـط راه بـه نظـر    . دعوت يكي از كشورهاي آسياي ميانه عازم آن كشور بودند
را به دره و كشتار آنها  نويسندگان آمد كه راننده قصد هدايت خودرو و نويسندگان

  .اين قضيه هنوز روشن نشده است. را دارد
ن زمان شاه، هنرمندان و خويشاوندان شـاه در  مسئوالپس از انقالب، ترورهايي از ] 24[

خارج كشور شروع شد كه مهمترين آنها ترور رهبـران حـزب دمكـرات كردسـتان     
قـوه  . اتفـاق افتـاد   1992ايران در رستوران ميكونوس در برلين بود كه در سـپتامبر  

قضاييه آلمان اين پرونده را ـ عليرغم تهديدهاي آقـاي هاشـمي رئـيس جمهـور و      
سـال   4دادگاه حدود . وزير اطالعات به آن كشور ـ مستقالً رسيدگي كرد  مسافرت

كتاب در مورد آن نوشته  15تاكنون . شاهد در آن، شهادت دادند 170طول كشيد و 
ن مسـئوال ترين  در اين پرونده عالي. شده و حكم دادگاه چهارصد صفحه بوده است

ــ  ... زيـر اطالعـات  جمهوري اسالمي ـ رهبري رياست جمهوري وزير خارجـه، و  
 .اي، بيان نشده است كننده ن ايراني تاكنون توضيح اقناعمسئوالاز طرف . متهم شدند

اين دادگاه بيش از پيش جمهـوري اسـالمي را در كشـورهاي اروپـايي بـه عنـوان       
  .تروريست دولتي و نقض حقوق ديپلماتيك مطرح كرد

هـاي   هـا توسـط گـروه    سـتان از همان اوايل انقالب، ترورهـايي در تهـران و شهر  ] 25[
هاي صالحه مطرح نشـده و   متعددي انجام شده است كه اكثراً پرونده آنها در دادگاه

گـروه   .انـد  اي اعالم نشده و مسببان آنها به مـردم معرفـي نشـده    كننده اطالعات قانع
اي بودنـد از   نمونه... در اروميه و» مائده«در كرمانشاه و » شيت«م و رهدر ج» قنات«

اند و رابطه آنها بـا آمـران ايـن     هاي ترور كه در دادگاه علني محاكمه نشده روهاين گ
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الذكر ادعاهايي كـرده اسـت كـه     آقاي بروجردي در كتاب فوق. ها معلوم نيست قتل
  ).حسين بروجردي، پيشين(بايد به آن رسيدگي شود 

بـه  هاي زنجيري، پس از انتخاب محمد خاتمي بـه عنـوان رئـيس جمهـور و      قتل] 26[
منظور به شكست كشاندن او، اجرا شدند و فقط چهار قتل از آنها رسيدگي قضايي 
شد ولي صاحبان دم و شاكيان پرونده، هرگز قانع نشدند و همچنـان پرونـده هـا را    

  .ـ اصالً مطرح هم نشدند... ها ـ از جمله مجيد شريف، دواني بقيه قتل. دانند باز مي
نجيري و بازداشت معاون وزارت اطالعات ـ سـعيد   پس از رسيدگي به چهار قتل ز] 27[

دوستانش او را . امامي ـ اعالم شد كه در زندان با داروي نظافت خودكشي كرده است
اطـالع از واقعيـت    شهيد ناميدند و خودكشي را رد كردند افكار عمومي همچنان بـي 

عيد هـاي سـ   نوشـته  اطالعاتي در حول و حوش اين پرونده و بعضي از دست. پرونده
امامي در اينترنت منتشر شد كه بر پيچيدگي پرونده افزود و ابهامات را همچنان بيشتر 

  !حتي مرگ سيداحمد خميني را هم به سعيد امامي نسبت دادند؟ .تر كرد و بغرنج
متعاقب رسيدگي به پرونده سعيد امامي و مرگ او، زن وي بازداشت شد و فيلمي ] 28[

ترنت منتشر شد كـه بـاز هـم بـر ابهامـات افـزود و       از چگونگي بازجويي او در اين
دهنـدگان ايـن زن معلـوم نشـدند واز      مجريان بازداشت و بازجوكنندگان و شكنجه
آن فـيلم در سـطح جهـاني بـه وجهـه       .كيفر يا تشويق آنها هم چيزي مطـرح نشـد  

  .جمهوري اسالمي لطمات زيادي زد
چند  1376رجب  13منتظري در اله  در زمان آقاي خاتمي و به دنبال صحبت آيت] 29[

سـال بـه حصـر     5بار به بيت و حسينيه ايشان حمله شد و اين مرجع تقليـد بـراي   
شايع شد كه حصر را شوراي عالي امنيت ملي تصـميم گرفتـه و بـا    . خانگي درآمد

حكم رسمي آقاي خاتمي اين كار انجام شده است البته با ايـن توجيـه كـه حصـر     
  !را تضمين خواهد كردايشان، امنيت جاني ايشان 

از اوايل انقالب پديده لباس شخصـي بـه منظـور بهـم زدن جلسـات و گردهمـايي       ] 30[
نحوه عملكرد آنها حـاكي از ايـن بـود كـه سـازمان يافتـه و       . دگراندشان، ظاهر گرديد

. يت آنهـا را نپذيرفتـه اسـت   مسـئول كس و هيچ نهادي  كنند ولي هيچ هدفمند عمل مي
. انـد  يروهاي قانوني انتظامي و اطالعـاتي و امنيتـي برخـوردار بـوده    عموماً از پشتوانه ن

  .اله منتظري و كوي دانشگاه، بوده است مهمترين اقدام آنها، حمله به بيت حضرت آيت
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صـدر، انفجـاري در حـزب جمهـوري      و بعد از حذف بنـي  1360در هفتم تيرماه ] 31[
ت شهيد شدند آقاي موسـي  ن مملكمسئوالاسالمي پيش آمد و بيش از هفتاد نفر از 

يت ايـن تـرور را پـذيرفت ولـي سـازمان      مسـئول خياباني قبل از مرگ خود تلويحاً 
يت آن را به عهده نگرفـت و بطـور غيررسـمي مسـائل     مسئولمجاهدين خلق رسماً 

ضرورت يك كار تحقيقاتي و اعالم نتايج . ديگري هم حول و حوش آن مطرح شد
ـ تيـر    74انداز شماره  چشم(د شاهسوندي اخيراً آقاي سعي .آن به جامعه وجود دارد

مستنداتي را علني ساخت كه سازمان مسبب اين جنايت بوده اسـت و  ) 91و مرداد 
كـرده   در راديوي سازمان مجاهدين خلق، كار مـي » كريم راديو«كالهي بعداً با اسم 

آمران او اگر احساس مسئوليت كند و . دار شده است ها بعد مسئله است و گويا سال
و عامالن و نوع ماده منفجره و چگونگي تهيه آن را بيان كند، ممكن است يكـي از  

  .ضدانقالب، مشخص گردد دشمني هاي روش
وزيـري بـه وقـوع پيوسـت و      انفجاري در دفتر نخسـت  1360در هشتم شهريور ] 32[

در ايـن رابطـه   . ن شهيد شـدند مسئوالوزير و تعدادي از  رياست جمهوري، نخست
ن هم بازداشت شدند از جمله يكي از اعضاي سـازمان مجاهـدين   ئوالمساي از  عده

انقالب و بعد خودكشي او در زندان هم مطرح شد، هنوز يـك گـزارش جـامع بـه     
  .مردم داده نشده است

طبـق نظـر مقامـات رسـمي      1360هاي اول دهه  سال» ترور ـ اعالم «ي  در مسابقه] 33[
سـازمان  . انـد  ن خلـق تـرور شـده   هزار نفر از طـرف سـازمان مجاهـدي    17بيش از 

هاي جمهـوري   مجاهدين خلق ادعا دارد كه بيست هزار نفر از اعضاي آن در زندان
يك تحقيق جامع در اين موارد توسط يك گـروه مسـتقل و   . اند اسالمي، اعدام شده

  .بي طرف ضروري است
بعدي  اله خميني، مسير توسط آيت 6/1/1368اهللا منتظري از قدرت در  حذف آيت] 34[

جمهوري اسالمي را تغيير داد و حول و حوش آن توسـط آقـاي احمـد خمينـي و     
اهللا منتظري و طرفدارانشان، مسائلي مطرح شده ولي هنوز يك گزارش جامع و  آيت

  .طرفانه، بيان نشده است بي
و پيامدهاي بعـدي آن، ادعاهـاي متفـاوتي را بـه      1388انتخابات رياست جمهوري ] 35[

  .طرفانه به اين انتخابات ضرورت دارد براي رفع انشقاق ملي رسيدگي بي. دنبال داشته
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  .، احتياج به تحقيق و رسيدگي دارد1388كشتارهاي بعد از انتخابات ] 36[
اي به  كننده حصر رهبران جنبش سبز هيچ محمل قانوني ندارد و هيچ گزارش قانع] 37[

افراد طرفدار حاكميت، توجيه و ها و  ادعاهاي بدون مدرك روزنامه. مردم داده نشده
ضرورت رسيدگي و گزارش جامعي در اين مورد نيز ضروري . پايگاه قانوني ندارد

  .است
بار جمهوري اسالمي در نهادهاي حقـوق   25در سي و چهار سال گذشته بيش از ] 38[

ن مسـئوال المللـي و   روايـت نهادهـاي بـين   . بشر سازمان ملل محكـوم شـده اسـت   
شـهروندان جمهـوري   . ز حقوق بشـر در ايـران متفـاوت اسـت    جمهوري اسالمي ا

  .اسالمي حق دارند كه گزارش يك هيأت مستقل ملي را درباره اين موضوع بشنوند
شـد كـه در جمهـوري اسـالمي      ها پيش و از زمان سعيد امامي مطرح مـي  از سال] 39[

ت دريافـت  نيروهاي امنيتي، اطالعاتي براي انتقال مواد مخدر از ايران، حـق ترانزيـ  
  .رسيدگي به اين امر توسط يك گروه تحقيق مستقل ضروري است. كنند مي

ميليـارد دالر   20رئيس بازرسي كل كشور اعالم كرده اسـت كـه سـاليانه حـدود     ] 40[
را » چـي  برادران قاچـاق «نژاد هم اصطالح  احمدي. شود كاالي قاچاق وارد ايران مي

اي ورود اين كاالهـاي قاچـاق هـم، بيـان     هاي متعددي بر ترمينال. به كار برده است
  .تحقيقي در اين مورد ضروري است. شده است

.. نظام پادشاهي، مانند هويدا، نصيري مسئولاي از كارگزاران  در اول انقالب، عده] 41[
ي آنها از عملكـرد نظـام محمدرضاشـاهي     وقت حافظه عجوالنه اعدام شدند و هيچ

چه كساني در  .گزارش كارشناسي مستقل دارداين اقدام احتياج به يك . كسب نشد
  اند؟ هاي عجوالنه بوده پشت اين تصميم

معـروف شـد،   » كودتـاي نـوژه  «ي يك كودتا كه بـه   از كشف توطئه 1359در سال ] 42[
اي از  هـا بعـد عـده    سـال . اي محاكمه و بعضي از آنها اعـدام شـدند   عده. سخن رفت

گزارشي از اين واقعـه ضـرورت   . يان كردندكنندگان آن كودتا در خارج مطالبي ب اقدام
  .دارد

هاي مبارزاتي عدم خشونت،  تأثيرگذاري گاندي اين ابر پيامبر قرن بيستم در شيوه] 43[
آميز همچنان روشنفكران و فرهيختگان جهان را تحت تـأثير   گرايي و مسالمت قانون

در  1956بر قرار داد كه كنفرانس عمومي يونسكو در نهمين اجالسيه خـود در نـوام  
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هـاي   اي تصويب كرد كه مدير كل يونسكو كتـابي شـامل انديشـه    دهلي نو، قطعنامه
راداكريشنان فيلسوف  ي هاين كتاب در سال بعد با مقدم. مهاتما گاندي، فراهم آورد

كنفـرانس عمـومي   . و متفكر هندي كه بعداً رئيس جمهور هند شـد، انتشـار يافـت   
قطعنامـه ديگـري بـه مناسـبت      1968ر سـال  يونسكو طي اجالسيه پانزدهم خود د

هاي عضـو   دولت ي هيكصدمين سال تولد گاندي به احترام او تصويب كرد و از هم
كننـد،   المللي و مؤسسات غيردولتي كه راجع به صـلح تحقيـق مـي    هاي بين سازمان

 2تـا   1968اكتبـر   2كنفرانس از . دعوت كرد تا آثار و افكار گاندي را منتشر سازند
را صدمين سال والدت گاندي اعـالم داشـت و توصـيه كـرد كـه طـي        1969 اكتبر

ها و مجامع، منتخب آثار گانـدي انتشـار يابـد و همـه ملـل در نمايشـگاه        كنفرانس
در هنـد برقـرار خواهـد     1970فوريـه   22تا  1969اكتبر  2المللي مربوطه كه از  بين

آثار گاندي تحت  ي هدباالخص كنفرانس عمومي تأكيد كرد گزي. شد، شركت نمايند
هاي مختلـف   كه به وسيله يونسكو منتشر شده، به زبان» مردم برادرند ي ههم«عنوان 

 1348ترجمه فارسي اين اثر توسط آقاي محمود تفضـلي در مهرمـاه   . ترجمه گردد
، موسسـه  1376چـاپ نهـم   . (توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران، انتشار يافـت 

  )انتشارات اميركبير
اخيراً از طرف گروهي از ايرانيان ـ از جمله رضا پهلوي ـ منشوري منتشـر شـده     ] 44[

ايـن  » منشور پيشنهادي شوراي ملي ايران براي برگزاري انتخابات آزاد«است به نام 
 154بيانيه حقوق بشر و اعالميه  21بوده و در آن بر طبق ماده بند  16منشور داراي 

باشـد ـ    ي اسـالمي بـه آنهـا معتهـد مـي     المجالس ـ كه جمهـور   نشست شوراي بين
در اين منشـور بـا   . برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادالنه، هدف قرار گرفته است

جويي، اجراي  حمله نظامي خارجي مخالفت شده، آشتي ملي، طرد خشونت و انتقام
  .عدالت، جدايي دين از حكومت و ساختار حكومت غيرمتمركز، آمده است

(http://www.farakhanmeli.org/declaration) .    آقاي رضـاپهلوي در برنامـه افـق
بـه توضـيح   ساعت  به مدت يك 1391مهرماه  12در روز چهارشنبه  امريكاصداي 

  .و بارها از صداي امريكا اين مصاحبه پخش گرديد اين منشور پرداخت
  

  
  
  



  

  

  

  :فصل سوم

  آقاي هاشمي؛

  !شايد شهامت اين كار را داشته باشد؟

  
  
  



  
  
  
  

  مقدمه

همگان، معترفند كه شرايط سياسي » مسلح به زور و درآمد نفت«به جز ناآگاهان و حاكمان 
هـاي وجـودي مملكـت     بحران در تمامي اليـه . ـ اقتصادي ـ اجتماعي، ايران بحراني است  

هـاي منصـف نـه تنهـا منكـر آن نيسـتند كـه مرتبـاً اظهـار نگرانـي و            زند و انسان موج مي
نـژاد ابعـاد    سال حكومت آقاي احمـدي  هفتوشن است كه در كنند و باز ر جويي مي چاره

خطر تنهـا از  . شود ها تشديد شده و كم كم ايران به مرحله خطرناكي نزديك مي اين بحران
هاي واردشده نيست، چيزي كه در اين سي و چند سال بـه آن عـادت    نوع عدم نفع و زيان

هـا،   غـارت  ي هه پـس از همـ  كـ  ايم، بلكه از نوع نابودي و تخريب همـه چيـز اسـت    كرده
ابعاد تخريب، چيزي شبيه . ساخته شده است... ها و ها، عدم كارايي ها، نامديريت كاري ندانم

مانـده از   سال گذشته با خون جگر و بـاقي  90عراق يا حداقل ليبي، نابودي هر آنچه كه در 
مي، صـنعتي،  يعني؛ سـاختارهاي نظـا  . تتمه درآمد نفت، در اين مرز و بوم ايجاد شده است

و از همه مهمتر نيروي انساني در معرض نابودي حملـه  ... كشاورزي، خدماتي، آموزشي و
  .هاي داخلي هستند خارجي و بالتبع آن؛ درگيري

حلي غير از تخريب اين مملكت وجـود نـدارد؟ آيـا     سؤال كليدي، اين است كه آيا راه
؟ آيا اين سرنوشـت محتـوم ايـن    بايد همچون عراق و ليبي، منتظر درگيري و نابودي باشيم

  مملكت است؟
حلي ارائـه كنـد كـه بـه غيـر از تهـاجم خـارجي و         نوشتار سعي دارد راه بخش از اين

حلي كه ضمن حفظ امكانات جامعه، شأن و منزلت مـردم   راه. درگيري داخلي كارساز باشد
تواند در شأن فرهنگ و تاريخ و تمـدن ايرانـي ـ     حل مي اين راه. ايران را هم محافظت كند

م ايران، بعضي از روحانيون مملكـت، فرهيختگـان و   مرد. اسالمي ما باشد و آنرا اعتال دهد
آميز و بـدون خشـونت    حل مسالمت روشنفكران و اپوزيسيون ايران بيش از پيش به يك راه

از جملـه شخصـيتي كـه در ايـن      .كنند و بر آن تأكيـد دارنـد   واقف هستند و آنرا تبليغ مي
ر حاكميـت و  هرچنـد اقليتـي د   .است نوشتار طرف خطاب است، آقاي هاشمي رفسنجاني
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  .به سوي خشونت، جنگ و انهدام .برد سو مي طلب غرب، ما را به آن جناح جنگ

  نقش شخصيت در تاريخ

يكـي كـه همـه تحـوالت     . ها در تاريخ وجود دارد دو برداشت غلوآميز در مورد شخصيت
كند و ديگري كه تحوالت اجتماعي، طبقاتي، اقتصادي  ها منتسب مي جامعه را به شخصيت

ولـي برداشـت متعـادل؛    . دانـد و مسـتقل از نقـش افـراد     منشأ تحوالت جامعـه مـي   را... و
توانند در مراحلي از تاريخ تأثير  ها مي به هر حال شخصيت. هاست تأثيرگذاري هر دوي اين

كننده داشته باشند و جامعه خود را در مسير تكامل و بهروزي قرار دهنـد يـا بـه لبـه      تعيين
به عنوان مثال در جامعه ما نقـش مصـدق در ملـي شـدن نفـت،       .پرتگاه و نابودي بكشانند

شوراي امنيت و پايـان جنـگ، نقـش مهنـدس      598اهللا خميني در قبول قطعنامه  نقش آيت
اهللا منتظري در حمايـت از مرزهـاي عقيـدتي     بازرگان در تأسيس نهضت آزادي، نقش آيت

ساز داشته و نقش تقـي شـهرام    تأثير مثبت و تاريخ... پوشي از رهبري نظام و اسالم و چشم
، نقش رجوي در ايجاد و تشـديد تعـارض نيروهـاي    »سازمان مجاهدين خلق«در كودتاي 

ها  منفي شخصيت گذاريعنوان تأثير به... درون انقالب، نقش الجوردي در اعدام زندانيان و
توان ذكر كرد كـه هركـدام پيامـدهاي بسـيار مهمـي در تحـوالت بعـدي جامعـه مـا           را مي

هاي تاريخ مملكت، بيان اين نياز هست كه آيا امروز هم  منظور از بيان اين گوشه. اند تهداش
ساز در جهت منافع و مصالح مـردم   هست كه بتواند نقشي تاريخ ، غير از رهبري،شخصيتي

. تواند داشته باشـد  و كشور، ايفا كند؟ به اعتقاد نويسنده اين نقش را هاشمي رفسنجاني مي
  .ي اين كار را دارد، اگر آن را بالفعل كند القوهاو هنوز توان ب

  هاشمي رفسنجاني كيست؟

آقاي هاشمي رفسنجاني حداقل پنجاه سال اسـت كـه در تحـوالت سياسـي ـ اقتصـادي ـ        
) مثبـت و منفـي  (عنوان يك عنصر فعال  حكومتي ـ مذهبي جامعه ايران تأثيرگذار بوده و به 

  ]1.[خورشيدي بايد تعقيب كرد 1340از شخصيت تأثيرگذاري او را . عمل كرده است
عنـوان   دانند كـه مجموعـه آنچـه امـروز بـه      آقاي هاشمي و نيروهاي سياسي جامعه مي

السـاعه نيسـت و ريشـه در عملكردهـاي      شود امري خلق جمهوري اسالمي ايران ناميده مي
خت گيري و سـا  گذشته دارد و مشخصاً ـ در قبل و بعد از انقالب ـ آقاي هاشمي در شكل  

آن نقش داشته و اين نقش كم و زياد بوده ولي تداوم داشته و هنوز هم ايـن نقـش وجـود    
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دانـد و ايـن    نقل شده است كه آقاي هاشمي جمهوري اسـالمي را فرزنـد خـود مـي    . دارد
هاشـمي بـراي تشـكيل جمهـوري      1340تـوان گفـت كـه از     مي. ربط هم نيست حرف؛ بي

آن بسيار كوشيده است و حـداقل، يكـي از افـراد    براي ساختار و حفظ  1357اسالمي و از 
يت مسـئول بـه هـر حـال    . جمهوري اسالمي كنوني اسـت ) خوب و بد(كننده  مؤثر و تعيين

اگرچه در چند سال اخيـر  . خوب و بد جمهوري اسالمي به گردن آقاي هاشمي هم هست
ند مؤثر توا تأثيرگزاري وي محدود شده است ولي در همين محدوديت قدرت مانور نيز مي

  .القاعده بايد به تاريخ و آيندگان پاسخگو باشد و علي
  :هاي آقاي هاشمي عبارتند از ويژگي

بـه دليـل اينكـه مريـد و      1340هاشمي پس از  :جسارت مبارزه با استبداد وابسته -1
. اي مستمر داشته است مقلد امام خميني شده بود، با دستگاه استبداد محمدرضاشاهي مبارزه

ه چه در چـارچوب نهضـت روحانيـت و حـوزه علميـه قـم و چـه در كمـك و         اين مبارز
هاي سـنتي مـذهبي؛ همچـون مؤتلفـه،      مساعدت به جنبش چريكي مجاهدين خلق و گروه

ي شـبه مدرنيسـم پهلـوي دوم آنقـدر      مبارزه با استبداد وابسته] 2.[خود را نشان داده است
زنـدان، سـربازي،   . كـرده اسـت   ميبراي هاشمي مهم بوده كه خطرپذيري را براي او آسان 

  .خريد تا مبارزه را ادامه دهد توهين، تحقير و مضايق را به جان مي
هاشـمي يـك مبـارز     :يحكـومت  يك الگوي يبرا يپرداز يو تئور يورز شهياند -2

پراگماتيك محض نبود ـ چيزي كه بعداً در جمهوري اسالمي به آن معروف شد ـ او بـراي    
در قبـل از  . وري هم داشت يا حداقل، درصدد تدوين آن بوده اسـت اش انديشه و تئ مبارزه

هـاي ايـدئولوژيك و    هـا و حساسـيت   انقالب دو اثر مكتوب از او به جا مانده كـه دغدغـه  
  : دهند استراتژيك او را نشان مي

اكـرم  «اثـر  » كارنامه سياه اسـتعمار «اي، كتاب  هاي استعماري و منطقه در سياست -2-1
متفكر اردني را ترجمه كرده كه نويسنده در آن كتاب، ريشـه مشـكالت خاورميانـه    » زعيتر

عنوان يك ناظر دردمند و يك سياستمدار محقـق، بيـان داشـته     پس از تأسيس اسرائيل را به
داشت مالي اين كتـاب را ترجمـه    اي و چشم كه براي كار حرفه هاشمي كسي نبود] 3.[بود
خواسـته نقـش اسـتعمار را در تشـكيل      حتماً با نويسنده اين كتاب همدلي داشته و مي. كند

اين كتـاب،  . زبانان، روشن كند دولت اسرائيل، از زبان يك عرب سياس محقق براي فارسي
براي سياسيون و مبـارزين ايرانـي شـناخته    در آن مقطع زماني يكي از منابع معتبر و مستند 

هاشـمي بـا ترجمـه ايـن     . كـرد  زبانان، منعكس مي شد و مشكل فلسطين را براي فارسي مي
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كتاب ـ همچون معدود روحانيون آگاه آن زمان ـ مواضع ضداستعماري و ضد ظلم جهاني   
اسـرائيل   ي خـوبي بـا   در آن مقطع زماني كه شاه رابطه. خود را هم به تصوير كشيده است

 »سوسياليسـتي «هـاي  داشت و خيلـي از دانشـگاهيان و روشـنفكران تحـت تـأثير عملكرد     
هاي آن بودند، كاري كارستان بـود و ايـن عمـق دردمنـدي و شـناخت       اسرائيل و كيبوتص

  .رساند هاشمي را در آن مقطع زماني، از تحوالت منطقه، پس از تشكيل اسرائيل، مي
مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي، هاشـمي  داري و  در سياست مملكت -2-2

. يعني اميركبير را به نسل ما معرفـي كـرد  » قهرمان مبارزه با استعمار«كتابي ماندگار نوشت، 
فـرد   او، با هوشياري و تيزبيني شخصيتي را انتخاب كرده بود كـه چنـد ويژگـي منحصـربه    

جـري، يـك آگـاه بـه زمـان، يـك       اميركبير يك غيرروحاني، يك دولتمرد دستگاه ق. داشت
زاي ملـي و در عـين حـال يـك      ضدديكتاتور، يك ضداستعمار، يك طرفدار توسـعه درون 

او، در اين انتخاب هوشمندي از خـود نشـان   . طلب بود شخصيت معتقد به اسالم و اصالح
را ... خـان يـا   توانست با توجه به روحاني بودن خود مدرس يا ميرزا كوچك مي. داده است

تحقيق و تفحص قرار دهد و نتيجه آن را حتي در خارج از كشور چاپ كند ولـي او  مورد 
آگاهانه اميركبير را انتخاب كرد كه در زمان خود جـامعيتي در خـور تحسـين داشـت و در     

برانگيـز بـود، جـايگزين     توانست به جاي مصدق كه در ميان روحانيون جدال عين حال مي
  ]4.[برنيانگيزدشود و حساسيت دستگاه پهلوي را هم 

هاشمي در ميـان اطرافيـان آقـاي خمينـي و روحـانيون       :يشناس و زمان يهوشمند -3
ايـن هوشـمندي هـم در نوشـتن دو كتـاب      . طرفدار ايشان جـزء هوشـمندترين آنهـا بـود    

و هـم در  ] 5[الذكر نشان داد و هم در نزديكي به آقاي توليت ثروتمنـد معـروف قمـي    فوق
از گذشـته  ساخت و آقـاي هاشـمي را ثروتمنـدتر     ايجاد يك شركت توليدي كه مسكن مي

كرد و اين در حالي بود كه خيلي از روحانيون مبارز به همـان حقـوق حـوزوي و مـداخل     
آقـاي هاشـمي، در ميـان اكثريـت روحـانيون مـرد نسـبتاً        . خواني و غيره، قانع بودند روضه

هاي وي در امر مبارزه و ارتباط با مبـارزين   ثروتمندي بود و اين ثروت در گسترش توانايي
در بعـد از انقـالب هـم در مـوارد متعـددي ايـن هوشـمندي و        . مـؤثر بـود  و جذب آنها، 

هـاي   موارد، ايشان موفق در تحقق ايده ي هخود را نشان داد، اگرچه در هم او، شناسي زمان
توان از شكايت از شوراي نگهبان در يك جلسه علني به آقاي  عنوان نمونه مي به. خود نبود

اي قـانوني سـخن گفـت كـه آقـاي خمينـي طـرف        ه بست در مورد بن 60خميني در سال 
يا از ايجاد ارتباط با امريكا و غرب در دوران رياسـت جمهـوري   . شوراي نگهبان را گرفت
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اي پس از فوت امام  توسط آقاي خامنه» عفو عمومي«كه با ممانعت روبرو شد و يا پيشنهاد 
  .در نماز جمعه، كه باز هم موفق نبود و بعداً درباره آن سخن نگفت

عالقه و اعتماد آقاي خميني به آقاي هاشـمي بـيش از    :ينيخم يآقا  مقرب درگاه -4
هـايي از آن   گوشه. اين تقرب به هر دليل بود ولي وجود داشت. ديگر روحانيون حاكم بود

اي از ايـن اعتمـاد    اند و واگذاري فرمانـدهي جنـگ، نمونـه    را آقاي هاشمي و ديگران گفته
بدون ترديـد آقـاي    1368تا  1360هاي  همين تقرب، در فاصله سال به دليل. تواند باشد مي

كننده داشـت   هاشمي شخص دوم مملكت بود و در تمامي تحوالت اين دوران نقش تعيين
  .هاي وي مشهود است اين موقعيت در روزنوشت. كه ما بعداً به آن خواهيم پرداخت

مي در مـواردي  هاشمي در ميـان دولتمـردان جمهـوري اسـال     :يجسات و گستاخ -5
از جمله بيان اين . هايي از خود نشان داده كه در جمهوري اسالمي نادر بوده است جسارت

» كرديم داشتيم از آغاز جنگ جلوگيري مي اگر تجربه حاال را مي«: مطلب در نماز جمعه كه
و يا تحليـل ايشـان از واليـت فقيـه در يـك مصـاحبه       . گيري اشتباه بود و يا اينكه گروگان

يا همانطور كه قـبالً گفتـه شـد، شـكايت از شـوراي      ] 6[صل با يك مجله مذهبي در قممف
صدر كه بعداً خواهد آمد و يا هشدار  اهللا خميني و يا پافشاري در حذف بني نگهبان به آيت

. در نماز جمعه 1376تقلب در انتخابات رياست جمهوري از براي جلوگيري  و اقدام مؤثر
هاي آخرين نماز جمعه ايشـان در سـال    اي و خطبه ه آقاي خامنهب 88نامه قبل از انتخابات 

تواند هم مثبت و هم منفي باشد كـه مـواردي از آن گفتـه     اين جسارت و گستاخي مي. 88
سـؤال  . هاي مثبـت اسـت   ها و شهامت ها، گستاخي موضوع اصلي اين نوشتار جسارت. شد

هـاي آقـاي     هـا و شـهامت   هـا، گسـتاخي   اصلي در اينجا اين است كه آيا ظرفيت جسـارت 
اند؟ يا آدمي با اين تجربـه و دانـش و توانـايي،     هاست كه تاكنون ظاهر شده هاشمي، همين

ها براي ظهور مجدد آن دارد؟ در پايان اين نوشـته بـه آن    هاي بيشتري در اين زمينه ظرفيت
  .خواهيم پرداخت

نمونـه از ايـن   آقـاي هاشـمي يـك     :اهللا خميني سماجت جهت تأثيرگذاري بر آيت - 6
اهللا خميني و وادار كردن ايشان به تصميم مورد نظـر   سماجت را به منظور تأثيرگذاري بر آيت

صـدر   خود و ساير روحانيون، مشروح و مفصل بيان كـرده اسـت و آن فرآينـد حـذف بنـي     
  .باشد كه ما جداگانه آن را تحليل خواهيم كرد مي
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  هاشمي بعد از انقالب

كننده و مـؤثر بعـد    الذكر كه به اجمال گفته شد، شخصيت تعيين قهاي فو هاشمي با ويژگي
هايي ماننـد؛ عضـو شـوراي انقـالب، رياسـت مجلـس، رياسـت         يتمسئولاز انقالب شد؛ 

جمهوري، رياست مجمع تشخيص مصلحت، رياست مجلـس خبرگـان رهبـري، فرمانـده     
  .حول گرديدبه او م... و 60اي ايران بعد از سال  هسته  گيري پروژه جنگ، تصميم

، مانند هر دولتمـرد ديگـري در جهـان    )به معني عام(هاشمي، در دوران حكومت خود 
شرايط كنوني مملكت . كارهاي خوب و مثبت و كارهاي منفي و خطرناك انجام داده است

توان بدون تجزيه و تحليل عملكردهاي سي و چند ساله آقاي هاشمي، بررسـي و   ما را نمي
مانند هر مسلمان ديگري، در خلوت خود حتمـاً كارنامـه عملكـردي    هاشمي، . ارزيابي كرد

مـا در ايـن   . القاعده بايد، خود را مورد ارزيـابي قـرار دهـد    كند و علي خود را قضاوت مي
عنوان ارزيابي و توصـيف عملكـرد    عنوان مقصر شناختن آقاي هاشمي، بلكه به نوشتار نه به

ر و فقط و فقط براي رهايي از شرايط كنوني يك رجل سياسي و دولتمرد مقتدر و تأثيرگذا
پردازيم فـرض مـا بـر     و عبرت تاريخ و انتقال تجربه به آيندگان، به ارزيابي اين كارنامه مي

هـا را   اين است كه آقاي هاشمي با حسن نيت و براي اعتالي ايران و اسـالم ايـن تصـميم   
شود؛ جنبه معرفتي داشته و  ميگرفته است و اشكالتي و انتقاداتي كه در اين نوشتار مطرح 

در اين مقطع زماني كه آقاي هاشمي؛ بيان ديگر و رويكرد جديـدي  . نه مغرضانه و آگاهانه
در ايـن  . توان تصور كرد كه حسن نيت الزم است ولي كافي نيسـت  است مي انتخاب كرده

عنـي  شود بـه م  نوشتار هدف اين است كه اگر عملكردي از آقاي هاشمي در گذشته نقد مي
ما از «كند كه  تصريح مي) 1390بهمن  24(در مصاحبه با شرق . تحظئه و نفي ايشان نيست
بـا ايـن   . بيان ايـن واقعيـت الزم اسـت ولـي كـافي نيسـت      . »ايم افراط و تفريط زيان ديده

گـويي بـا    آقاي هاشمي، عمومـاً، بـه كلـي   . توان اعتماد مردم را جلب كرد ها نمي گويي كلي
در حاليكـه شـرايط كنـوني جامعـه،     . شود ارد و كمتر وارد مصاديق ميروش خود اشتهار د

هـايي   در شرايط كنوني حمله گروه. باشد مي» ها تفريط«و » ها افراط«محتاج به بيان مصاديق 
ايـن حملـه از   . از نيروهاي درون حاكميت و طرفداران آنها به هاشمي تشديد شـده اسـت  

بـا   1388ع شد و در مبارزات انتخاباتي سال اواخر دوره اول رياست جمهوري ايشان شرو
اتهامـاتي بـه آقـاي هاشـمي و خـانواده ايشـان وارد       . نژاد به اوج خود رسيد حمله احمدي

مـا را  . پسند انتشار نيافته است شود كه در هيچ دادگاهي ثابت نشده و مستنداتي محكمه مي
ايران، از همان اول انقالب،  در. به اين اتهامات كاري نيست و قصد ورود به آنها را نداريم
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متأسفانه القاي چنين اتهاماتي رسم شد و كسي ـ از جمله آقاي هاشمي ـ سـعي نكـرد كـه      
هـاي فشـار آنهـا را بـه      اي و اعمـال گـروه   جلوي آنها را بگيرد و به جاي تبليغـات رسـانه  
خود  موقعي كه چيزي رويه شد در تكرار. مسيرهاي حقوقي، قانوني و عقالني هدايت كند

اتهاماتي كه . آقاي هاشمي را گرفته است  دامن هر كس را ممكن است بگيرد و امروز دامن
بدون محاكمـه و اسـتناد حقـوقي وارد    ... صدر و به مهندس بازرگان و نهضت آزادي و بني

 .شـود  شد از همان مقوالتي بود كه امـروز بـدون مـدرك و سـند بـه هاشـمي وارد مـي        مي
  .تواند از اين مقوالت باشد ت پسر ايشان هم ميمحكوميت دختر و بازداش

در اين نوشتار، مقصود توصيف عملكردهايي است كه مستند، مشهود و عينـي هسـتند   
ما، عملكرد آقاي . اند هاي زياد براي اين مملكت داشته كه عواقب مهم و خطرناكي با هزينه

  :آوريم ه ترتيب ميهاشمي را در سي و سه سال گذشته و در موارد مهم و تأثيرگذار ب

  ياسالم يچپ در جمهور يها  دگاهيحذف د حمله به منظور اول ـ

اهللا خمينـي و در يـك پخـش مسـتقيم از      آقاي هاشمي، اولين كسي بود كه در حضور آيت
ها حمله كرد و به شيوه پوپوليستي مردم را تحريـك بـه ايـن كـار      تلويزيون به ماركسيست

و در شـهر قـم و در   ) 58بهشـت   اردي 12(طهـري  و آن پـس از شـهادت مرحـوم م   . نمود
معلوم بود كه مرحوم مطهـري  . مراسمي بود كه به مناسبت شهادت مطهري برگزار شده بود

. ها ترور نكرده بودند بلكه مسلمانان افراطي مرتكب اين جنايت شده بودنـد  را ماركسيست
آن بـود   مسـئول زاده  آقاي هاشمي در آن مراسم سخنران اصلي بود و به تلويزيون كه قطب

انـد و تلويزيـون آن را    داده» زنده باد اسالم«و » مرگ بر كمونيسم«انتقاد كرد كه مردم شعار 
 هنقد داشـت   هاشمي با ماركسيسم آشنا بود و طبيعي بود كه نسبت به آن. پخش نكرده است

مهـوري  هـاي تلويزيـوني ج   صدر و سروش از كانال توانست مانند آقايان بني ولي مي. باشد
اسالمي استفاده كند و ماركسيسم را حتي يك طرفه، نقد كند ولي سوء استفاده از شعارهاي 

دانـيم كـه    همـه مـي  . مردم در يك تشـييع جنـازه احساسـي در شـأن آقـاي هاشـمي نبـود       
ها در جنبش جنگل، جنبش ملي شدن نفت و در سازمان مجاهـدين خلـق؛ بـه     ماركسيست

انـد ولـي آن را تسـري دادن بـه همـه       نت و جنايـت كـرده  منافع ملي و مصالح ملي ما خيا
گيري آقاي هاشمي نقطه شروعي شـد بـراي    اين موضع. ها، دور از انصاف بود ماركسيست

ماشـيني را بـه    ،ايـن ديـدگاه  ). اعم از ماركسيست و مسلمان و ملـي (حذف نيروهاي چپ 
حركت درآورد كه همه را زير گرفت و له كرد و امـروز بـه آقايـان هاشـمي و موسـوي و      

  .كروبي و خاتمي رسيده است
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  صدر از قدرت حذف بنيدوم ـ 

هـاي   صدر به اعتبار دوستي و ارتباط با آقاي خميني و فعاليت خود در اروپـا و انجمـن   بني
. الب بـا يـازده ميليـون رأي، رئـيس جمهـور شـد      اسالمي و تبليغات خودش در بعد از انق

روحانيون شوراي انقالب و رهبران حـزب جمهـوري اسـالمي در مـوارد حسـاس ماننـد       
، از او استفاده كردند »انقالب فرهنگي«ها،  تشكيل حزب جمهوري اسالمي و بستن دانشگاه

مـرور از ايـن   بـه  . عنوان سخنران به اين مراسم دعوت شد و از طرح آنها حمايت كرد و به
روحانيون فاصله گرفت، فريب رجوي را خورد و خود او هم به دنبال كسب كـل قـدرت   

جزئيات اقـدامات خـود و سـاير     در حذف او مفصل سخن گفته است وآقاي هاشمي . بود
اي را بـراي حـذف او، بيـان كـرده      روحانيون؛ بهشـتي، بـاهنر، موسـوي اردبيلـي و خامنـه     

شايد اين ] 8.[كننده خود در اين حذف را مستند كرده است مخصوصاً نقش تعيين] 7.[است
صـدر اشـتباه زيـاد داشـت و      بنـي . تـرين اشـتباه در جمهـوري اسـالمي باشـد      عمل بزرگ

سازي رجوي براي او بود ولـي آقـاي    خودشيفتگي او هم عامل مهمي در فراهم شدن توهم
خميني از عواقـب ايـن    شايد آقاي. به درستي با حذف او مخالف بود ها و تا مدت خميني

ورزيـد و آخـر    حذف مطلع بود ولي آقاي هاشمي بيشتر از ديگران بر حذف او اصرار مـي 
سر روحانيون مورد اعتماد آقاي خميني آنقدر فشار به ايشان وارد كردنـد و تهديـد نشـان    

صدر يكي را انتخاب كنند و آقاي خميني در نهايت به حـذف   دادند تا بين روحانيون و بني
چيني و  آقاي هاشمي حاكي از مقدمه 1360خاطرات سه ماهه اول سال . صدر، رضا داد يبن

 فرآينـد  صدر حذف شود و احمد آقاي خميني، همـراه  مديريت قضايا به سمتي دارد تا بني
  .اين حذف گردد

صدر جدا كنند و قواعد دمكراسي  توانستند، رجوي را از بني آقاي هاشمي و ديگران مي
صدر به شيوه دمكراتيك همكاري كنند و چنـين مصـرانه بـر حـذف او      با بني را بپذيرند و

حتي رجوي را هم در يك فضاي احتجاج و دمكراتيك خلع منطق كننـد و  . پافشاري نكنند
آيا مرحوم شهيدبهشتي شخصـيت كمـي بـود كـه بـا      . نه اينكه به حذف فيزيكي بيانديشند

مهـوري اسـالمي و هـزاران انسـان     دلسـوز ج  مسـئول ها  صدر، حذف شده و ده حذف بني
تـر، فضـاي مسـموم و     ها مهـم  و از همه حذف. مسلمان معتقد به اسالم نيز حذف گرديدند

كه بعداً به وجود آمـد و مطمئنـاً از جنـگ تحميلـي     ] 9[»ترور ـ اعدامي « ي همسابق امنيتي و
يـن حـذف   بعد از ا. پردازند هاي آن بيشتر بود و عوارض آن را هنوز اين ملت مي خسارت

بود كه آقاي هاشمي بارها به دلسوزان ملك و ملت از جمله مهنـدس بازرگـان و مهنـدس    
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حـذف  ! »ما اشتباه شاه را نخواهيم كـرد كـه آزادي بـدهيم   «: سحابي و ديگران گفته بود كه
ميليـون رأي مـردم ـ هرچنـد ظـاهراً بـا اسـتفاده از قـانون و          11صدر و ناچيز شمردن  بني

حذف يك خاطي، حذف يك خودشيفته و حذف يـك رقيـب نبـود؛     هژموني روحانيون ـ 
بلكه حذف فرآيند دمكراسي در جمهوري اسالمي و نقض قانون اساسي و تـدارك فضـاي   

هاي اجتماعي و انساني جامعه بود كه هنوز هـم   سركوب و ترور و اعدام و نابودي سرمايه
] 10.[نـد از آن رهـا شـوند   ا هاي خود نتوانسـته  آقاي هاشمي و دوستانشان با تمامي كوشش

شـناخت ولـي نـه     صدر اشتباه محاسبه داشت، جامعه و مردم و روحانيت را خوب نمي بني
جاسوس بود و نه قصد كودتا بر عليه آقـاي خمينـي را داشـت و امـام ايـن را بـه خـوبي        

هايي كه براي مملكت بـه بـار    نژاد با تمامي خطرات و زيان چگونه احمدي] 11.[دانست مي
آقـاي هاشـمي آنچنـان بـراي حـذف      ! صـدر تحمـل نشـد؟    شود ولي بني ، تحمل ميآورده

خـود نوشـت كـه در دسـتور جلسـه       60خرداد  27صدر شتاب داشت كه در خاطرات  بني
جمهور آقاي محمد مجتهد شبستري  نامه رسيدگي به صالحيت سياسي رئيس بحث در آئين

دهد و آقاي  رئيس جمهور را ميپيشنهاد رأي دوسوم نمايندگان براي سلب كفايت سياسي 
بعد كه آقاي هاشمي از امكان عدم رأي به اين ماده احساس خطر . كند هاشمي موافقت مي

خداونـد بـه   . شايد موافقت من با اين ماده از اشتباهات سياسي من است«: گويد كند مي مي
  »اعوذ باهللا. خير كند
. انون اساسي حق فعاليت داشـتند صدر نماينده گروهي از افراد جامعه بود كه طبق ق بني

او شديداً مصدقي بود و به استقالل ايران اعتقاد داشت او به دمكراسي هـم تمايـل داشـت    
هاي شخصي او، او را به سوي رجـوي سـوق    فرساي آقايان و ويژگي ولي فشارهاي طاقت

بـه هـر حـال نقـش روحـانيون مـؤثر در دسـتگاه        . داد كه براي مملكت فاجعه به بار آورد
پيامـدهاي ايـن حـذف    . حكومتي و خاصه نقش آقاي هاشمي در حذف او، بسيار مهم بود

آنقدر زياد است كه در يك جمله بايد گفت كه آنچه امروز و بال گردن همه ماها شده ـ از  
استفاده از قـدرت هژمونيـك،   . صدر بود ي شروع آن حذف بني جمله آقاي هاشمي ـ نقطه 

  .و تحمل رقيب دمكراسيقواعد  رعايت كاريزما، به جاي

  سوم ـ درگيري مسلحانه در كردستان

بـه   1358الـه طالقـاني در فـروردين     آقاي هاشمي، همراه يك هيـأت بـه سرپرسـتي آيـت    
بند، به قول آقـاي طالقـاني، در سـنندج محـيط      كردستان رفت و با تشكيل يك شوراي نيم

... فروهر و مهندس سحابي وبعداً يك هيأت با عضويت مرحوم . متشنج آنجا را آرام كردند
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مأموريـت ايـن هيـأت موفـق نبـود و      . تحقق آشتي در كردستان شـد  مسئولاز طرف امام 
توانست از اين هيأت حمايت و  آقاي هاشمي مي. درگيري مسلحانه در كردستان شروع شد

  .براي جلوگيري از درگيري كوشا باشد كه نبود

  هضتكاري فراكسيون ن مندي از كتك چهارم ـ رضايت

كـاري اعضـاي    منـد، كتـك   اي رضـايت  عكسي از آقاي هاشمي در دست است كه با خنـده 
هـاي دنيـا،    معمـوالً در پارلمـان  . كنـد  فراكسيون نهضت آزادي را در مجلس اول، نظاره مي

طرفي خود را ظاهر سازند ولي آقاي هاشمي بـا آن خنـده    كنند بي رؤساي مجلس سعي مي
را  هـا  نهضـتي كـاري   اللهي مجلس جواز تشديد كتك حزبكاران  مند گويي به كتك رضايت

هاي معروف نهضت مانند آقاي مهندس بازرگان، دكتـر   مضايقي كه براي شخصيت! دهد مي
در مجلس اول به وجود آمد و رياسـت مجلـس رسـماً و علنـاً آن را محكـوم      ... سحابي و

سـم در مجـالس   نكرد، حكايت از رضايت ايشان دارد، چيـزي كـه بـا اصـل قبـول پلورالي     
  .دمكراتيك مغايرت دارد

آقاي هاشمي مستنداتي وجود دارد كه حذف نهضـت آزادي و   1360در خاطرات سال 
 31شـنبه   حتي ساير دگراندايشان يك تصميم بوده است به عنـوان مثـال در خـاطرات سـه    

گفتند، نهضت آزادي مايل اسـت از  ] كني[آقاي مهدوي «: شهريور را ايشان آمده است كه 
صـالح  . ت كننـد يحما] براي رياست جمهوري بعد از ترور مرحوم رجائي[امزدي ايشان ن

امين ناصري، ] محمد رضا[آقاي « "متقاقباً در خاطرات پنجم مهر آمده است كه ". ندانستيم
عصـر، گروهـي از   . هـا شـكايت داشـت    اللهي آستانه اشرفيه آمد و از فشار حزب ي هنمايند

ليبرال كه در تعطيلي مجلس، به ليبي و الجزاير سفر كرده بودنـد،  نمايندگان ـ به اصطالح ـ   
اي بـراي   از سفرشان دادند و همان شكايت امين ناصري و پيشنهاد چـاره  يآمدند و گزارش

بعضـي  . انـد  اينها دنبـال ايـن مطلـب    ي هدرگيري داخلي و كم شدن خشونت داشتند و هم
گفـتم، آنهـا جنـگ    . هدين خلق نگرانندها از تار و مار شدن مجا حسن نيت دارند و بعضي

  !اند، چه بكنيم؟ داخلي راه انداخته
اين نگرش را با نظـرات مهنـدس بازرگـان در نطـق پـيش از دسـتور آن شـادروان در        

  :كنيم كه در خاطرات آقاي هاشمي آمده است، مقايسه مي 1360پانزدهم مهرماه 
يد اقرار كنـيم كـه آتـش هولنـاك در     با كمال تأثر و با توسل به درگاه ذوالجالل، با.... «

كشور عزيزمان شعله كشيده، خرمن امت و دولت و دين را مورد تهديـد قـرار داده، كمتـر    
تـر   كوشـند، آتـش را افروختـه    بعضي مـي . كسي است كه در صدد خاموش كردن آن برآيد
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هـاي   هاي علميه از گل حوزه. شوند ساخته و به خرمن طرف مقابل بيندازند، همه بلعيده مي
بـرادران   »ءيدها شـ يسـ ال  سالم، ثلمـه اال يم ثلم فلاعاذامات ال«شود  سرسبد خود خالي مي

لين دولتـي و لشـگري و از سـپاه و كميتـه بـه شـهادت       ئوارزنده و غيرقابل جبراني از مسـ 
ـ       ... رسند مي در  يـا كنـار  ا برهمچنين نونهـاالن دختـر و پسـر و كسـان وابسـته و هـوادار ي

. گردنـد  هاي انقالبي، قرباني التقاط، انحراف و يـا انتقـال مـي    و دادگاه هاي خياباني درگيري
گـان اميـد ايـن مملكـت بـوده،       يافته گان و پرورش نونهاالني كه هر چه باشند، جگر گوشه

در حـالي كـه هـر    . انـد  اي افتـاده  وار، فداكار يا گناهكار در طاس لغزنده وار يا ديوانه عاشق
خوانـد، نـه    مرتجـع و ضداسـالم و عامـل امپرياليسـم مـي      طرف گروه مقابل را منـافق يـا  

اند و نه جوانان جانبـاز در   هاي غيرتمندمان از آمريكا وارد شده روحانيون ارجمند و مكتبي
پـس چـرا اينـان    . اند كه بتوان مزدورشان خواند مريكايي زائيده و بزرگ گشتهاهاي  خانواده

بـارتر از همـه و حاصـل     ارند؟ مصـيبت شم ريختن خون يكديگر را مباح و بلكه واجب مي
كننـدگان از   خواهـان و برگشـت   ها و انتقـام  ها، افزوده شدن ناراحتي رحمي ها و بي خشونت

  »...شود دار مي انقالب و دين است و حيثيت و حقانيت اسالم كه در دنيا لكه
نويسد كه اظهارات مهندس بازرگان مـورد   آقاي هاشمي مي ،مهر 15در خاطرات همان 

دوستانش هم . كسي از ايشان دفاع نكرد«عتراض شديد جمعي از نمايندگان قرار گرفت و ا
مانع . دادستان انقالب، تصميم به بازداشت آقاي بازرگان گرفته بود ...».وحشت كرده بودند

مهر آقاي هاشمي از اعتراض جمعي از بازاريان به نطق آقـاي   15ي خاطرات  شدم در ادامه
انـد و بالفاصـله    گويد كه جريان را از راديـو شـنيده   جلوي مجلس ميمهندس بازرگان در 

ده روز بعـد از ايـن نطـق پـيش از دسـتور مهنـدس       . انـد  براي اعتراض عازم مجلس شـده 
  :اي به كيهان ماجرا را چنين تصوير كرده است بازرگان، آقاي مهندس بازرگان در نامه

ي مجلس بـر كميتـه اصـناف بـازار     هاي عموم هنوز از كرسي خطابه پائين نيامده، سيم«
طبيعـي  «هاي تعارف و تمنـا بـراي تظـاهرات     اتصال پيدا كرد و دو وانت جمعيت با پارچه

هـاي آتشـين و    بنـدان را كـه بـا نطـق     تلويزيون نمـاز سـرچهارراه و راه  . به راه افتاد» مردم
  ».كردالعيني درست شده بود، پخش  به طرفه» ضدقرآن و ضددين«شعارهايي عليه افراد 

كند و در خـاطرات روز   آقاي هاشمي در خاطرات روزانه خود، موضوع را منعكس مي
كـه مـردم بـه    . انـد  امروز طومارهاي پنجاه متري در سالن مجلس آورده«: نويسد مهر مي 19

انـد و اينهـا    ها از مجلس شـده  بازرگان، خواستار اخراج ليبرال] مهندس[دنبال سخنان آقاي 
  ».كنم من گله دارند كه چرا كامالً از آنها حمايت نميخيلي نارحتند و از 
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در ادامه خاطرات اين روز آقاي هاشمي از مالقات محمدي گرگاني و اظهـار نـاراحتي   
گويد و درخواست مالقات دكتر پيمان كـه قصـد    هاي گرگان مي اللهي ايشان از فشار حزب

انـد و خـود را    دوران مبـارزه دوستان و همرزمان «: گويد هاشمي مي. را دارد "امت"تعطيل 
هاي اخيـر، بـد    دانند، من هم تحت تأثير عواطف هستم و از طرفي در اين جريان ذيحق مي

تر كرده، وضع روابطشـان بـا ضـدانقالب محـارب      عمل كردند و اوج آن، كه كار را مشكل
نهضـت و   يمهنـدس بازرگـان، اعضـا    يطرفانه آقا يب يشود كه دلسوز يمالحظه م ».است

 »بطشـان بـا ضـدانقالب محـارب    اوضـع رو « يهاشم يرا آقا يـ مذهب  يمل يروهاين ريسا
  !نامد يم

دهد  اي با سران نهضت خبر مي خود آقاي هاشمي از جلسه 1360مهر  23در خاطرات 
هاي جمعي تحـت فشـارند و هاشـمي     ها و رسانه اللهي و شكايت آقايان كه از سوي حزب

مقابل ضدانقالب بگيرند، وضع ممكن اسـت بهتـر    گفتم، اگر موضع صريح در«: نويسد مي
نهضت  "توقعات"و طرح  مماااز مالقات خود با  يهاشم يمهر آقا 25در خاطرات ". شود
ـ امام نظرشـان ا «د كه يگو يشان سخن ميبا ا يآزاد ـ     ي  ين اسـت كـه در مجلـس بماننـد، ول

  ».رنديخواهند، تحت فشار قرار نگ يروزنامه نم

اي به آقاي حجتي كرمـاني فـاش سـاخته اسـت كـه در       ، در نامهاخيراً آقاي دكتر يزدي
مجلـس  «هـا و در   كاري افراد نهضت آزادي در جلـوي دوربـين   مجلس اول و پس از كتك

 (Frankenstein)شـما فرانكنشـتاين   «به آقاي هاشمي هشدار داده است كـه  » شوراي اسالمي
اسـتان تخيلـي را بـراي آقـاي     دكتر يـزدي ايـن د  » سازيد و آن شما را نابود خواهد كرد مي

سـازيد، روزي از شـما    هـايي كـه مـي    دهد كه ايـن غـول   كند و توضيح مي هاشمي بيان مي
آقاي هاشمي در پاسـخ دكتـر   . شنوي نخواهند داشت و در مقابل شما خواهند ايستاد حرف

و در همين نامه آماده است كه آقاي حجتي » سرنخ دست خودم است«يزدي گفته است كه 
آقاي هاشمي جزاي رفتـارش را بـا مهنـدس بازرگـان در     «در جايي گفت است كه  كرماني

  ».دهد مجلس اول، مي

  اي پنجم ـ انرژي هسته

گيري در  صدر، تصميم در اوايل دهه شصت و پس از يكدست شدن حاكميت و حذف بني
ي اله خميني، بـه آقـا   اي ايران به پيشنهاد مهندس موسوي و موافقت آيت مورد مسئله هسته

در مجلس اول و در هيأت دولت گزارشي كه حـاكي از طـرح مسـئله    . هاشمي واگذار شد
اي به اين مهمـي جـزء    گيري در مسئله اي ايران باشد، منتشر نشده و گويي كه تصميم هسته
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اي، آقـاي   تجربـه  آقـاي هاشـمي فـرد مطيـع و كـم     . وظايف اين دو نهاد قانوني نبوده است
وزير (سازمان انرژي اتمي ايران كرد در حالي كه دكتر صالحي اجرايي  مسئولامراللهي، را 

. موافق بودند دكتر صالحي،ارجح بود و كاركنان سازمان انرژي اتمي هم با ) خارجه كنوني
ساخت واحـدهايي در  . سازي را خود به عهده گرفت گيري و سياست آقاي هاشمي تصميم
يـل گسـل فعـال، سـاخت آن توجيـه      لوشان صدمه ديد كه به دل 1369الموت كه در زلزله 

و عمدتاً بـه طـور   ... نداشت، ارتباط با عبدالقديرخان پاكستاني، چين، روسيه، كره شمالي و
در اين عملكرد . شد با تصميم آقاي هاشمي انجام مي احتماالً مخفي و دور از چشم آژانس

ملـي،   به جاي عقل جمعي و ملي و اظهارنظر كارشناسـان و طـرح مصـالح ملـي و منـافع     
گرفت كه مشـكالت فعلـي مـا بـا جامعـه جهـاني مربـوط بـه          اي قدرتمند تصميم مي اراده
اي ـ از جملـه    ترديـدي نيسـت كـه تحقيقـات هسـته     . شـود  هـا مـي   گيـري  گونه تصميم اين
هـاي بـه خـدمت     هـا و تكنيـك   باشد ولي تاكتيك سازي ـ جزء حقوق ايران بوده و مي  غني

نوني را، كه حتي مملكت را به آستانه جنگ هم كشانده، اند كه مشكالت ك گرفته شده بوده
  .گيري است از ارمغان آن گونه تصميم

هـاي پزشـكي و صـنايع و خـدمات      اي در درمان و تشـخيص  كاربردهاي انرژي هسته
امروز امري ضروري است كه هر كشوري كه تصميم توسعه داشته باشد، بايد به آن مجهـز  

اين كاربردها هـيچ مغـايرتي بـا مقـررات     . نظر كند آن صرف تواند از گردد و ايران هم نمي
  .نداشته و حق مسلم ايران هم هست NPTآژانس و 

بـرد نگـاه    را زيـر سـؤال مـي    1360گيري از دهـه   ولي آنچه قابل تعمق است و تصميم
باشد، امروز روشن شده اسـت كـه تصـميم شـاه بـراي       اي مي اقتصادي به توليد برق هسته

، آنهم با يك برنامه بلنـد پروازانـه و عجوالنـه، در تضـاد     1353اي در سال  توليد برق هسته
بـراي   1973گران شدن نفت پس از جنـگ اكتبـر   . مسلم با مصالح و منافع ملي بوده است

كشورهاي وابسته ـ چون شاه و عربستان ـ اين امكان را به وجود آورد كه بتواننـد بـيش از     
بازگرداندن پول نفت به كشورهاي غربي . ا، باشندپيش مجري منويات غرب ـ خاصه امريك 

هاي پيچيده و گران قيمت، دادن وام بـه كشـورهاي غربـي و     به اشكالي چون خريد سالح
هـاي گـران و جديـد، از     كمك به صنايع در حال ورشكستگي در غرب و خريد تكنولوژي

  .توانستند در چارچوب منافع غرب عملي باشند راههايي بودند كه مي
بيني او  ي ديگر، شاه به عنوان ژاندارم منطقه، توهماتي هم داشت كه خود بزرگ جنبهاز 

كرد، او در عين حاليكه قادر نبود گازهـاي همـراه شـش ميليـون بشـكه نفـت        را ارضاء مي
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سـوزاند، در   هاي خوزستان در فضا مي استخراجي را مهار و مصرف كند و آنها را در بيابان
اي بود تا همچون اسرائيل در كمپ غرب  اي، به دنبال سالح هسته هستهپوشش توليد برق 

اي  توليد برق هسـته . اي منطقه شود اي، ابرقدرت هسته و چين و هند با داشتن سالح هسته
معمـوالً   ه اقتصـادي نداشـت  يشد، توج كه حدود ده برابر توليد برق از گاز طبيعي، تمام مي

گذرد، عـالوه بـر    اي در جهان مي هاي هسته نيروگاهاي از كانال ساخت  ساخت سالح هسته
بـراي   را اي امكانـات فراوانـي   هـاي هسـته   اينكه نيروگاه مجاز و سالح ممنوع بود نيروگاه

آنچه آقاي اكبر اعتمـاد مغـز علمـي و مجـري ايـن      . كنند اي فراهم مي ساخت سالح هسته
هـيچكس ديگـري در   سـازد كـه    هاي متعدد خود گفته است؛ عيـان مـي   طرح، در مصاحبه

دستگاه بروكراتيك شاه، اعم از دولت، مجلس، وزارت نيرو و ساير متخصصان، بـراي ايـن   
و يكدفعه با افزايش درآمد نفت، فقط . تصميم شاه نه توجيه داشتند و نه از آن مطلع بودند

. كـرده اسـت   شود و شخصاً اجرائيات آن را هم رهبري مـي  ذهن شاه در اين زمينه فعال مي
، )WWW.Iranbook. Com ،1376انتشارات بنياد مطالعات ايـران،  (هاي اكبر اعتماد،  حبهمصا

ـ  ) 615شـماره   21/1/1387(روزنامه اعتماد ملـي    10/1/1391مـورخ  ( BBC او مصـاحبه ب
شـده   امروز، روشـن  .گيرنده بوده است مؤيد اين امر است كه فقط شاه تصميم )22ساعت 

اي حـداقل   غيرقابل اعتنائي دارد و هنـوز بـرق هسـته   م محدود است كه ايران ذخائر اوراني
از ايـن گذشـته انـرژي خورشـيدي     . شود شش برابر برق حاصل از هيدروكربورها تمام مي

و بادهـاي فصـلي و دائمـي در     )لوژول در سـال يك 1027(تابد  عظيمي كه بر فالت ايران مي
اي را كـه   كنـد و نـه انـرژي هسـته     هـاي پـاك را، توصـيه مـي     ن انـرژي ايران، استفاده از اي

  .هم، معضل آينده ايران خواهد بود هاي زيست محيطي آن دغدغه
شد و  هاي بلند پروازانه آن كنار گذاشته مي بايست بخش آنچه از شاه به ارث رسيد، مي

گرديد  تعقيب مي. ..هاي پزشكي، صنعتي، خدماتي و اي در زمينه به جاي آن تحقيقات هسته
و تنها نيروگاه بوشهر كه پيشرفت فيزيكي آن قابل مالحظـه بـود بـه عنـوان تنهـا نيروگـاه       

  .گرديد المللي، تكميل مي اي، در فضاي شفاف بين هسته
القـول هسـتند كـه ايـران از      هاي جاسوسي و اطالعاتي غرب متفق امروز تمامي دستگاه

ن سالها، بارهـا  يهم در ا يمملكت ينمسئولاست و  دهاي نبو به دنبال سالح هسته 2003سال 
ولي، سؤال اين اسـت  . اند بر آن نهاده"يحرمت شرع" ياند و حت ان كردهيبه صراحت آنرا ب

هـاي سـنگيني را،    چه اتفاقي افتاده است كه چنين هزينه) 2003( 1382تا  1360كه از سال 
  .اين ابهام را روشن كندتواند  آقاي هاشمي مي! به مردم ايران تحميل كرده است؟
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اي در دوران آقـاي خـاتمي، كتـابي     مذاكرات هسته مسئولاخيراً، آقاي حسن روحاني، 
انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك (اي  نوشته، تحت عنوان، امنيت ملي و ديپلماسي هسته

كند  در اين كتاب روحاني اطالعاتي رسمي بيان مي) 1390مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
متأسـفانه  . هاي قذافي را آورده اسـت  ها و افشاگري آن ارتباط با بازار سياه، پاكستاني كه در

تـوان اثبـات كـرد كـه بـرق       به راحتي مي. اند شاه افتاده رسمي آقاي روحاني در دام تحليل
هـاي   گـزارش (اي در ايران اقتصادي نيست، منابع معدني اورانيم قابل اعتنـا نيسـتند،    هسته

 :Uranium 2003رژي اتمــي، ســازمان انــرژي اتمــي ايــران از جملــه درمتعــدد آژانــس انــ

Resources, Production and Demamd IAEA and OECD,2004 (  اي  را بهانـه  غـرب آن ولـي
به ادعاي آقاي مهرداد عمـادي  (هاي بسيار سنگيني  براي تغيير رژيم ايران كرده است، هزينه

تحميـل شـده اسـت و    ) BBCيورو، مصاحبه با  ميليارد 19ي اروپا،  مشاور اقتصادي جامعه
، 1384پس از انتخابـات  . اند اي را رد كرده سالح هسته ساخت اي با قاطعيت اله خامنه آيت

ي  ابزاري جهت مانورهاي احمدي نـژاد شـده اسـت و از همـه مهمتـر اوبامـا در مصـاحبه       
لقوه ايـران را بـراي   گراي اسرائيل، توانايي با مشترك خود با ناتان ياهو نخست وزير راست

  .كشور ديگر جهان ـ را پذيرفته است 40اي ـ و نه توليد آن مانند  ساخت سالح هسته
طلبان آمريكايي بايد با صـراحت     آقاي هاشمي براي جلب اعتماد مردم و خلع سالح جنگ

و شفافيت آنچه گذشته و آنچه تحميل شده و آنچه هزينه شده را بيان كننـد و مـردم را در   
  .ان اخبار واقعي قرار دهندجري

  ششم ـ ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

از روي استيصال جامعه و حكومت سعي كرد كه  1367آقاي هاشمي، همچنان كه در سال 
توانست با سماجت و نفوذي كه در آقـاي   جام شهد قبول قطعنامه را به كام مردم بريزد، مي

ن مملكتي داشت از ادامه جنگ پس از آزادي خرمشـهر، جلـوگيري   مسئوالخميني و ساير 
هـاي   هـا و بمبـاران   هـا در حمـالت هـوايي و جنـگ نفـتكش      اتفاقاً بيشترين خسارت. كند

ممكـن اسـت آقـاي هاشـمي بگويـد كـه       . پس از آزادي خرمشهر پيش آمـد ... شيميايي و
كـه آن سـماجت    گيري جمعي در حضور امام، صورت گرفت ولي سؤال اين است تصميم

بس، پـس از آزادي خرمشـهر بـه     صدر كه امري منفي بود چرا در قبول آتش در حذف بني
ادامه جنگ، باالجبار تدارك و تهيه سالح از بـازار سـياه و توسـل بـه     ! منصه ظهور نرسيد؟

  المللي را پيش آورد كه يكي از لطمات آن به حيثيت انقـالب؛ مـاجراي مـك    هاي بين دالل
يران كنترا است كه در آن حتي خريد اسـلحه از اسـرائيل هـم در سـطح جهـاني      فارلين و ا
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  .مطرح شد
آورد  يمـ  يليخود، دال) ماه بهمن 15تا  11هان يك( 1382در مصاحبه سال  يهاشم يآقا
مگـر شـما جانبازهـا    «: ديـ گو يمـ . رسـد  يد بـه نظـر مـ   يـ استمدار با تجربه بعيك سيكه از 

دادنـد   يدان اجـازه مـ  يگر پدران و مادران و همسران شهم؟ ميد جنگ را تمام كنيگذاشت يم
داد  ياصالً مگر خود امام اجازه مـ ... دادند يها اجازه م م؟ مگر رزمندهين بگذاريسالح بر زم

د كـه  يـ گو يحاً مـ يدر همان مصاحبه تلو يهاشم يهر چند آقا »م؟ياز ختم جنگ حرف بزن
 ين مصـاحبه آقـا  يهمـ  ي در ادامـه » .جنـگ گرفتـه شـود    يشد جلو يم نميتوانم بگو ينم«

ران توطئه غرب بـوده  يبه ا يكند كه حمله نظام يها اقرار م يمدارك غرب با اشاره به يهاشم
ـ ا بايكند كه  يشتر ميشان را بيت ايمسئول يش از هر مدركين خود بيو ا. است د از شـروع  ي

صه اينكه، خا. ديگرد يخرمشهر، متوقف م يا، حداقل، پس از آزاديشد  يم يريجنگ جلوگ
از  يكـ ي«ند و يايران بيبه االبكر و صدام خواستند  كند كه حسن در همين مصاحبه اذعان مي

 ».نـد يايران بيـ ن ارشد حزب بعث به اين است كه چرا موافقت نشد و مسؤليل ناگفته ايمسا
خ يبلكـه آنـرا بـه تـار    . دانـد  يكند؛ هر چند حتماً م يان نمي، علت مخالفت را بيهاشم يآقا

 ي؟ هـر چنـد در ادامـه مصـاحبه بـرا     !».ن مسائل را بازگو كنديخ ايد تاريبا«: كند يمحول م
ـ   ياين بود كه آنهـا ب يها هم از راه يكي«: د يگو ياز جنگ م يريجلوگ در  »مينـد و مـذاكره كن
انـدازد كـه اطالعـات را داشـته و در اختيـار       صدر مي ي مصاحبه، گناه را به گردن بني ادامه

  .گذاشته است ، نمي]ي و دوستانشانهاشم[آقايان 
و آن كنـد   ي همين مصاحبه، آقاي هاشمي نكته ديگري از تاريخ را روشن مـي  در ادامه

 يان هاشميخرمشهر در حضور امام فرماندهان جنگ و آقا يپس از آزاد يا نكه در جلسهيا
 يهاشـم  يو آقا كنند يان امام را قانع به ادامه جنگ مينظام. اند كرده يمشورت م يا و خامنه

آنهـا گـوش    يشـتر بـه حرفهـا   يم و بيـ زد ياد حرف نميز يا اله خامنه تيمن و آ«: ديگو يم
ك سـال  يپس از تجربه  يكرد ول يريشد جلوگ يگر از شروع جنگ نمابهرحال  ».ميداد يم

توان گفت  يكه م يزيتنها چ. ر استيه ناپذيآن توج ي هادام ،م جنگ و كسب اطالعاتيو ن
 يزيـ ن جنگ بوده است، چيت ايغرب و اهم يها ان از انقالب و توطئهيآقا عرفتيمشكل م

خواست كه ايران پيروز  نمي كند كه غرب يبه آن اذعان م يهاشم يآقا 66كه بعداً در سال 
  .موقعي كه ايران كامالً مشكل داشت. شود

  :گويد در همين مصاحبه آقاي هاشمي، به درستي، مي
  .»توانستيم پشتيباني كنيم برديم، نمي كرديم و به جبهه مي بسيج مي اگر همه كشور را هم« - 
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  .»ارتش و سپاه بود خره يك اختالف واقعي بينباال« -

  .»داشتيم واقعاً در آن دوره با سيلي صورتمان را سرخ نگه مي« -

كـه حتـي    بـود  يموارد. مان مشكل بوديبرا ينظام يدهايهم بود، خر يتازه اگر پول« -
  ».فروختند سيم خاردار به ما نمي

ـ بـه ا ... 5 يو كـربال  گر بعد از فاوي، فرانسه و دشمنان ديكا، شورويآمر« - نتيجـه   ني
رسيدند كه بايد عراق را بيشتر تقويت كنند و خودشان هم حضور داشـته باشـند كـه وارد    

  ».شده بودند

يـات موفـق عليـه مـا در فـاو و      عمل... ها توانسـتند   خره با شرايط موجود عراقيباال« -
  .»جزاير مجنون داشته باشند

ي اين گرفتاريها در حالي بود كه شوراي عالي دفاع به قول آقـاي هاشـمي از امـام     همه
  »جاي مجلس و جاهاي ديگر قانون وضع كنيم«اجازه داشت كه به 

ه گوينـد كـ   اي سـخن مـي   خبرنگاران كيهان با آقاي هاشمي در همان مصاحبه از شايعه
آقـاي هاشـمي، بـاز هـم بـه      » .خواهند از سالح اتمي عليه ايران استفاده كنند آمريكايي مي«

پيـروزي  . براي آنها مهم نبود كه با چه قيمتي به اهداف خـود برسـند  «گويد كه  درستي، مي
  . ايران براي آنها مانند سم كشنده بود

  ".سانداين هم يكي از داليل مهمي است كه ما را به قبول قطعنامه ر

خواسـتند بـراي جلـوگيري از     حال اين نكته قابل ذكر است كه اگـر در آن موقـع مـي   
اي استفاده كنند، چه تضـميني وجـود دارد كـه در شـرايط فعلـي       پيروزي ايران بمب هسته

  چنين كاري نكنند؟

  اله منتظري از قائم مقامي رهبري آيت  هفتم ـ حذف

 يمنتظـر  يآقـا  از حذف 6/1/68ها قبل از  است كه مدت يجزء معدود افراد يهاشم يآقا
 يهـا قبـل بـا آقـا     شـان را مـدت  يان، امام اراده حذف ايآقا يها طبق گفته. مطلع بوده است

 يهاشـم  ين اسـت كـه آقـا   يحال سؤال ا. ان گذاشته بوديدر م... و يهاشم ي، آقايا خامنه
ـ . دانسـتند  يرا خوب مـ  يمنتظر يات آقايات و خصوصيروح  6/1/68آنچـه در نامـه    يول

 يآبـاد  نجـف  ياله صالح تيت است كه شادروان آيمنسوب به امام آمده، آنقدر دور از واقع
ار يامـام بسـ   يكند، بلكه آن را بـرا   ينه تنها آن اتهامات را رد م يك متن مستند و علميدر 

ي رواقعـ ينامـه آنچنـان غ   ينظر از خط آن نامه، محتـوا  صرف. داند يد ميشان بعيمضر و از ا
. نـد يب ير مـ يـ ده تعجـب و تح يانتساب آن را به امام با د يآباد نجف يصالح ياست كه آقا
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القاعـده   يكرده است كه عل يفرمانده يو جناح ياسيك اراده سيرا  ياله منتظر تيحذف آ
ن عمـل  يا حتجاجيو ا يا حداقل به شكل قانونيگرفت  يآن را م يد جلويبا يهاشم يآقا

] 12.[موافـق بـوده اسـت    يمنتظـر  يشان هم با حذف آقـا ينكه خود ايا مگر. شد يانجام م
و  يبـه دمكراسـ   ين ضـربه كـار  يصـدر، دومـ   ي، پس از حـذف بنـ  ياله منتظر تيحذف آ

ل كه انجام ين حذف، به هر دليا يامدهايعواقب و پ. بود ياسالمي در جمهور ييگرا قانون
ـ ، آقاياسـالم  يرجمهـو  ياز دلسـوزان كنـون   يليا قصور خير يشده باشد تقص ـ ي ، يان كروب

 يميتصـم . كند يرا هم اثبات م يهاشم ي، عالوه بر آقا...ي، خاتميلياردب ي، موسويموسو
ي هاشمي بـا ديگـران قابـل    ت آقايمسئولهرچند . ديطلب يم يشتريت بيمسئول ين مهميبه ا

  .مقايسه نيست

  هشتم ـ درگيري مسلحانه با سازمان مجاهدين خلق

صدر با  يكرد كه اختالف بن يك طرح حساب شده سعين خلق در يسازمان مجاهد يرهبر
كـرد سـازمان را وادار بـه     يهم كـه سـع   ينيامام خم. د كنديت حاكم و امام را تشديروحان
اعتقاد روحانيون مورد اشـاره   .كند، موفق نشد يريجلوگ يريد و از درگيل سالح نمايتحو

صـدر را بـه    بضه تمـامي قـدرت، بنـي   ـ از جمله آقاي هاشمي ـ به حذف دگرانديشان و ق 
آقاي هاشمي در تشديد اين اختالفات كـه منجـر بـه درگيـري و     . سمت مجاهدين هل داد

ها شد، نقش داشته يا الاقل نقش  اللهي صدر و كشت و كشتار مجاهدين و حزب حذف بني
از  شـناخت و  گـذاران آنهـا را مـي    هاشمي سازمان مجاهدين و بنيان. بازدارنده نداشته است

ها به اين سازمان كمك و مسـاعدت مـالي و معنـوي     هاشمي سال. نيت خير آنها مطلع بود
كرده بود تا به مبارزات خود ادامه دهد، حال كه هاشـمي بـه قـدرت رسـيده بـود و وارث      

گذاران سازمان و در تضاد با نيت آنها به راه تقابل با جمهوري اسـالمي رسـيده بـود،     بنيان
هاشمي به جاي برخورد سياسي و اثبات ايـن امـر   ! ت بكند؟ كه نكردتوانس هاشمي چه مي

گذاران سـازمان   گذاران سازمان منحرف شده است به بنيان كه رجوي از نيت و اهداف بنيان
اي بـا تلويزيـون،    مصـاحبه «: خود نوشـت كـه   1360حمله كرد و در خاطرات دوم خرداد 

التقاط رهبران اولي  نراف آنها ـ كه هما دربارة سازمان مجاهدين خلق داشتم و از علت انح
آقـاي هاشـمي نبايـد بحـث التقـاط ايـدئولوژيك       در اين مصـاحبه،   »است ـ صحبت كردم 

كشـيد تـا    كرد بلكه بايد مسائل اسـتراتژيك را پـيش مـي    رهبران اوليه سازمان را مطرح مي
  .چيزي كه در وصيتنامه سعادتي آمده است. رجوي خلع سالح شود

معقـول   و ينامه منطق تيوص يبود تا حت ير خالصيت يالجورد يتوسط آقا ياعدام سعادت
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در تقابل با مجاهـدين خلـق حتـي دروغ هـم     ] 13.[او هم در جامعه مورد قبول واقع نشود
گفتـه شـد كـه تعـداد     «. توجه فرمائيد 60تير  11به يادداشت آقاي هاشمي در . مشروع شد

است، ولي قرار شد به خاطر اعتبار و ارزش عدد  شهداء دو سه نفر بيشتر از هفتاد و دو نفر
عـالوه بـر دروغ    !!»هفتاد و دو و شباهت آن با شهداي كربال و جا افتادن آن، عوض نشـود 
  !زند سوء استفاده از احساسات پاك مذهبي مردم هم در اين اقدام موج مي

  نهم ـ انتخاب رهبري پس از فوت امام خميني

الشمس است، فيلم و سخنان ايشان صـدها   اي اظهرمن خامنهنقش هاشمي در انتخاب آقاي 
كننـده ايشـان در كشـاندن اعضـاي      هاي دنيا پخش شده است و نقش تعيين بار از تلويزيون

رسد كه آقاي هاشمي آگاهانه و  به نظر مي. مجلس خبرگان به اين انتخاب انكارناپذير است
هرچنـد،  . اي رهبر جمهوري اسالمي شـود  گرايانه دست به اين اقدام زد تا آقاي خامنه اراده

نقل قول از آقاي خميني را بعداً در مصاحبه با نشريه حكومت اسالمي بـه شـكل ديگـري    
هر چند آقـاي  . باشد مطرح كردند كه با آنچه كه در مجلس خبرگان مطرح شد، متفاوت مي

خـاب  عنـوان تسـريع در انت   هاشمي خطر حمله عراق و خطر جناح راست حوزه را هم بـه 
  .رهبري، مطرح كرده است

  1368اختيارات رهبري در قانون اساسي  ي دهم ـ توسعه

در مجلس خبرگان تجديدنظر در قانون اساسي كه در حيات امـام تشـكيل شـد و پـس از     
  .فوت ايشان ادامه يافت، آقاي هاشمي عضو مؤثر آن مجلس بود

» اختيـارات ولـي فقيـه   «و . وارد قانون اساسـي شـد  » واليت مطلقه فقيه«در آن مجلس 
بـه عبـارت   . يت ولي فقيه مشخص و معـين گـردد  مسئولبسيار گسترده گرديد، بدون اينكه 

وزيري حذف شود و اختيارات آن بـه   ديگر در اين قانون اساسي كه قرار بود پست نخست
به ولي فقيه تعلق گرفت و » نهايتي بي«رياست جمهوري تعلق گيرد عمالً اختيارات اجرايي 

هاشـمي، در آن  . هيچ اقدام مؤثر علني كه مردم ايران از آن آگاه شوند، انجـام نـداد   هاشمي
اي  توانست همچنان كه در رهبري آقاي خامنـه  مجلس قدرت، منزلت و شأني داشت كه مي

چيزي كه بعداً . كننده داشت، در محتواي اختيارات رهبري هم نقش داشته باشد نقش تعيين
سعي كرد كه مسـئله نظـارت بـر رهبـري را      1385اي در سال  متوجه آن شد و در مصاحبه

ي حكومتي وارد شده  دايرهمطرح كند، چيزي كه ديگر دير شده بود و نيروهاي جديدي به 
هـاي   آقاي هاشمي در روز نوشـته . كردند بودند كه از قانون و قواعد دمكراسي تمكين نمي
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ن اساسـي مشـاركت داشـته و    نويسد كـه در مجلـس بـازنگري قـانو     خود، مرتباً مي 1368
بلكـه   !تدهد ولي از عدم رضايت او به اين مصوبات خبري نيسـ  مصوبات آنرا گزارش مي

از تغييـر قـانون   ) 634و  633صص ( خود  1368برعكس، آقاي هاشمي در خاطرات سال 
  :كند اساسي بشرح زير استقبال مي

ود در ادارة كشور را گشود و ها و ابهامات قانوني موج گره... اصالحيه قانون اساسي... «
تمركز در رهبري كشـور، تمركـز در قـواي مجريـه و قضـائيه دسـت       . برطرف كرده است

آوردهايي هستند كه به همت امام بزرگوار و تالش موفق شـوراي بـازنگري و ارادة عظـيم    
اصالحيه قانون اساسي ثمره يك دهـه  . مردم در همه پرسي قانون اساسي حاصل شده است

ترين نقـش را در پيشـبرد اهـداف انقـالب      تفكر در ادارة امور كشور است كه مهمتالش و 
، مرتباً ايشان بـر كنتـرل رهبـري،    هاي اخير در سال» .اسالمي و توسعه كشور خواهد داشت

، تأكيد دارد ولي خـود ايشـان هـم در    لس خبرگان رهبري، بر شرايط رهبريبر قدرت مج
اي وجـود نـدارد ـ     س خبرگان را ـ هـر چنـد اراده   ي مجل ، تحقق اراده1385مصاحبه سال 

  .داند محال و غيرممكن مي

  1376-1368يازدهم ـ دوره رياست جمهوري 

آقاي هاشمي، هشت سال رئيس قوه مجريه بوده و در اين هشت سال عملكردهـايي مهـم،   
  :كنيم كننده و تأثيرگذار داشته كه به اهم آن اشاره مي تعيين
 :هتوسع يانتخاب الگو -1

آقاي هاشمي پس از رئيس جمهور شدن، توسعه اقتصادي را در دستور كار خود قـرار  
المللي پول را كه تعديل اقتصـادي و بـاز    او، الگوي توسعه بانك جهاني و صندوق بين. داد

اين الگوي توسعه در تضاد آشكار بـا الگـويي بـود كـه     . شدن درهاي باز بود، انتخاب كرد
آن را انتخاب كرده بود و آقاي هاشمي حدود بيست سـال پـيش بـا    خان اميركبير  ميرزاتقي

آقـاي هاشـمي   ! ي خود آن را تبليغ كرده بود تأكيد، سمپات آن شده بود و در كتاب ارزنده
ولـي خـود بـدان    . ساله اول را به تصـويب رسـاند   5با نفوذي كه در مجلس داشت برنامه 

 5/17سـاله اول،   5ه قـرار بـود در برنامـه    طوري كـ  به. بند نبود و فراتر از آن عمل كرد پاي
ميليارد دالر استقراض انجـام   37هاي اول بيش از  ميليارد دالر استقراض شود ولي در سال

ها در جهان مورد شك و ترديد  و آبروي و حيثيت ايران در پرداخت اقساط بدهي] 14[شد
و در پايان دوره ] 15[اشتها، حدود ده ميليارد دالر هزينه د استمهال اين بدهي. قرار گرفت

هـاي   جناحدخالت هاي شهري به دليل تورم و احياناً  اول رياست جمهوري ايشان، شورش
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جلوي ادامه برنامـه  . درصد هم پيش رفت 50مخالف حكومت به وقوع پيوست و تورم تا 
اي هاشمي هم بود، يا حداقل اعتبار  هاي توسعه شكست اين برنامه، شكست ايده. را گرفتند

هـاي   بعـداً بارهـا، آقـاي هاشـمي سـعي كـرد كـه همـه ارگـان         . اشمي را زير سؤال بـرد ه
گيرنده ـ از جمله مجلس ـ را در انتخاب اين الگو ذيمدخل معرفي كنـد ولـي همـه      تصميم

. كننـده داشـته اسـت    دانستند كه نفوذ و قدرت هاشمي در انتخاب اين الگو نقش تعيـين  مي
، ]17[، شادروان مهنـدس سـحابي  ]16[نسب روان عالينظري، چون شاد افراد ملي و صاحب

آقاي هاشـمي بـدهكار     با اين الگو مخالفت كرده بودند ولي گوش] ... 18[مهندس موسوي
نسب همكاري خود را پس از انتخاب هاشمي به رياسـت جمهـوري، بـا     نبود و آقاي عالي

بـه   حضـوري  ياي از دوستان مهنـدس سـحاب   و حتي موقعي كه عده. قوه مجريه قطع كرد
رويش زياد «: اعتراض كرده بودند آقاي هاشمي گفته است كه 1369بازداشت وي در سال 

هرچند پس از فوت مهندس سحابي آقاي هاشمي آن را تكذيب كرد ولي هنـوز  ! »شده بود
در شأن آقاي هاشمي و تأثير مـدني، تكـذيب   . اند چند نفر زنده هستند و آن را بازگو كرده

 مجدد او، مخصوصاً اينكه فشار روي مهندس سحابي و بازداشت. استنيست عذرخواهي 
هاي بعد هم ادامه پيدا كرد و تا حـدي كـه بـه تنـگ آمـده بـود و در نامـه مـورخ          در سال

به سران سه قوه از آنها تقاضاي اعدام خود را كرد و پس از اين نامه بـود كـه تـا     7/11/81
  :عملي كردن اين الگو، عبارت بودند از پيامدهاي انتخاب و. حدودي فشار كاهش يافت

  :يگسترش فقر و اختالف طبقات -2
در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي نظراً اختالف طبقاتي به رسميت شناخته شد و 

ي تعديل نهادهاي اقتصادي جهـاني، طبعـاً    انتخاب برنامه. عمالً در اين راستا حركت كردند
داشت و در مطبوعات همان موقع طرفداران آقـاي  پيامدهايي چون تشديد اختالف طبقاتي 

در آموزش و پرورش و برخالف قـانون اساسـي مـدارس    . كردند هاشمي، آن را توجيه مي
ايجاد شد و اين باعث گرديد كه بهترين معلمان جذب اين مدارس شوند كـه  » غيرانتفاعي«

آمـوزش بـه    سـازي  خصوصي بعداً اين. كردند ثروتمندان بخشي از بودجه آنها را تأمين مي
  .ها هم توسعه يافت دانشگاه

هـاي   بيكاري و عدم اشتغال در اين دوره افزايش يافت كه يكـي از مظـاهر آن شـورش   
  ]19.[بود... شهر، قزوين و شهري در شهرهاي مشهد، اسالم

درصـد درآمـد    25درصد توليد ناخالص داخلي و  27در بخش كشاورزي در حالي كه 
درصـد   7رصد جمعيت فعال در اين بخش اشتغال داشتند، فقط د 23حاصل از صادرات و 
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و اين امر باعث تخريب بيشـتر  ] 20.[شد سرمايه ثابت ناخالص داخلي جذب اين بخش مي
در حـالي  . نشيني گرديد روستاها و بخش كشاورزي و مهاجرت به شهرها و افزايش حاشيه

ميليـارد دالر   5بـه حـدود    شد و ساالنه درصد توليدات كشاورزي ضايع مي 30كه بيش از 
معضل كنوني شهرها و خاصه و شهرهاي ] 21.[رسيد، اقدامي براي جلوگيري از آن نشد مي

گذاري عمده در  رشد نهادهاي تجاري و خدمات، سرمايه. هاست بزرگ از پيĤمد آن سياست
و توليـد اتومبيـل سـواري ـ بـه جـاي       ) مانند مخـابرات (هاي خدماتي و نه توليدي؛  بخش

عواملي بودند كه در دوره آقاي هاشمي ... سازي ها؛ خصوصي كتور، فرار مغزها و سرمايهترا
  .اختالف طبقاتي و فقر را تشديد كردند

  :يـ ادار يگسترش فساد مال -3
ي شتابدار و عمدتاً بدون كار كارشناسي، ايـن فـرض را    ديدگاه آقاي هاشمي به توسعه

توسـعه طبعـاً بخشـي از    . ي ـ اداري را پذيرفت در خود داشت كه بايد تا حدودي فساد مال
  !فساد را با خود دارد

و رياسـت جمهـوري آقـاي     1368از . شد ايران با اقتصاد جنگي اداره مي 1367تا سال 
هـاي   استقراض از خارج مجوز يافـت و فعاليـت  . ي اقتصادي شتاب گرفت هاشمي، توسعه

گسـترش  ... ي، آب، تجـارت و هاي مهم كشور با سد سـازي، پتروشـيم   اقتصادي در بخش
شد و يا با سرعت و بـدون تعمـق    ها يا انجام نمي پذيري در اين طرح مطالعات انجام. يافت

  .شد گيري مي علمي ـ كارشناسي، تصميم
كنند ـ خاصه كشورهاي نفتي جهـان سـوم ـ      عموماً در كشورهايي كه مواد خام صادر مي

؛ پتانسيل انقالب از يكطرف 1368ولي تا سال خواري وجود دارد  فساد مالي ـ اداري و رانت 
نسـب، جلـوي    ي شادروان عـالي  و مسئله جنگ و مديريت اقتصادي كشور با مشاورت عاليه

پـس از رياسـت آقـاي هاشـمي و شـروع مرحلـه       . ـ اداري را تا حدي گرفته بود فساد مالي
تصـادي، همـراه بـا    المللي پول و تعديل اق هاي بانك جهاني و صندوق بين سازندگي و برنامه

هاي قانوني، فساد را در نهادهاي دولتي با سرعتي زيـاد گسـترش داد و    عدم كنترل و بازرسي
اجرايي مملكت، در زمان توسعه و سـازندگي،   مسئولموقعي كه باالترين . گير كرد آن را همه

تـوان حـدس زد كـه مـأموران اجرايـي چگونـه عمـل         داند؛ مي فساد را تا حدودي موجه مي
هـاي اطالعـاتي، امنيتـي و نظـامي و انتظـامي هـم        وقتي اين فساد وارد دستگاه. اهند كردخو
  ]22.[شوند، معلوم است كه چه اتفاق خواهد افتاد مي
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  :دخالت سپاهيان و وزارت اطالعات در امور اقتصادي و بالتبع در امور سياسي -4
كردند و اين امر باعـث  هاي دولتي را مطرح  سازمان» خودكفا شدن«آقاي هاشمي طرح 

شد كه با دخالت مستقيم ايشان سـپاه پاسـداران وارد امـر سـازندگي و پيمانكـاري شـد و       
هـا   آقاي خـاتمي بـا مـانور فـانتوم     ي هآنچنان رشد و دخالت آن گسترش يافت كه در دور

، »تـرك سـل  «و از اجراي طرح ! جلوي اجراي طرح دوم توسعه فرودگاه امام را هم گرفتند
حتـي وزارت اطالعـات پانصـد    . ي شبكه مخابرات جلوگيري شد مناقصه، در توسعهبرنده 

كه در زمان آقاي يونسي گفتـه شـد كـه وزارت اطالعـات از     ! شركت اقتصادي تشكيل داد
هاي اقتصادي منع شده است ولي هيچ گزارشي منتشر نشد كـه ايـن اقـدام چگونـه      فعاليت

شـود، پانصـد    شد؟ آيا به اين سادگي مـي ها چي  و سرنوشت اين شركت ؟انجام شده است
درصد مخـابرات توسـط سـپاه و     51خانه منفك كرد؟ خريد  شركت اقتصادي را از وزارت

هاي متعددي توسط سپاه و بسيج و ارتـش و نيروهـاي انتظـامي،     ها و تعاوني تشكيل بانك
باشد كه  ميهاي مستقلي توسط سپاه و از همه مهمتر ورود سپاه در امر قاچاق  ايجاد اسكله

زاد در  يك نمونه آن را آقاي نـوري . را به كار برد» چي برادران قاچاق«نژاد اصطالح  احمدي
  :مالحظه بفرمائيد. مصاحبه با سايت كلمه آورده است

. زنـد  نژاد ظاهراً در يكي از سفرهاي استاني به گمرك آن استان سر مي آقاي احمدي... «
پرسـد   اند و آرم سپاه رويشان بوده، مي ه مهر و موم شدهخورد ك به كانتينرهاي فراواني برمي

. ها را باز كنيـد  يكي از اين: گويد مي. ابزار و امكانات نظامي: گويند ها چيست؟ مينداخل اي
بينند داخلش لوازم آرايـش   كنند، مي وقتي يكي را باز مي. شود، محرمانه است گويند نمي مي

  ]23!![»بوده
عاد اقتصادي جامعه فعال است؛ از فوتبال تا ساخت سد و پـل  امروزه سپاه در تمامي اب

چه كسي اولين بار آنها را وارد اين عرصـه  ... و از فعاليت در بخش نفت و گاز تا مخابرات
عليـرغم  . داند كه آقاي هاشمي مبتكر اين امـر بـوده اسـت    كرد؟ بدون ترديد همه كس مي

راد سـپاه در سياسـت هـم بـه دنبـال      وصيت امام خميني و تصريح قانون اساسي دخالت اف
در كمتـر موضـوع سياسـي اسـت كـه فرمانـدهان سـپاه        . هاي اقتصادي آمده اسـت  فعاليت

در چند سال اخير سـپاه در مجلـس شـوراي اسـالمي، قـوه قضـائيه، قـوه        . اظهارنظر نكنند
ي هـا  امروز آقاي هاشمي با اين دخالـت . نفوذ كرده... ها و مجريه، نهادهاي اقتصادي، بانك

سپاه ممكن است مخالف باشد ولي موقعي كه امري شروع شد و مجاز گرديـد در رشـد و   
  .شود گسترش خود از كنترل آغازكننده خارج مي
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  :خفقان سياسي و گسترش ترورهاي داخلي و خارجي -5
در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي اگرچه چند نشريه معدود اجـازه كـار و نقـد    

. موع فضاي تهديد براي اپوزسيون و خفقان سياسي سنگين بـود محدود داشتند ولي در مج
آقاي هاشمي و وزير خارجه ايشان . در داخل و خارج ترورهاي سياسي متعددي انجام شد

چيـزي كـه   ! اند هاي خود سر اعالم كرده ـ آقاي واليتي ـ اين ترورها را كار افراد و سازمان 
  :زيرا. باشد قبول آن قدري مشكل مي

ر مورد ترورهاي خارجي مرتباً آقاي هاشمي، در همان موقـع، آنهـا را تكـذيب    اوالً ـ د 
  .كرد كرد و يا با سكوت برگزار مي مي

ثانياً ـ در مورد ترورهاي داخلي ـ از جمله ترور مرحوم مهنـدس برازنـده در مشـهد ـ       
  .رسيد شكايات اعضاي خانواده به جايي نمي

هاي خود سر بوده اسـت چـرا    ر افراد و سازمانثالثاً ـ اگر فرض كنيم كه اين ترورها كا 
آقاي هاشمي جلوي آن را نگرفت؟ منطقاً آقاي هاشمي هم در مورد آنهـا اطـالع داشـت و    

گيري علني نكرد؟ بلكه بـرعكس آقـاي    توانست جلوي آنها را بگيرد؟ و چرا موضع هم مي
د در مـورد وزيـر   خو ي ههاشمي در يك مورد به هنگام كسب رأي اعتماد براي وزراء كابين

و ايـن  ! چه كسي جرأت دارد به وي رأي ندهد: اي با اين مضمون گفت كه اطالعات جمله
اعالم علني فضاي خفقان و تهديد امنيتي به مجلس بود كه قانوناً حق استيضاح، عـدم رأي  

در دوران آقـاي هاشـمي وزيـر    . اعتماد به وزير اطالعـات و حـق سـؤال از وي را داشـت    
همـين نگـرش بـه وزارت    ! اه علناً از طرف مجلس مورد سؤال واقـع نشـد  اطالعات هيچگ

هاي رانتي وزارت اطالعـات   اطالعات بود كه عالوه بر ايجاد فضاي خفقان سياسي دخالت
فضاي كسب و كار ... در امور اقتصادي و تشكيل حدود پانصد شركت تجاري و توليدي و

ي يك  ف آقاي هاشمي بود كه قصد توسعهرا هم امنيتي و اطالعاتي كرد، و اين عليرغم هد
قانون اساسي هم اتفاق افتاد و بـه   44چيزي كه در تغيير اصل . بورژوازي صنعتي را داشت

امروز خيلي از وقـايع روشـن شـده و    . نفع مقامات نظامي شد نه تقويت بورژوازي صنعتي
فيلم بازجوئي از . اند اند رو كرده هاي جهاني خيلي از چيزهايي را كه قبالً مخفي بوده رسانه

سعيد امامي با داروي نظافت و » خودكشي«هايي را نشان داد كه با  همسر سعيد امامي شيوه
با شك و ترديدهايي كه بعضي از دوسـتانش اعـالم كردنـد؛ بـيش از پـيش ابعـاد قـدرت        

ادعاي ترور احمـد خمينـي توسـط    . هاي اطالعاتي و امنيتي را روشن كرد بالمنازع سازمان
هاي زنجيري و ترورهاي داخل و خارج؛ بخشي از ابعاد اين نوع كارها را،  د امامي، قتلسعي
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. زاد در مصاحبه با كلمه مستند كـرده اسـت   يك نمونه از آن را محمد نوري. روشن ساخته
گـذاري و خـط و ربـط     حمايـت و سـرمايه  «با » قالده طال«زاد در مورد سازنده فيلم  نوري

ها پيش آقاي كشاورز و خـانم   سال«: گويد آقاي طالبي، چنين مي ،»وزارت اطالعات و سپاه
هـا   ي سـيماي اسـتان    ُرمنش و من، داوران جشـنواره  پوران رخشنده و آقاي طالبي و آقاي د

يك شب ايـن آقـاي ابوالقاسـم طـالبي چيـزي      . اين جشنواره در اروميه برگزار شد. بوديم
ي اتصـال حـاال دارد    بـوده و ايـن حلقـه    فهمم او به كجا وصل تعريف كرد كه من حاال مي

وزارت (هـاي اداره   يكي از بچه: آقاي طالبي گفت. دهد نشان مي» قالده طال«خودش را در 
پيشنهاد كرد كه بيا و فيلمي دربـاره شـاپور بختيـار بسـاز و     ) آقاي طالبي(به من ) اطالعات

آقـاي  (بازسازي كن كـه مـن   ايم  طور كه ما او را از پا درآورده نحوه كشته شدن او را همين
آقـاي طـالبي شـروع كـرد بـه تشـريح       . وقتي داستان را شنيدم گفتم كار من نيست) طالبي
پسـر بختيـار كـه رئـيس     ...» ها يكي از بچه«ي كشته شدن شاپور بختيار از قول همان  نحوه

 اي كـه دو اتـاق   در خانه. پليس پاريس بود همه جور امنيت را براي پدرش فراهم كرده بود
ي  بـراي پـدرش يـك تـيم دو سـه نفـره      . يك اتاق پائين يك اتاق بـاال . داشت در دو طبقه

در طبقـه بـاال خـود بختيـار     . كف خانه ساكن بودنـد  ي هم محافظ گماشته بود كه در طبقه
زد افـراد تـيم يـا     هاي نوك عصا كه به كف چـوبي اتـاق مـي    بختيار با ضربه. اقامت داشت

. پيغامي اگـر داشـت دوضـربه   . خواست يك ضربه گر چاي ميا. كرد خدمتكاران را خبر مي
ما اين اطالعـات را  . خواست برود سه ضربه خواست بكند يا جايي اگر مي مشورتي اگر مي

به ديدنش رفتيم و با او اعـالم  ) سعودي يا عراقي(طي دو سه جلسه كه در لباس سه عرب 
اي به بختيار نزديك  ها به بهانه در ديدار آخر يكي از بچه. همكاري كرديم به دست آورديم

هاي نوك عصا تـيم حفاظـت را    شد و ناگهان او را كه سبك بود از زمين بلند كرد تا ضربه
يكي هم بالفاصله جلوي دهنش را گرفت و من هم با ضربات پي در پي چـاقو  . خبر نكند

بـا   از نفس كـه افتـاد، آرام نشـانديمش روي مبـل و    . اش كردم دست بكار شدم و سالخي
تيم حفاظت نيم ساعت بعد از خروج . صداي بلند از او تشكر كرديم و از خانه بيرون زديم

  ]24[»...شود ما متوجه مي
  :نظارت استصوابي -6

الـه منتظـري، اولـين و دومـين ضـربه بـه قـانون اساسـي و          صدر و آيت اگر حذف بني
دوران رياسـت  دموكراسي و مردم ساالري بـود، تصـويب قـانون نظـارت استصـوابي، در      

در آن مقطـع  . كننده به قانون اساسي بود جمهوري آقاي هاشمي، سومين ضربه كاري و فلج
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زماني، جناح راست و شوراي نگهبان به مراحلي از قدرت رسيده بودند كه ديگر راه ورود 
هر دگرانديش و غيرخودي را به مجلس و رياست جمهـوري و مجلـس خبرگـان رهبـري     

رد، نظارت استصوابي را در مجلـس و در تعـارض آشـكار بـا قـانون      با اين رويك. سدكنند
اساسي تصويب كردند و آقاي هاشمي، هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن نكـرد و اگـر در   

  !خفا كاري كرده است، آنرا علني و اجتماعي ننمود

  دوازدهم ـ دوران اصالحات

بـدان اشـاره رفـت وارد    اي هشت ساله از مديريت اجرايي كـه   آقاي هاشمي با كارنامه
شد كه جناح راست قصد تسخير رياست جمهوري را داشت  1376فضاي اصالحات سال 

در سياست خـارجي، بـا جريـان    . و تقريباً همه هم انتظار تحوالت در انتخابات را نداشتند
ن باالي كشور، امريكا و متحدانش خود را براي يك مسئوالدادگاه ميكونوس و متهم شدن 

كردند كه احتماالً چيزي شبيه حمله ريگان بـه ليبـي    ي ايذايي ـ تنبيهي، آماده مي حمله هواي
غـرب  . هـاي غربـي بـود    بود و اين تصميم غرب با توجيه ترورهاي خارجي و رأي دادگاه

ي  منتظر انجام انتخابات بود تا آن را هم به كارنامه قبلي حكومـت ايـران، بيافزايـد و بهانـه    
ها و فضاي رقابتي نسـبي ايجـاد شـده بـين آقـاي       نظرسنجي. كند حمله به ايران را تكميل

هاي آخر، خبر از چيز جديدي داشت و آن دخالـت گسـترده    خاتمي و آقاي ناطق در هفته
ي ايشـان   لحـن آقـاي خـاتمي و مواضـع اعـالم شـده      . مردم در سرنوشت آينده كشور بود

هاشمي با اطالعات و  كرد كه احتمال پيروزي وي بيش از رقيب است و آقاي مشخص مي
اي از نـاطق را هـم    اشرافي كه بر محيط اجرايي انتخابات داشـت و حمايـت آقـاي خامنـه    

ي جدي بـا تقلـب در انتخابـات     ديد، سخنراني معروف خود در نماز جمعه را در مقابله مي
بعد هم با اقدامات اجرايي و قـانوني  . ايراد كرد و هشداري داد كه تن به تقلب نخواهد داد

آقاي هاشمي در مصاحبه با شـرق  . خود اين هشدار را عملي كرد و جلوي تقلب را گرفت
نصـاب مشـاركت در انتخابـات رئـيس     ... «: كنـد  چنين واقعه را توصيف مـي  اين) پيشين(

بعد از برگـزاري ايـن انتخابـات هـيچ كـس اعتـراض       . جمهوري، ديگر به آن سطح نرسيد
كرد كه ديگـري رأي   يروهاي سنتي حكايت از آن مينداشت، با اينكه تبليغات و امكانات ن

بياورد، ولي فضايي در كشور درست شد و با دو تا سخنراني كه كـردم و وزارت كشـور و   
من با نامزد ديگر يعني آقاي ناطق . اينها را كنترل كردم، آن انتخابات بسيار خوب انجام شد

ام را  وظيفـه شـرعي و قـانوني    نوري هم موافق بودم و در جلوگيري از تقلب در انتخابـات 
يكـي   1367، همچون كوشش هاشمي در پايان دادن به جنگ در سال اقدام ينا »انجام دادم
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از مهمترين اقدامات به نفع مصالح ملي و منافع ملي و مردم بود و در عين حـال سرمنشـاء   
 1388ال رفت كه آنچه در س اقدامات اصالحي دوران آقاي خاتمي شد و الّا اين احتمال مي

آوردهـاي دوران اصـالحات را    افتاد و ما فضـا و دسـت   اتفاق مي 1376اتفاق افتاد در سال 
  .داشتيم نمي

  هاشمي در دوران اصالحاتبا برخورد 

روي و عدم  ، با چپ1376طلبان، عليرغم اين اقدام مثبت آقاي هاشمي در انتخابات  اصالح
اي جناح راست؛ بـا آقـاي    تودهقانوني و  درك درست از شرايط ايران و قدرت قانوني، شبه

هاي آنها بـه هاشـمي و آنچـه در انتخابـات      حمالت رسانه. هاشمي خوب برخورد نكردند
مجلس ششم انجام دادند، آقاي هاشمي را از حمايت جدي از اصـالحات منصـرف و دور   

رفت كه تحول الزم در فضاي سياسي و جامعـه را   ولي از آقاي هاشمي اين انتظار مي. كرد
ــ از جملـه آقـاي     طلبان متعادل طلبي و اصالح درك كند و حمايت بيشتري از اصالح بهتر

  .خاتمي ـ داشته باشد

  نژاد سيزدهم ـ دوران احمدي

، آقاي هاشمي باز با هوشمندي خود، متوجـه خطـرات شـد و خـود را     1384در انتخابات 
ت و قصـد  معلوم بود كه هاشمي احساس خطر كرده اسـ . كانديداي رياست جمهوري كرد

پـيش ببـرد و ضـمناً از جريـان قـوي      » تعديل و اصالح«هاي گذشته خود را با  دارد برنامه
آخر سر هم در . هم بيش از پيش نگراني داشت و احساس خطر كرده بود» حزب پادگاني«

هاشمي در چهار سـال  ! مورد رسيدگي به تحوالت انتخابات، نوميدانه، به خدا شكايت كرد
كارانه خودش، منتقد عملكرد او بـود   ي محافظه نژاد، به شيوه احمدياول رياست جمهوري 

  .ناپذير است محكم نايستاد، به هر دليلي كه بود، توجيه. رفت ولي از او انتظار بيشتري مي
در . انجـام داد  يتر ظـاهر شـد و اقـدامات مهمـ     محكم يهاشم ي، آقا1388در انتخابات 

طلبـان   اصـالح  ياش هم حـام  خانواده يكرد، اعضا يت ضمنيطلبان حما انتخابات، از اصالح
ن خطبـه نمـاز   ينوشت و در آخـر  يدهنده به رهبرهشدار يا قبل از انتخابات هم نامه. بودند

او  ياسـ يس يرفتارها. بست را اعالم كرد حل برون رفت از بن ، راه1388جمعه خود در سال 
، معتـرض  1388انتخابـات   جـه يهم نشان داد كه او به شدت به نت يمملكت يدر محافل رسم

كرد  يپنهان پناه برد و سع يپلماسي، بعد از خطبه معروف نماز جمعه خود، به ديهاشم. است
نـژاد، عمـدتاً، بـه علـت عملكـرد خـود و        ياحمد. نژاد كند يرا قانع به حذف احمد يرهبر
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ـ  افتاد و هم ير اطالعات، از چشم رهبريدر مورد عزل وز يمقاومت در مقابل رهبر ون در اكن
ي گراني ارز  و مسئلهنژاد  آقاي احمدي 11/7/91با مصاحبه  .د، قرار دارديمرحله كنترل و تهد

كـه   طـوري  به. ي جدي رسانده است نژاد را به مرحله و طال، مخالفت جناح راست با احمدي
گو، ديكتـاتور، فـرافكن ناميدنـد و تقاضـاي اسـتعفاي او را كردنـد        نشينان او را دروغ مجلس

ـ آقا ي ع شدهي، علناً از حقوق ضايهاشم يآقا يول ).13/7/91نامه ايران روز( و  يان موسـو ي
و ! ساكت اسـت در اين مورد و علناً  !نكرد و شفاف ، علنيدفاع جدي و خانم رهنورد يكروب

  ؟باشند و بدون ذكر حصرشوندگان، مي شايد در شرايط كنوني، اميدوار به اصالح
اي و  رود كه آن را در مسئله هسـته  رسد كه بخشي از طرح هاشمي، پيش مي به نظر مي

ي  بينيم ولي تا قبول طرح كامل وي، هنوز فاصله هاي گذشته، مي كوتاه آمدن در درخواست
مصالحه اظهار ترديد جـدي  هر چند اخيراً و پس از كنفرانس بغداد در مورد . زيادي هست

  د؟ها اميد ندار نشيني يا به همكاري غرب در اين عقب كرده است

  دهم ـ سخني با آقاي هاشمي رفسنجانيچهار

زده و انـدوهناكي برخـورد    هاي ماتم چهرهها همه جا با  ها تا اتاق در راهروها و سالن«
هـا،   صدر و سركوبي ليبرال تأثير تحوالت كشور و عزل بني كردم كه تا ديشب تحت مي

  ».سخت شاداب و با نشاط بودند
ــدان    ــنجاني از كارمن ــمي رفس ــاي هاش ــيف آق توص

وزيــري پــس از انفجــار حــزب جمهــوري   نخســت
 1360كارنامـه و خـاطرات   . 1360تير  7اسالمي در 

 525-526صص 

شما در آستانه هشتاد سالگي هستيد و فرصـت زيـادي در پيشـگاه مـردم ايـران و       -1
هاي علمي رايـج   عمرتان دراز باد ولي طبق قواعد بيولوژيك و سنت. درگاه خداوند نداريد

هر لحظه ممكن است براي انسان در اين سن و سال، اتفاقي بيافتد كه يا او را ناتوان سـازد  
  .مت الهي برودو يا به رح

اي از عملكردهـاي   ي جمهوري اسالمي ايـران؛ كارنامـه   در سي و چند سال گذشته -2
هاي  مثبت و منفي داريد كه نه تاريخ آن را فراموش خواهد كرد و نه نسل حاضر و نه نسل

  .آينده از آن خواهند گذشت
هـا   ربد«معروف هستيد كه بيشتر در پشت » پشت پرده«شما به عنوان يك سياس  -3
عليرغم اين برداشت عمومي در مواردي به نفـع  . كند و كمتر علني و آشكار عمل مي» بسته
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ايد؟ همچنان كه گفته شد؛ مانند كوشش براي قبول  مردم و مصالح ملي مواضع مهمي گرفته
و جلوگيري  1360و پايان جنگ، اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان در سال  598قطعنامه 

به رهبري و آخـرين نمـاز جمعـه     88ي قبل از انتخابات  ، نامه1376ابات از تقلب در انتخ
نژاد و مواضع جسته و گريختـه   خود، عدم شركت در مراسم تحليف و تنفيذ حكم احمدي

اي  لذا، در كارنامه عملكرد شما در جمهوري اسالمي نكـات درخشـان و برجسـته   . ديگري
ون هم خانواده و شخص شما در معـرض  هم اكن. شود هم، به نفع مردم و مملكت ديده مي

انـد و نـه لزومـاً در     ها و اتهاماتي هستيد كه نه در دادگاهي ثابـت شـده   ها و فحاشي هتاكي
همة كساني كه مسائل ايران را در اين سي و . باشند راستاي منافع ملي و مصالح مملكت مي

اي داريـد كـه    العـاده  قدانند كه شما اطالعات و امكانات فـو  اند، مي چهار سال تعقيب كرده
  !كنيد از آنها استفاده نمي... و "مصلحت حكومت"و  "حفظ نظام"مكن است براي م

و . ايـد  شما به ديپلماسي نيمه مخفي و نيمه شفاف رو آورده 1388پس از انتخابات  -4
ايد كه رهبري  ايد و سعي داشته به درستي مشي حل قضيه با كمك رهبري را در پيش گرفته

هـا را   نژاد دست بردارد و انتخابات آزاد و آزادي زنـداني  كنيد تا از حمايت احمدي را قانع
در استراتژي تعيين . اي از يك منحني بزرگ بوده است نژاد نقطه در حاليكه احمدي. بپذيرد

نـژاد، نقـش كمـي آنهـم در اجـراي آن داشـته و او در آن        شده براي روند امـور، احمـدي  
نژاد بـه رهبـري،    شما در شناساندن احمدي. ك اجرايي بوده استاستراتژي عمالً يك تاكتي

ايـد ولـي در تغييـر     با توجه به عملكرد خود او و شرايط بعد از انتخابات شايد موفق شـده 
هنوز دوسـتان شـما در زنـدان هسـتند،     . شود استراتژي هنوز آثاري از توفيق شماديده نمي

شـود،   رت استصوابي شديدتر برگزار ميشوند، انتخابات با نظا شكنجه روحي و جسمي مي
سـازي   فضاي جامعه امنيتي ـ نظامي است، دگرانديشان دائماً تحت تعقيب هسـتند، پرونـده   

اي رسيده است و عالئم كمـي   كننده ادامه دارد و تخاصم و دشمني با غرب به مرحله تعيين
  .شود ولي معلوم نيست به كجا خواهد رسيد از تغيير در آن ديده مي

در پاسخ سؤالي كه كشور در شرايط خطيـري اسـت   ) پيشين(در مصاحبه با شرق  شما
ن مسـئوال اي بـراي مـردم و    شـود چـه توصـيه    براي مهار اين فشاري كه به كشور وارد مي

  :ايد كه توانيد داشته باشيد؟ گفته مي
بـا  . نظر بـوديم  در اين مورد در دو، سه ماه پيش كه با رهبري معظم صحبت كردم، هم«

ها بهترين مصونيت كشور وحدت ملـي و همـدلي جامعـه اسـت و      جه به تشديد تحريمتو
... شود ها خيلي كم مي همدلي با نظام و نظام با مردم؛ اگر اين وحدت به وجود بيايد آسيب
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هـاي كـامالً    بايـد انتخابـات  . شـود  ها شروع مـي  در مورد وحدت اآلن مسيرش از انتخابات
انتخابات » .شان در جامعه مؤثر است ردم احساس كنند كه رأيقانوني و آزاد انجام شود و م

  .مجلس نهم، چنين چيزي را نشان نداد
اراده رهبـري شـرط اساسـي    «: ايد كه ي اين مصاحبه براي وحدت داخلي گفته در ادامه

از زمـان مصـاحبه شـما،    » .در مذاكراتم هم فهميدم ايشان عالقمند هستند. اين محور است
اي كـه هنـوز هـم سرنوشـت آن      نرمش كمي در مقابل مذاكرات هستهتحول جديدي، جز 

هـا   ها، زنـدان  تحديدها، تهديدها، سركوب. معلوم نيست، چيز جديدي مشاهده نشده است
  .همچنان ادامه دارد... و

اي از تجاوز و كشتار و زورگويي  غرب، به عنوان يك استعمارگر پانصد ساله، كارنامه -5
ش آن را در كتاب اميركبير ـ حداقل در مورد ايران ـ خـوب روشـن     سال پي 45دارد كه شما 

ي كلـي   ايد و در مقدمه آن كتاب به عملكرد استعمار در سـاير نقـاط جهـان هـم اشـاره      كرده
معتقـد   (Creative Destruction)» ويرانگـري خـالق  «امروز رهبري غرب، امريكا، به . ايد داشته

ي بيمـاران   بـراي معالجـه   1950كـه در دهـه   » شوك درماني«است و همچون شيوه مكتب 
هاي الكتريكي، ذهن بيمار را خالي از همه چيز كنـد و بعـد او    رواني سعي مي شد با شوك
براي فعاالن سياسـي جهـان سـوم ـ از     » سيا«اي كه بعداً توسط  را مطيع پزشك نمايد، شيوه

هاي انفرادي و شـكنجه روحـي و جسـمي توسـط بازجويـان و       سلول جمله در ايران ـ در 
طـور وسـيع بـه كـار رفـت و در جمهـوري        ههاي اطالعاتي و امنيتي ب گران دستگاه شكنجه

و بعـد  » هايـك «؛ »شوك درماني«هاي اقتصادي  در اجراي برنامه. اسالمي هم يك شيوه شد
ي از كشـورهاي جهـان سـوم؛    آن را توصيه كردند كه در بعضـ » ميلتون فريدمن«شاگردش 

در دوران شما، اين شوك . و در شرايط ديكتاتوري اجرا شد... مانند شيلي پينوشه و بوليوي
هـاي شـهري، افـزايش     درماني اقتصادي شروع شد كـه بـه دليـل افـزايش تـورم، شـورش      

نژاد  احمدي. جلوي آن گرفته و شما هم اصرار بر اجراي آن نكرديد... هاي خارجي و بدهي
ي شوك درمـاني اقتصـادي تحـت     برنامه» دفاع از محرومان«و » چپ«پوشش شعارهاي  با

ترين نوع آن در جهـان اسـت ـ را بـه اجـرا درآوده       ها ـ كه راست  پوشش هدفمندي يارانه
درمـاني   گراني ارز و طال، يكي از نتـايج ايـن شـوك   . داشتي آن را هم  است و قصد ادامه

اگـر  . جامعه، مردم را به نقطه استيصال خواهد رسـاند  است كه در گراني مايحتاج ضروري
شوك درماني اقتصادي او در سقوط جمهوري اسالمي جواب نداد، غرب به دنبـال شـوك   

در مقابله با مخالفين خود بارها غـرب از همـين روش اسـتفاده    . درماني نظامي خواهد بود
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آن » خالقانـه «بعـد   وارد كردن شوك نظامي بطور وسيع، تخريب همـه چيـز و  : كرده است
؟ در بيست سال گذشته؛ اين شيوه نظامي شوك درمـاني در يوگسـالوي،   !كشور را ساختن

افغانستان، عراق و ليبي در جلوي چشمان ما اجرا شده اسـت و تـا بعـد در ايـن كشـورها      
نوبت شوك درماني اقتصادي شود و در سوريه نوع نظامي آن در حال اجراست و در ايران 

: را در اينجا ذكـر كنـيم   اي آن به عنوان مثال نمونه. براي اجراي آن شده استگيري  تصميم
در پـنج هفتـه و در   » تام هوك«، حدود سيصد موشك 1991فارس در سال  در جنگ خليج

. ، بيش از سيصد و هشتاد عدد از همان موشك در يك روز شـليك شـد  2003تهاجم سال 
بـيش از سـي هـزار بمـب روي     ) ماه مي از بيستم مارس تا دوم(در ظرف چهل و دو روز 

درصـد   67برابـر بـا   (شونده  اند و عالوه بر آن بيست هزار موشك هدايت عراق فرو ريخته
در مورد ايران، بين سي هزار ] 25[.ك كردندشلي) هايي كه تا آن روز توليد شده بود موشك

ايران هم مطالعه اي  اند، حتي بمباران هسته تا يكصد هزار هدف براي تخريب شناسايي شده
  ]26.[شده است

  شايد عجيب به نظر آيد كه وزارت خارجـه ايـاالت متحـده امريكـا، پـس از گذشـت      
  »بازسـازي و تثبيـت   ي هادار«يك سـال و نـيم از اشـغال عـراق، واحـد جديـدي بـه نـام         

(Office of Reconstruction and Stabilization) هـاي   اين اداره، بابت تدوين طـرح . ايجاد كرد
شروح بازسازي بيست و پنج كشور مختلف، از ونزوئال گرفته تا ايران؛ كه ممكن است به م

هر دليلي آماج حمالت امريكا و نابودي قرار گيرنـد، بـه پيمانكـاران خصوصـي وجـوهي      
يعني تخريب كامل و سپس بازسـازي توسـط شـركتهاي وابسـته بـه      ]. 27[كند پرداخت مي

  .ها كننده همان تخريب
هاي كـامپيوتري   ها شروع شده است؛ ويروس ، در ايران، اجراي اين روشاكنون هم -6

، انفجارات ...و ، ويروس مهدياي و وزارت نفت، ويروس شعله هاي انرژي هسته در بخش
ها و مراكز نظامي، ترور جوانان فعال در مراكـز علمـي و صـنعتي،     هاي اخير در پادگان سال

] 28.[ي نظامي آن هنـوز شـروع نشـده اسـت     هفقط بخش گسترد... هاي اقتصادي و تحريم
اي كـرده اسـت بـراي     اي ايـران را بهانـه   دانيد كه غرب، مسئله هسته شما، امروز خوب مي

اي خـود را   هـاي هسـته   برنامـه  1360اجراي منويات خود و ايران به هر دليلي كه در دهـه  
اي نـدارد و   شروع كرده باشد، امروز روشن شده است كه اوالً قصد سـاخت سـالح هسـته   

اوالً . اي، امنيت پايداري براي آن حاصل نخواهد شـد  بالفرض با هدف ساخت سالح هسته
هاي متعـارف   اي ما آگاه شده و ثانياً ـ توازن سالح  هاي هسته ـ غرب به تمامي ابعاد فعاليت
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اي غرب و اسرائيل و متحدان آنها در منطقه، به نفع ايـران نيسـت و در آينـده هـم      و هسته
اگر هم موفق باشد و به يك تفاهم برسد؛ اگرچه الزم  5+1مذاكرات كنوني با . اهد بودنخو
» تفـاهم «دانيد كه صدام و قذافي بـا غـرب بـه     شما به خوبي مي. باشد ولي كافي نيست مي

رسيدند و هرچه از دست اين دو برآمد در تفاهم با غرب و بر عليه سـاير كشـورها انجـام    
جنگ تحميلـي و در مـورد قـذافي، تحويـل ششصـد هـزار سـند        دادند كه در مورد صدام 

هاي كشتار  اي و ارتباط با عبدالقديرخان و سالح اطالعاتي و امنيتي و اسناد و مدارك هسته
را در مـورد آنهـا بـه    » تخريب خالق«معهذا، غرب قانع نشد و . جمعي ساير كشورها، بود

  .اجرا درآورد
گذرد كه شما هم بارهـا بـه    مي» وحدت ملي«ال امنيت پايدار در هر كشوري از كان -7

استراتژي تعيين شده توسط حاكميت ايران كه در . ايد، البته با تعابير مختلف آن اشاره داشته
در عمل خود را نشان داد به دنبـال وحـدت    1388فوق به آن اشاره شد و بعد از انتخابات 

بهترين حالت به دنبـال وحـدت    در. طلب و كل جامعه، نيست با مخالفين قانوني و اصالح
رسـد كـه    باشد كه آن هم بعيد به نظر مي طلب مي و سركوب اپوزيسيون اصالح» ها خودي«

سي و چند سال است كه توفيق اسـتراتژيك نداشـته   » ها وحدت خودي«طرح . موفق باشد
، ملـي ـ   )مـذهبي وغيرمـذهبي  (هـاي چـپ    صدر، سـازمان  حذف نهضت آزادي، بني. است

و امروز انحرافيون؛ مرتباً در دستور كـار بـوده اسـت و    » گران فتنه«طلبان،  اصالحها،  مذهبي
هاي سنگين آنها را، البته از جيـب ملـت، پرداخـت     حاكميت جمهوري اسالمي مرتباً هزينه

هايي همـراه بـوده كـه عـالوه بـر       ها در موارد متعددي با شيوه اين حذف كردن. كرده است
، 1360كشـتارهاي دهـه   . اند ي و حقوق بشر هم تضاد داشتهضديت با اسالم با عرف جهان

هـايي هسـتند كـه امـروز      نمونـه ... ها، ترورها و ها، كهريزك ، شكنجه1367هاي سال  اعدام
ي ايراني مهاجر و نهادهاي مردمي غرب از موضـع   اند و اكثر جامعه مدارك آنها مستند شده

كنند و هر روز پرونده  روي آن كار ميسازي،  بشر دوستانه و حاكمان غرب به قصد پرونده
مواردي نيستند كه از اذهان زدوده شـوند و  . شود هاي جمهوري اسالمي قطورتر مي تخلف

اي در  ها مسئله حاكميت را بطـور ريشـه   نتيجه آنكه؛ حذف كردن. ها ناپديد گردند از قفسه
ذفي بعـداً  اين سي و اندي سال حل نكرده است و مملكت و ملت هم عقيم نيست؟ هر ح

تا مسائل اصلي مملكـت حـل نشـوند ايـن رونـد ادامـه       . آورد با جوشش جديدي سربرمي
تر و جمعيـت بيشـتر خـود را نمايـان خواهـد       خواهد داشت و در هر مرحله با ابعاد وسيع

گيـر   چنانكه با زمـين . شود ، جنبش سبز و تقاضاهاي آن محو نمي»فتنه«با برچسب . ساخت
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ها، مشـكل حاكميـت    ران رياست جمهوري ايشان و دوم خرداديكردن آقاي خاتمي در دو
هاي گـزاف و   هاي متعدد اطالعاتي و امنيتي ما با هزينه در حاليكه دستگاه. مسلط، حل نشد

ها در نهادهاي دولتي را  هاي ويروسي خارجي امكانات نامحدود قادر نيستند جلوي تخريب
شن، شهروندان ايران را در شهرهاي مـا  سد كنند و جاسوسان اسرائيلي و غربي در روز رو

كننـد و از برگـزاري هـر     طلب را رصد مي كنند؛ هرگونه تحرك اپوزيسيون اصالح ترور مي
هاي E-Mailكنند و هر مكالمه تلفني و  جلوگيري مي... مراسم مذهبي و ملي و خانوادگي و

مـالً دشـمن   جـز اينكـه، ع  . دهـد  كنند، چه چيزي را نشان مي خطر را ضبط و كشف مي بي
  !!اصلي حاكميت كنوني، شهروندان است نه معاندين خارجي
هايي از آن را در سـخنان سـران    گستردگي فساد مالي ـ اداري درون حاكميت كه نمونه 

ديديم، حكايت از اين دارد  1390بهشت  سه قوه در كنفرانس سالمت اداري در اوايل اردي
هـاي آنهـا، از طـرف     ند كه قدرت و رانـت زن كه آقايان موقعي دست به افشاي يكديگر مي

اداري، در شـرايط دمكراتيـك،    ـ  ديگر، تهديـد شـود، در حاليكـه مبـارزه بـا فسـاد مـالي       
از (پذيرد و در شرايطي كه بيش از ده سـال   اي و اعتماد قانوني، تحقق مي هاي رسانه آزادي
گذرد، مرتباً بـر   يض مياز بيانيه رهبري در مورد مبارزه با فقر، فساد و تبع) 80بهشت  اردي

تا حدي كه بعضي در حاكميـت بـه صـراحت    . گستردگي اين سه عامل، افزوده شده است
  .گويند كه مبارزه با فساد مقدور نيست مي

. ايـد  مسائل اصلي مملكت را شما در اين سه ساله بارها، البته با زبان خودتان، گفته -8
بات آزاد، به رسميت شـناختن حقـوق   وحدت ملي از كانال حذف نظارت استصوابي، انتخا
تاكنون شواهد . گذرد ها، مي ها و رسانه بشر، آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب، سازمان

عقالنـي و تجربـه شـده را بـه      يهـا  حـل  ايد كـه ايـن راه   دهد كه شما موفق نشده نشان مي
كـه نگـران فروپاشـي    اند  هاي شما نقل كرده كننده بارها، مالقات. حاكميت مسلط، بقبوالنيد

! ايد تا آن مرحلـه را نبينيـد   جمهوري اسالمي هستيد و حتي تقاضاي مرگ از خداوند كرده
حل، مرگ شما و ساير دلسوزان هم نيست برعكس اگر در زنـدگي كـاري بكنيـد مـؤثر      راه

خداوند هم ما را خلق ! خواهد بود، پس از مرگ هم كه از دست كسي كاري ساخته نيست
  .ه هر وقت نتوانيم وظايف خود را انجام دهيم؛ از او تقاضاي مرگ كنيمنكرده است ك

بـاالي   ي هن ردمسـئوال ايد كه در ايـن سـي و چنـد سـال چـرا       آيا هرگز فكر كرده -9
يـا  ) صـدر  بني(اند  ؛ يا خلع شده)مجلس يرؤساي جمهوري، نخست وزير، رؤسا(مملكت 

انـد   يـا منـزوي شـده   ) كروبي و موسـوي ( اند يا زنداني شده) رجائي و باهنر(اند  ترور شده
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! ؟)نژاد خاتمي و احمدي(اند  يا در حين انجام وظيفه كنترل و محدود شده) خاتمي و شما(
رياســت (ن بــاالي مملكتــي مســئوالدر حاليكــه در كشــوري مثــل امريكــا، تقريبــاً تمــامي 

هـاي فكـر    قپس از بازنشستگي در اتـا ...) جمهوري، سناتورها، نمايندگان مجلس، وزراء و
(Think Tanks)، شوند تا از منافع ملي يا منافع حزبي خود، دفاع كنند به تحقيق مشغول مي .

ي ديگـري دارد؟   شـود، جـز در حكومـت اسـتالين، نمونـه      آيا روشي كه در ايران انجام مي
اشكال كار كجاست كه سي سال اين روش ادامه داشته است؟ اين همه تجربه، معلومات و 

رود كه براي تحديـد، زنـداني و كنتـرل آنهـا      ن نه تنها از بين ميمسئوالي اين شأن اجتماع
و انشقاق اجتماعي و دو دستگي مـردم را رقـم   ! ها بشكه نفت را هم بايد خرج كنيم ميليون
  .و مملكت را به پرتگاه نابودي سوق دهيم. بزنيم

خـان   قـول ميرزاتقـي  اي وجود ندارد كه به تصريح شـما از   آيا يك پادشاه نادان نامرئي
همين قـدر بـدان   «: در وسط گرمخانه حمام فين گفته بود» الدوله حاجب«خطاب به قاتلش 

اميــدوارم كســي همچــون ! ؟».ايــن پادشــاه نــادان مملكــت ايــران را از دســت خواهــد داد
اين !! »صالح مملكت خويش خسروان دانند«الدوله پيدا نشود كه در جوابش بگويد  حاجب

  .شناسيد را شما مي دستهاي نامرئي
در كشورهاي منطقه در حال اجراست، اگر هـم  » بهار عربي«آنچه امروز به عنوان  -10

د توجه كـرد اوالً  يدو نكته باو تحت تأثير انقالب ايران باشد به » بيداري اسالمي«بالفرض 
جنـبش   يهـا  شتر به درخواسـت يمردم مسلمان منطقه ما ب يها درخواست ي نكه مجموعهيا

ـ اً، رهبـران مسـلمانان ا  يو ثان 1357سال  يسبز شباهت دارد و نه شعارها هـا بـا    ن جنـبش ي
ند و جنبش خـود  يجو يالدن، برائت م و بن ينيت از راه و روش امام خميصراحت و شفاف

ـ  تين واقعيا ايآ. كنند يم يه معرفيب اردوغان تركيه راه و روش طيرا شب ش يها، ضرورت ب
ي متحـد نـاتو،    كنـد؟ تـا تركيـه    يجاب نمـ يرا ا يقانون اساس» دون تنازلب« يش، اجراياز پ

  .الگوي كشورهاي اسالمي نشود
در . ت اسـت يصداقت و شفاف يراه جلب اعتماد مردم و وحدت مل! يهاشم يآقا -11

انـد، اعتمـاد    ت و صداقت خود توانستهيبا توجه به مراتب شفاف ين سال، كسانين چنديهم
هاي گذشته را از ذهن  كاري سياه توان يچگونه م. گذشته، گذشته است. مردم را جلب كنند

شـما  . مردم پاك كرد و اعتماد آنها را جلب نمود و آينده را ساخت؟ با صداقت و شفافيت
ي خود و هم در گفتمـان رسـمي و    دانيد كه آنها را هم در خاطرات روزانه خيلي چيزها مي

اي هميشه؛ خود را سانسور نكنيـد و مـردم را از   يكبار بر! كنيد غيررسمي خود سانسور مي
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مشكالت و خطرات را همراه بـا مكنونـات و محفوظـات    . مكنونات قلبي خود آگاه سازيد
. ها را هم بيـان كنيـد   بندان مشكالت و راه. تهديدهاي ملك و ملت را توضيح دهيد. بگوئيد

ـ    حل اشتباهات و تخلفات را هم بر زبان آوريد و راه البتـه همـراه بـا    . ان كنيـد هـا را هـم بي
  .اين كار شما نيروي زيادي آزاد و فضاي جديدي خلق خواهد كرد. عذرخواهي از مردم

شما در سي سال گذشته، مستقيم و غيرمستقيم، در تمامي تحوالت جامعه، مثبـت   -12
دانند و بالفرض كه اگر كساني ندانند در آينـده خواهنـد    همه مي. ايد و منفي، ذيمدخل بوده

شما براي تسويه حساب با خداي خود و با مردم ايران بگويد كه خطاها، تخلفـات،  . فهميد
ايـد و   اند و شما تا چه حد درگير و مقصر بـوده  چه بوده... ها و ها، سوء مديريت كاري ندانم

اله موسـوي اردبيلـي هـم     آيت. آن وقت از مردم تقاضاي بخشش خود و حاكميت را بكنيد
  .گويي بپرهيزند خود ايشان هم بايد وارد مصاديق شوند و از كلي. اند روي آن تأكيد كرده

جامعه روشنفكري و آگـاه مـا   . شوند توانند بخشيده شوند ولي مي گناهان، فراموش نمي
گيـري و تخريـب بيشـتر     كنند و به دنبال انتقام شرايط بغرنج و خطرناك كنوني را درك مي

  .خواهند قدري صداقت و شفافيت مي. مملكت نيستند
، شرايط كنوني باشد كـه  1357دانيد كه قرار نبوده است، حاصل انقالب  شما خوب مي

. در صفحات گذشته، بخشي از آن را تصوير كرديم، از نيمه راه ضرر برگشتن؛ فايده اسـت 
توانيد، حاكميت را به تغييـر و اصـالح مسـير متقاعـد كنيـد، خـود را از ايـن         شما اگر نمي

اقرار به اشـتباه، طـي كـردن    . و جلوي پاي ملت، راه جديدي باز كنيدمخمصه نجات دهيد 
اين عمل شما، بدون ترديد، براي ملت و مصـالح ملـي   . باشد پنجاه درصد مسير اصالح مي

  .باشد هيچكس در موقعيت شما براي اين امر مناسب نمي. مفيد و مؤثر خواهد بود
د ـ كـه البتـه هسـت و منـافع      اين اقدام شما بيش از آنكه يك عمل سياسـي باشـ   -12

يك تسويه حساب با . سياسي زيادي هم خواهد داشت ـ يك اقدام عرفاني و اشراقي است 
انجـام  » هـا  خـودزني «گونـه   بزرگان تـاريخ بشـريت از ايـن   . خود و با خداي خويش است

ن در مسـئوال و خيلـي از  ) در مورد پذيرش قطعنامـه (گاندي، ماندال، امام خميني . دهند مي
مـورد بـه    14اهللا منتظـري در   حضرت آيت. اند رهاي دمكراتيك، دست به اين كار زدهكشو

شما هم بايد بتوانيد خود را در كنـار ايـن   . اند اند و تقصير خود را پذيرفته خود انتقاد نموده
ي موارد ذكر شده در ايـن نوشـتار اعتقـاد نداريـد،      حتي اگر به همه. بزرگواران، قرار دهيد

هاي گذشته را روشن كنيد و يك مشي جديـد   افراط و تفريط. ريد را بپذيريدآنچه قبول دا
ي  كشور ما نياز به اين شيوه. پسند را در اين كشور به منصه ظهور برسانيد خداپسند و مردم
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ن حاضر بـه ايـن كـار    مسئوالحتي اگر هيچكس در ميان . ن با خود را داردمسئوالبرخورد 
  .نباشند، شما باشيد

  گيري نتيجهخالصه و 

بطور جدي به مرحله مبارزه با رژيـم شـاه وارد    1340روحانيت مبارز ايران كه از سال  -1
ي  توانست رهبري انقالب را با كاريزما و قاطعيت آقاي خميني و شـبكه  1357شد در سال 

عظمت اين انقالب توسط روحانيت به درسـتي درك  . ارتباطي خود با مردم به دست آورد
  .هاي آن هم عظيم بودند ن نسبت كه اين انقالب عظمت داشت، آسيببه هما. نشد

را بـه سـاحل آرامـش رسـاندن، در دنيـاي پـر از تنـاقض و در         و آن انقالبادارة اين 
ي روحانيـت   ي ژئواستراتژيك و انرژي ـ استراتژيك، خاورميانه به تنهـايي از عهـده    منطقه
... حكومـت صـفويه،  (ي تاريخي مـردم ايـران    آمد، اداره اين انقالب احتياج به تجربه برنمي

از يكطــرف و ...) انقــالب مشــروطيت، نهضــت ملــي شــدن نفــت، انقــالب ســفيد شــاه، 
قــائم مقــام، اميركبيــر، مــدرس، (هــاي برجســته يكصــد و پنجــاه ســال گذشــته  شخصــيت

عالوه بر آن، ادارة آن، احتياج به بكار گرفتن تمامي توان . ، از طرف ديگر داشت...)مصدق،
هـاي سياسـي،    ي ملي متمركـز در گروههـاي سياسـي و شخصـيت     لي و موجودي تجربهم

  .را داشت 1357بهمن  22كشور، در آستانه ... فرهنگي، هنري و
روحانيت بدون توجه به اين نياز انقالب در مسيري حركت كرد كه مستمراً، نيروهـا و  

هـا شـرايط را    خـود گـروه   هاي اجتماعي و سياسي را از قطار انقالب پياده كرد و يـا  گروه
اين بـه ايـن معنـي نيسـت كـه ديگـر       . كه از قطار انقالب پياده شدند ندطوري فراهم آورد

ولي روحانيت به دليل شرايط ويژه خود عامل اصلي بود عظمـت،  . ها تقصير نداشتند گروه
ان ها و تهديدهاي آن براي سام ها، توطئه ابهت، تضادها و گستردگي انقالب همراه با آسيب

احتياج داشت، هم به طالقـاني، بازرگـان، منتظـري    ... يافتن، هم به مطهري، بهشتي، رجائي
هم به حزب توده و سازمان مجاهدين خلق احتياج داشـت و هـم بـه نهضـت آزادي،     ... و

  ...ي علميه قم و روحانيت مبارز، حوزه
 .ي خود داشت را در انديشه »غيرخودي«، »خودي« مفاهيم؛ روحانيت، از فرداي انقالب

هـا و   در ايـن كشـورِ پـر از عقايـد و انديشـه      »فقـاهتي اسـالم  «بـا   به تنهايي اداره مملكت
هـاي   سـاير گروههـا و سـازمان   . هاي متفاوت و گاه متناقض و متضاد، مقدور نبـود  فرهنگ

كراتيك و آزاد، مقدور بود كه مسياسي هم خودي و غيرخودي داشتند ولي در يك محيط د
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روحانيت به غلـط نگـران مصـادرة انقـالب توسـط      . و تعامل تقويت شود تضادها، تعديل
 تسـخير  در ي تشكيالتي روحانيت، كاريزمـاي آقـاي خمينـي    گروهها بود در حاليكه شبكه

  .موقعيتي انحصاري به روحانيت داده بود... قدرت، موفقيت ايشان در سقوط شاه و
ي نيروهـاي سياسـي   نتند هژموتوانس و در شرايط دمكراتيك طيف گسترده مسلمانان مي

و مديريت جامعه را به دست گيرند ولي عيب اين بود كه روحانيت، ساير مسلمانان را هم 
  .قبول نداشت، منحصراً روحانيت و اسالم فقاهتي براي او اصل بود

، آنچنان توان ملي صدمه ديد كه مهمترين تصميمات استراتژيك و 1360پس از خرداد 
، )وزير و احمـد خمينـي   سران سه قوه، نخست(ن امور توسط پنج نفر تري مهم و حتي ساده

ايـن  . دهـد  خاطرات آقاي هاشمي به صراحت و شفافيت اين امر را نشان مي. شد اتخاذ مي
بحـث  . نيت، داشته باشند حجم از كار فشرده از عهدة پنج نفر ساخته نيست، هر چند حسن

بحث از روشي است كه در سـي  . از سوء نيت نيست، بحث از روش حكومت كردن است
بايد قبل از آنكه ديـر  . بايد اين روش را عوض كرد. و سه سال گذشته، جواب نداده است

  .شود، روش را عوض كرد
ها از طرف  هاي تأثيرگذار روحانيت از يكطرف و ساير گروه نابودي و حذف شخصيت

اي  ال گذشـته عـده  س 15ديگر توان ملي را در حل مشكالت به شدت كاهش داده ولي در 
ي روحانيون، آقايان خاتمي، هاشمي، كروبي و آقاي موسوي به درجات مختلف پي  از تتمه

  .تواند امر مثبتي باشد اند كه مي به اين مشكل برده
در سي و چند سال گذشته، پس از انقالب، عليرغم عظمت اين انقـالب مردمـي و    -2
مرحله اقداماتي منفي بر عليه منافع ملي گير؛ توسط روحانيت و حاكميت مسلط در هر  همه

اين اقدامات، جامعـه را بـه انشـقاق و اخـتالف انداختـه و      . و مردم ايران انجام شده است
  .امكانات زيادي را از بين برده است

اي  ي خطرنـاك و تهديدكننـده   در برخورد با غرب، روابط ايران و غرب به مرحلـه  -3
طلبان امريكايي، تغيير رژيم جمهوري اسـالمي در   بطوري كه در محافل جنگ. رسيده است

اي هم پيدا كرده است، منتظر فـراهم شـدن شـرايط     دستور كار قرار گرفته و متحدان منطقه
  .باشند اجراي آن مي

فردي است كه در سي و اندي سـال گذشـته    هآقاي رفسنجاني، شخصيت منحصر ب -4
بت و منفي انجام داده و از تمامي فراز و مستقيم و غيرمستقيم در تحوالت ايران اقدامات مث

هاي ايشان، عمدتاً مخفـي و   باشند و تاكنون سياست هاي جمهوري اسالمي مطلع مي نشيب
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  .پنهان و كمتر علني و شفاف بوده است
تواند بشكند  هاي آقاي هاشمي تا حدودي مي بست كنوني را شهامت و جسارت بن -5

جماع عمومي براي حفظ و صيانت از ملك و ملت، و نيروهاي جديدي براي آشتي ملي و ا
هاي آقاي هاشمي، موفقيـت جـدي نداشـته و روال     در سه سال گذشته، كوشش. آزاد سازد

  .تر شده است سركوب مردم ادامه داشته و انشقاق نيروهاي اجتماعي هر روز عميق
اي كـه متوجـه مملكـت اسـت،      آقاي هاشمي بايـد ضـمن بيـان تهديـدات جـدي      -6

دهاي گذشته را تشريح و از مردم عذرخواهي كند و به نوبـه خـود تقصـير خـود را     عملكر
سه سـال در باالهـا   . بپذيرد و مردم را به وحدت، آشتي ملي، گذشت و همدلي دعوت كند

نتيجه، يكبار به مردم رو كند، نتيجه مثبـت آن بـروز خواهـد     زني كرده است، تقريباً بي چانه
  .كرد

اي پـيش   اين عملكرد آقاي هاشمي، فضاي جديدي ايجاد خواهـد كـرد و راه تـازه    -7
هاشمي محبوبيت بيشتري پيدا خواهد كرد و قدرت . ن خواهد گذاشتمسئوالپاي مردم و 

ن از وي تبعيت خواهند مسئواليا ساير . مردمي بيشتري براي اصالح امور خلق خواهد شد
شد و جامعه به راه اصالح هدايت خواهد شد و يـا  كرد و در محبوبيت او شريك خواهند 

تـر خواهـد    طلبي قوي تر و جبهه اصالح با اصرار بر راه كنوني، جبهه ضداصالحات ضعيف
  .گرديد

  منابع و توضيحات

سالگي به قم رفته، آشـنايي بـا آقـاي خمينـي و      14در . است 1313هاشمي متولد ] 1[
وارد مبارزات مخفـي و علنـي بـر     1340شاگردي و تأثيرگذاري از ايشان وي را از 

ماه  5سال و  4بار و مجموعاً  7عليه رژيم پهلوي كرد بطوري كه در قبل از انقالب 
بـه نقـل از   (زنـدان گذرانـده اسـت     را به جرم فعاليت عليـه حكومـت پهلـوي در   

از گزارش مـورخ  ) www.fa.wikipedia.orgنامه اكبر هاشمي رفسنجاني در  زندگي
وزير كه بر پايه گزارش شهرباني همـدان   شهرباني كل كشور به نخست 11/5/1337

دهـد كـه هاشـمي تحـت      تدوين شده تا پيروزي انقالب در اسناد ساواك نشان مي
هاشـمي رفسـنجاني ـ    (هاي اطالعاتي و امنيتـي بـوده اسـت     كنترل و رصد دستگاه

  )815-421صص  1376دوران مبارزه ـ دفتر نشر معارف انقالب چاپ اول 

ي نزديكـي بـا    عضو مؤسس جامعـه روحانيـت مبـارز بـود و رابطـه      28او يكي از ] 2[
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اي كه حسنعلي منصور با آن ترور شد،  هاي اسالمي داشت بطوري كه اسلحه مؤتلفه
ط هاشمي تهيه شده بود و در آغـاز دهـه پنجـاه و پـس از اعـالم موجوديـت       توس

  )پيشين. (هاي مادي زيادي، به آنها كرده است سازمان مجاهدين خلق كمك
ي تحت عنوان محقق اردن »زعيتر اكرم«نوشته » سطينيهالفل ¹القضيـ«ي كتاب  ترجمه] 3[

در . منتشر شـده اسـت   1342در سال » سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار«
هجـري   1383در تـاريخ هفـتم ذيحجـه    » اسـتعمار «ي كتاب كه تحت عنوان  مقدمه

در پايان . كند قمري نوشته شده آقاي هاشمي، جنايات استعمار را در جهان بيان مي
بـراي مـردم اسـير    «: نويسد كـه  هاشمي مي» چه بايد كرد؟«اين مقدمه تحت عنوان 

ها را بخواننـد، بخواننـد و دقـت كننـد؛      گونه كتاب يندست استعمار الزم است كه ا
ها را درك نمايند؛ تا اشـتباهات   دقت كنند و علل پيروزي يا شكست مبارزات ملت

از نكات جالب اين است كه اين كتاب توسط آقـاي شـيخ   » ديگران را تكرار نكنند
 11خ اي بـه تـاري   مصدق در نامه. شود مصطفي رهنما براي دكتر مصدق فرستاده مي

ضمن تشكر و دلجـويي از آقـاي رهنمـا بـه علـت گرفتـاري وي در        1342آذرماه 
فرسـتد تـا ايـن كتـاب بيشـتر در       ساواك مبلغي پول طي يك چك براي رهنما مـي 

  )هاشمي رفسنجاني دوران مبارزه جلد اول. (معرض افكار عموم قرار گيرد
ش .هــ  1346آن در سـال  ا قهرمان مبارزه بـا اسـتعمار، چـاپ اول    ير يركبيكتاب ام] 4[

گفتار كتـاب؛   شيدر پ. در تهران منتشر شده است يفراهان يتوسط مؤسسه مطبوعات
كـه از ضـعف و انحطـاط     يبـه تمـام مسـلمانان   : ميتقد«: نوشته است يهاشم يآقا

ن يعظمــت و مجــد اســالم و مســلم يبرنــد و آرزو يرنــج مــ ياســالم يكشــورها
د جـالل و شـكوه   يـ در راه تجد يكاروجودشان را مسخر كرده و با اخالص و فـدا 

ي  در ادامـه » اند به پيكار برخواسته ن از بند استعمار و استثمارياسالم و نجات مسلم
خـط  ... اميركبيـر «: نويسـد  اين مقدمه در توضيح شخصيت و اقدامات اميركبيـر مـي  

هـاي   ها و دانـه  تيزبين و هوش سرشار خويش درك كرد و دام ي هاستعمار را با ديد
پيش قراول اول مبارزه با اسـتعمار شـد و راه و   ... مرموز آن را درست تشخيص داد

رسم استقالل و عظمت را با خطوط روشن و خوانا مشـخص نمـود و بـراي پـاره     
رد كه پس اي تنظيم ك كردن زنجير استعمار و شكستن طلسم استثمار آن چنان برنامه

پرسـتي و ضداسـتعماري    وطـن  ي هاز گذشتن بيش از يك قرن، قهرمانان كـارآزمود 
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... كننـد  عمـل مـي  ) با اندكي تغيير، كه معلول گذشت زمـان اسـت  (همان نسخه را 
اميركبير به حق درك كرد كه فقر و فساد كشور براي رشد و نمو اسـتعمار بهتـرين   

ه افراد نااليق و پست و خـودفروش در  او احساس كرده بود ك... زمينه مساعد است
هر پست و مقامي كه باشند، همانند ماشين خودكاري در اختيار استعمارگران قـرار  

خان با تمام وجود احتياج يك كشور مستقل را به افراد تحصيل  ميرزاتقي... گيرند مي
كرده و متخصص در علوم و فنون جديد و كارشناسـان اليـق صـنعت و علـم روز     

دانست كـه ثـروت مملكـت بايسـتي در خـود       وي مي... و درست فهميد لمس كرد
و از فروختن مواد خام بـه قيمـت ارزان و خريـد مصـنوعات     ... مملكت خرج شود

اي جز ورشكسـتگي و هـدر دادن ذخـائر و ثـروت كشـور عايـد        قيمت نتيجه گران
سـالح   بدون داشتن يك ارتش نيرومند و مجهز به: امير اعتقاد داشت... نخواهد شد

طور خالصه هر چيز كه براي  و به... توان حق كشور و ملت را حفظ كرد نمي... روز
استقالل و عظمت و اعتبار يك كشور و آسايش و رفاه و سيادت يـك ملـت لـزوم    

او قبل از هرچيز مرد كـار  ... هاي اصالحي خويش گنجانده بود داشت، او در برنامه
ـ   ... و عمل بود ابلويي از وضـع كشـور، قبـل از زمامـداري     ما در اين كتـاب ابتـدا ت

كنـيم و سـپس بـه تشـريح اقـدامات و اصـالحات و مبـارزات         اميركبير، ترسيم مي
پـردازيم و پـس از آن بـه وضـع سـقوط       اميركبير عليه استعمار و عمال استعمار مي

خوانندگان گرامـي نبايـد انتظـار داشـته     ... كنيم اميركبير و تجديد استعمار اشاره مي
نويسي تجزيه و تحليل و بررسي و كنجكاوي ببينند، بلكـه   د كه بر اساس تاريخباشن

  »...هدف اصلي، بررسي وضع اميركبير در مقابل استعمار و استعمارگران است
در مورد ) 1390بهمن  24مورخ  1463شماره (آقاي هاشمي اخيراً در مصاحبه با شرق 

گوييد كه چطور ايـن انتخـاب را    ه مياينك«: اميركبير و دليل نوشتن اين كتاب گفت كه
كردم، علتش اين بود كه وقتي روي تاريخ زندگي اميركبير تحقيق كـردم، فهميـدم كـه    

هـايي اسـت كـه اگـر يـك فـرد مجتهـد هـم          اي كـه كـرده همـان    ولي كارهاي اساسي
  ».كرد خواست اسالم را پياده كند، همان اقدامات را مي مي

آقاي هاشـمي  . ندان ايران بود كه ثروت زيادي داشتسيدابوالفضل توليت از ثروتم] 5[
ـ » ـ دوران مبارزه  يرفسنجان يهاشم«با او را در كتاب ي خود  رابطه ح ين توضـ يچن

كـم در جريـان مبـارزه و سـربازي و روابـط       توليت هم كـم  ]ابوالفضل[با «: دهد يم
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يك قطعه زمين دويست و بيسـت و پـنج يـا دويسـت و     . آشنا شده بودم... سياسي
مـاهي بيسـت و پـنج    ... هاي موقوفه از ايشـان اجـاره كـردم    پنجاه متري را از زمين

ي  پـس از اليحـه  ) 175ص (» .اي هم ساختم تومان، با وام و فروش چيزهايي، خانه
امام چند نفري را مأمور تحقيق در مورد جزئيات اين خبر كردند كـه  «كاپيتوالسيون 

... فلسـفي و توليـت و سـيدجعفر بهبهـاني    رفتم پيش آقايان . ها من بودم يكي از آن
آقاي بهبهاني از طريق يكي از نمايندگان مجلس سنا اليحه و اسـناد مربوطـه را بـه    

: گويد در سفر اول به خارج هم آقاي هاشمي مي) پيشين(» .دست آورد و به من داد
پيشـين ص  (» به كمك يك افسر از دوستان آقاي توليت توانستم گذرنامـه بگيـرم  «

: نويسـد  و سفر دوم خود به خـارج آقـاي هاشـمي مـي     54در خاطرات سال ) 272
كاري كه ما بعد از آن سفر اول انجام داديم، عمدتاً جلـب حمايـت آقـاي توليـت     «
فردي بـود  . ايشان امكانات مالي زيادي داشت، بچه هم نداشت. بود] سيدابوالفضل[

مي را قبـول داشـت، او   اسـال  ي هروشنفكر و از نظر اعتقادي هم بيشتر جريان مبارز
ثروت خود را وقف مبارزه بكند، به عنـوان تأسـيس حكومـت     ي هآماده شد كه هم

اي  آن را نوشـتيم و هيـأت مـديره    ي هاي تأسيس كرديم، اساسـنام  مؤسسه... اسالمي
ثـروت و امـوالش را بـه     ي هتوليـت همـ  . تعيين كرديم كه من خودم عضو آن بودم

قم و مقداري براي گذراندن زنـدگي شخصـي    ي هالرياستثناي خانه تهران، خانه سا
در اختيار گذاشت، به صورتي كه انجام كارهـا از حضـور و تصـميم خـود ايشـان      

پول زيـادي  ... هيأت مديره براي انجام هر اقدامي اختيارات كافي داشت. نياز بود بي
هـم  پولي . ـ در مقياس آن روز ـ از طريق فروش زمين و ساير مستقالت فراهم شد 

ايشان حواله كرده بود به خارج و خود توليت هم سفري به خارج كرد كه مصـادف  
هـاي ايـن سـفر مـن      با همان سفر دوم من به خارج از كشور بود و يكي از برنامـه 

سـعي شـد كـه    ... وگو با ايشان بود و بعضي كارها را مشـتركاً تنظـيم كـرديم    گفت
يـه بـر درآمـدهاي آن، نيازهـاي     هايي بشود كه بـا تك  گذاري درخارج كشور سرمايه

به حل مشكالت ... در لبنان، عراق، اروپا و امريكا تأمين شود هاي ما نيروها و پايگاه
هاي زيادي داشتند بـراي اسـتفاده    مرحوم توليت در قم زمين. داخل هم كمك شود

به سرعت . تأسيس شد» دژساز«ها و به كمك دوستان ما شركتي به نام  مناسب از آن
ها باال رفت كه امكانات زيـادي در اختيـار هيـأت مـديره خيريـه قـرار        مينقيمت ز
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زاده حواله كـردم   در لبنان صدهزار دالر در آخرين مرحله براي آقاي قطب... داد مي
را هـم بـا توليـت    ] صدر و حبيبي زاده، بني قطب[ها  اين ي هرابط. كه از توليت بگيرد

موضوع آقـاي هاشـمي تحـت عنـوان     ي  در ادامه) 284-282صص (» .برقرار كردم
پس از بازگشت من از اروپا و دسـتگيري  «: نويسد كه مي» سرنوشت ثروت توليت«

صدر حـاج  ] احمد[آقايان توليت و  ي هو زنداني شدن، با استفاده از روابط صميمان
هرچـه  . سيدجوادي، تغييراتي در هيأت مديره بـه سـود نهضـت آزادي انجـام شـد     

دانم كه مقداري پول بـه امريكـا فرسـتادند كـه      اجماالً مي ...حضور من محفوظ بود
] در پـاريس [يت اموال خود را تول]... ميابراه[ يزدي يآقا يشد برا يگاهيپاصرف 

امام هم به هيـأتي سـه نفـره ـ مركـب از مـن و آقايـان        . در اختيار امام گذاشته بود
پيش آمد؛ ] توليت[او هايي براي  رفته رفته رنجش... منتظري و مطهري ـ داده بودند 

منعطف شده بود بـه سـمت نهضـت    ... توقعاتي داشت كه مورد توجه قرار نگرفت
آزادي و وصيتي برايش تنظيم شده بود كـه همـه اختيـارات بـه خـانم ايشـان داده       

اختيار از طرف امام به جمع مـا   ي هالبته با واگذاري اين اموال به امام و احال. شد مي
وارثـي  ... بعد از مرگ توليت مشـكالتي پـيش آمـد   ... نبود ديگر جاي اين تغييرات

در نهايت آقاي منتظـري دخالـت كردنـد، خمـس آن را خـود ايشـان       ... مدعي شد
  )پيشين 285ص (» .برداشت و بقيه به جامعه الصادق واگذار شد

در خصـوص مسـئله رهبـري در ايـران، بـا       1385آقاي هاشمي در تابستان و پائيز ] 6[
آن انتشـار يافـت    41و  40هـاي   كـه طـي شـماره   » كومـت اسـالمي  ي ح فصلنامه«

مصاحبه مفصلي انجام داده و مطالب مهمي گفته است كـه مـا در اينجـا اهـم آن را     
  :آوريم مي
  .به انتخاب رهبر معتقد است] كه موضع آقاي مصباح است[» كشف رهبر«در مقابل  -
  .ين استرهبر بايد مورد قبول مردم باشد، ركن اصلي رهبري هم -
اهللا منتظري به عنوان قائم مقام رهبري كـه بعـداً آقـاي خمينـي      در مورد انتخاب آيت -

شايد فرمـوده باشـند مـن موافـق نبـودم،      «: هاشمي گفت. اند»مخالف بوده«اند كه  گفته
اين كار «: گفتند دانستند كه ما بنا داريم اين كار را انجام بدهيم و اگر به ما مي ايشان مي
آيا برداشـتتان ايـن بـود كـه     «در مقابل اين سؤال كه . »داديم ، ما هم انجام نمي»را نكنيد

كرديم امـام موافـق    فكر مي«: دهد كه هاشمي پاسخ مي» امام با اين مسأله موافق هستند؟
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امـام  : ثانيـاً . امام احتياطاتشان را به آقاي منتظري ارجـاع داده بودنـد  : چون اوالً. هستند
ايشـان عمـالً در   . را به ايشان ارجاع داده و محـول كـرده بودنـد    بعضي از اختياراتشان

دانسـتيم كـه امـام بـه      كردند و ما هم مي بعضي از موارد قائم مقام بودند، يعني عمل مي
. پيش قدمي اين موضوع هم به حـاج احمـدآقا و مـن بـود    . آقاي منتظري اعتماد دارند

احتياطات امام به ايشان، ايشـان  شرط وصيت هم كه در قانون اساسي آمده بود، ارجاع 
  ».را واجد اين شرط كرده بود

آقـاي  [قانوني در مجلس خبرگان تصويب شد كه از نهادهـاي زيـر نظـري رهبـري      -
دفتـر  . ، خواسته شود كه به مجلس خبرگان بيايند و به سؤاالت پاسـخ دهنـد  ]اي خامنه

... خبرگان نيست رهبري مانع حضور آنها در خبرگان شد كه اين موضوع جزء وظايف
شـود، امـا اينكـه از آنهـا دعـوت       فقط كار تحقيق از نهادهاي زير نظر رهبري انجام مي

  .بشود براي گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزي نيست
شود اين نيست كه خبرگان بروند و ببينند هر كاري كـه رهبـري    نظارتي كه گفته مي -

هت است كه ببينند كاري كه رهبـري انجـام   بلكه از اين ج. دهد، دخالت كنند انجام مي
دهد، متناقض با مديريت بـا عـدالت و يـا تقـوا هسـت يـا نيسـت؟ پـس خبرگـان           مي
. خواهد نظارت بر بقاي شرايط داشته باشند و شرايط رهبري هم در عملكرد اسـت  مي

  .لذا نظارت استصوابي اگر يك جا معنا داشته باشد، همين جا است
دعوت نهادهاي زير . توانند به وظيفه خودشان عمل كنند ف ميخبرگان با صور مختل -

ايـن  . هايي است كه در آن شبهه شـده اسـت   نظر رهبري به مجلس خبرگان يكي از راه
  .شبهه را بايد رفع كرد

بحث نظارت بر رهبري همگاني است؛ يعني وظيفه هر مسلماني اسـت كـه امـر بـه      -
د از طريق مطبوعات هم نظراتشـان را اعـالم   توانن مردم مي. معروف و نهي از منكر كند

  .كنند
نظر خبرگان هم نظـارت بـر عملكـرد    . شود نظارت بر رهبري در عملكرد متبلور مي -

  .است نه نظارت از دور
دار كـردن رهبـري وجـود نـدارد و نامحـدود       در قانون اساسي هيچ منعي براي زمان -

  .دار كند تواند آن را زمان گان ميخبر. كردن رهبري با تصميم و رأي خبرگان بوده است
تواننـد در حـوزه    هـايي كـه مـي    ايم اين است كه شخصيت آنچه كه ما در عمل ديده -

هاي فراوان به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه      حتي با بحث. رهبري تحقيق كنند، زياد نيستند
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آيند و عضو ايـن كميسـيون ـ كميسـيون تحقيـق از رهبـري ـ         همين آقاياني هم كه مي
  .كنند شوند، با اكراه اين كار را مي مي
  .سازمان نظارتي رهبري هنوز كامل نيست -
كنـد و در مالقـات بـا رهبـري،      بندي مـي  كميسيون تحقيق مطالب را بررسي و جمع -

اش را  گذراد، البته خيلي محرمانه است و خالصه موارد موردنظر را با ايشان در ميان مي
  .كنند در جلسات مطرح مي

الشعاع رهبري هستند، چه در زمان امـام   كنند، تحت حال كساني كه نظارت ميبه هر  -
  و چه در حال حاضر،

ها آن را خالف اصل صـد و   در واگذاري انتخابات خبرگان به شوراي نگهبان بعضي -
طبق قانون اساسي، . اين شبهه هم كراراً مطرح شده است. دانند هشت قانون اساسي مي
  .اش را خودش تصويب كند ين مربوطهمجلس خبرگان بايد قوان

  .پذيرفتيم نظر امام در مورد حذف مرجعيت در رهبري را به عنوان حكم حكومتي مي -
البتـه آنجـا بحـث    . اي انصافاً مـؤثر بـود   نقل قول از امام در مورد رهبري آقاي خامنه -

ل كنـيم تـا   خواستيم اسـتدال  تعيين رهبر با امام مطرح نبود بلكه يك مباحثه بود و ما مي
شـايد اگـر ايـن    . اما ايشان جواب ما را دادنـد . ايشان اقدام به عزل آقاي منتظري نكنند

  .آمد شد رأي دو سوم در آن جلسه، اول به دست نمي مطلب نقل نمي
شوراي رهبري اشكال مبنايي ندارد، اشكال اجرايي هم ظاهراً نداشـته باشـد بلكـه از     -

جاها اول انقالب بـه صـورت افراطـي شـورايي شـده      خيلي ... تر است نظر اعتبار قوي
دادند كه تأثير هم گذاشته  اهللا طالقاني خيلي روي مسأله مانور مي مخصوصاً آيت. بوديم

  .بود، چون حالتي مترقي بود
راه فعـال  . كنم اگر سياست نظام اين باشد كه مجلس خبرگان فعال باشـد  من فكر مي -

كه بر عهده رهبري هست برود و آنها را تحت شدنش همين است كه به سراغ وظايفي 
  .نظارت بگيرد

امام در سطحي بودنـد كـه ديگـران خيلـي     . در زمان امام نظارت خيلي زمينه نداشت -
مسـأله نظـارت   . كردند از اينكـه برونـد از رهبـري ايشـان تفحـص بكننـد       مالحظه مي

در مجموع من . ..شد كه خيلي جدي گرفته نشد بايست آن دوره بنيادش گذاشته مي مي
كنم نظر اكثريت اين است كه در اين بعد خيلي فعال نيستم؛ يعنـي آن مقـداري    فكر مي

  .شود كه الزم است كار نمي
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ي، نـ يخم يمورد اعتماد آقـا  يپنج روحان يبه امضا يا نامه 28/11/1358خ يدر تار] 7[
، ينـ يخم يآقـا  يبـرا ) و بـاهنر  يا ، خامنهيلياردب ي، موسوي، بهشتيهاشم( آقايان

هرگونـه تـالش مـا    «سند كه ينو يع ميح وقاين نامه ضمن توضيدر ا. شود ينوشته م
... بـه همـراه دارد   يطلب انقالب، اتهام قدرت ياز انحراف در محتوا يريجلوگ يبرا

فـا  يتوان انتظار داشت كه ما در جهت حفظ راه انقالب نقش خودمان را ا يچگونه م
ـ از ا«: كننـد  يخود مـ  يريگ د به كنارهيام را تهدحاً امين نامه تلويدر ا» ميينما ن كـه  ي

به عهده داشـته   يت كمترير عوامل خارج از اراده و خواست خود مسئوليتحت تأث
ن نامه، امام را از تكرار مشروطه يان ايو در پا» .ميم، ممكن است ناخرسند نباشيباش

زده و  شرق يمتجددها. خورد يخ مشروطه به چشم ميعالئم تكرار تار«: ترسانند يم
رون رانـدن اسـالم از انقـالب    يـ خودشان بـا هـم در ب   يرغم تضادها يزده عل غرب

  ».اند همدست شده
ي  نويسد و نامه ي ديگري به آقاي خميني مي نامه 25/11/1359آقاي هاشمي، در تاريخ 

در ايـن نامـه   . نمايـد  قبلي را كه به علت مريضي امام ارسال نشده بود، ضميمه آن مـي 
روابط «: نويسد كه هاشمي در اين نامه مي. برد آقاي هاشمي صراحت بيشتري به كار مي

هـايي در   گيرد و محدوديت هاي ما با جنابعالي، صورت تشريفاتي به خود مي و مالقات
» .طرح و بحث مطالب به وجود آمده و من خائفم كه اين حالـت خسـارت بـار باشـد    

آيا رواست كـه  «: نويسد خورند و مي امام را مي هاشمي تأكيد دارد كه اين آقايان چوب
هـا   به خاطر اجراي نظارت جنابعالي ما درگير باشيم و متهم و جنابعالي در مقابـل ايـن  

آيا رواست كه هم گروه دوستان مـا بـه   «: گويد و در ادامه مي» طرف بگيريد؟ موضع بي
ر يـك طـرف   د... اضافه اكثريت مدرسين و فضـالء قـم و ائمـه جمعـه و جماعـات و     

طـرف   صدر در يك طرف و جنابعـالي موضـع ناصـح بـي     اختالف و شخص آقاي بني
» كنـد؟  داشته باشيد؟ مردم چه فكر خواهند كرد؟ و بعداً تـاريخ چگونـه قضـاوت مـي    

قبل از انتخابات رياست جمهوري، بـه شـما   «: نويسد كه ي اين نامه مي هاشمي در ادامه
اخـتالف  «و » لف بينش اسالم فقـاهتي اسـت  صدر مخا عرض كرديم كه بينش آقاي بني

دو بينش است كه يكي مصداق اسالمش عضـنفرپور و سـالمتيان و سـعيد سـنجابي و     
در مورد جنـگ هاشـمي   » .باشد مي... طرف ديگر رجائي و گنابادي و منافي و موسوي

احتمال اينكه مديران جنگ به علل سياسي طالب طـوالني شـدن جنـگ    «: نويسد كه مي
صدر را مـتهم بـه    آقاي هاشمي بني» .آور است فيتكلود دارد و اين احتمال باشند، وج
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هاشمي از عدم حمايت علني امـام  . كند مي» اجراي منويات امريكا«و » تضعيف دولت«
هاشمي در اين نامه پا را فراتر گذاشـته  . كند هم گاليه مي» حزب جمهوري اسالمي«از 

ه تبليغات و ادعاهاي ديگران شما را تحـت  كند ك گاهي به ذهنم خطور مي«: گويد و مي
دهيـد،   تـر ازگذشـته نشـان مـي     ضـعيف ... تأثير قرار داده و قاطعيت و صراحت الزم را

سـاز   بسياري از مردم هم متحيرند كه چرا امام قاطع و صريح در اين مسائل سرنوشـت 
اهـد  خداي ناخواسته اگر روزي شما نباشيد و اين تحير بماند، چـه خو . صراحت ندارد

اي در تــاريخ  آقــاي بهشــتي هــم نامــه) 1360خــاطرات آقــاي هاشــمي ســال (» شــد؟
: نويسـد كـه   آقـاي بهشـتي در شـروع نامـه مـي     . براي امام نوشته اسـت  22/12/1359

دوگانگي موجود ميان مديران كشور بيش از آن كه جنبـه شخصـي داشـته باشـد، بـه      «
يك بيـنش معتقـد و   «: دهد كه يآقاي بهشتي ادامه م» .شود اختالف دو بينش مربوط مي

و بينش ديگر » ملتزم به وحي و تعبد در برابر كتاب و سنت... متلزم به فقاهت و اجتهاد
آقـاي بهشـتي بيـنش اول را    . كند معرفي مي» هاي بينابين ها و برداشت در پي انديشه«را 

اول بـر  ، بيـنش  »لـرزان و لغـزان  «و بيـنش دوم را  » معتقـد و ملتـزم  «در برابر بيگانگان 
جامعه را بـه  «و بينش دوم » فرهنگ و نظام ارزشي اصيل و مستقل اسالم استوار است«

هـاي بيگانـه از اسـالم و بلكـه      كشاند كه خود به خود درها را به روي ارزش راهي مي
نويسد مؤمنان در نظام شاهنشاهي تحت  آقاي بهشتي در ادامه مي» .گشايد ضداسالم مي

جمهوري اسالمي هم كه امام در رأس آن است و تني چنـد از  «فشار بودند و اكنون در 
ها  ها را بر عهده دارند و مردم عزيز ما نيز در صحنه فرزندان امام نيز بخشي از مسئوليت

ولي اين بار زير حمايت همـه  . اند ها قرار گرفته حضور دارند، دوباره تحت فشار همان
كنـد كـه    بيني مي آقاي بهشتي پيش. »جانبه رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح

آقـاي بهشـتي در   » رود كه اكثريـت شـود   اين اقليت مؤمن، كه اگر حمايتش كنند، مي«
هاي اخير صداي پـاي   در ماه«: نويسد دهد و مي ي خود به شدت هشدار مي ي نامه ادامه

. ..شـود  تر از پـيش شـنيده مـي    گر و همدستان و همداستانان او گسترده آمريكاي توطئه
رئـيس  ... انـد  جمهـور خـود را پنهـان كـرده     پشت سر رئيس... ها دنباله زنجيروار توطئه

در ... كوشـند  جمهور و همفكران او براي حذف مسأله رهبري فقيه در آينده سخت مي
جمهور و كالم اخير آقاي مهندس بازرگان در امجديه در برابر شعار  سخنان اخير رئيس

آقـاي بهشـتي   » .اين مطلب به خوبي مشـهود اسـت  » مامدرود بر منتظري اميد امت و ا«
صـدر و بازرگـان و    نظر خود و دوستانشان براي فعال بودن بنـي  ضمن يادآوري وسعت
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نظر ما ايـن  «: نويسد كند و مي يزدي در گذشته در شرايط آن موقع اظهارنظر غريبي مي
ن درجه رسيده است كه رشد كمي و كيفي دارندگان بينش اول به لطف الهي امروز به آ

است كه نهادهاي لشكري و كشوري به وسيله صاحبان ايـن نـوع بيـنش اداره شـود و     
ي  آقاي بهشتي در پايان نامـه » .جمهوري اسالمي بر پايه يك بينش استوار گردد ي هادار

دهـد و   ساز در فشـار خطرنـاكي قـرار مـي     خود آقاي خميني را در جايگاه يك تصميم
كه اين انديشه در اين فرزنـدانتان و برخـي بـرادران ديگـر،      چيزي است... «: نويسد مي

جمهوري اسالمي به وسيله صاحبان بيـنش دوم را در ايـن    ي هقدرت گرفته كه اگر ادار
كيهـان  (» ...دانيـد، مـا بـه همـان كارهـاي طلبگـي خـويش بپـردازيم         مقطع اصلح مـي 

خـود،   1360عالوه بر آنچه گفته شـد، آقـاي هاشـمي در خـاطرات سـال      ) 6/4/1380
... صدر، نهضـت آزادي و  ايشان در حذف بني ي ههايي دارد كه حاكي از اراد روزنوشت

  :كنيم هايي را نقل مي است كه قسمت
كـار  «: نويسـد  خـود آقـاي هاشـمي مـي     1360سال  "و خاطرات  كارنامه"ي  در مقدمه

  ."توضيحي، هم تأثير زيادي در تصميم امام براي اتخاذ مواضع صريح داشت
از امام خواستم كه بـه مسـئوليت فرمانـده كـل قـوا توجـه بيشـتري        : 8/1/1360: بهشن

بدبين هسـتند، نگـران   ] صدر بني[احمد آقا از اينكه نيروهاي انقالبي به ايشان . بفرمايند
  .گفتم الزم است موضع روشني اتخاذ كنند. بود

جديد سـازمان  تيمسار افضلي فرمانده نيروي دريايي صحبت از ت: 2/2/1360چهارشنبه 
صدر در تضـعيف   كرد و اهداف انحرافي فرماندهان موجود، منجمله آقاي بني ارتش مي

ها بوده، نفوذي حزب تـوده بـود    اين تيمسار كه نگران عامل ايمان ارتشي[عامل ايمان 
  !]كه بعداً اعدام شد

الشريف و خاتمي از حزب زحمتكشـان از اشـتباه در عـدم تجـويز     : 3/2/1360جمعه 
صدر گرديـد   ت جمهوري براي روحانيت گفتند كه منجر به رياست جمهوري بنيرياس

نامه جالبي ... اي را ارائه دادند كه قبل از انتخابات اعالم خطر كرده بودند و فتوكپي نامه
متأسـفانه، مظفـر بقـايي رهبـر     [امروز اعالم خطرشان معنا و مصداق پيـدا كـرده   . است

امريكا كه بعداً در زندان جمهوري اسالمي به حزب زحمتكشان و جاسوس انگليس و 
گري احمـد احـرار مـرد، چگونـه      امريكا و با واسطهبا اتهام شركت در كودتا و ارتباط 

مهندس سحابي در كتاب اقتصـاد   از بيان مشروح!] (شود دلسوز انقالب و روحانيت مي
  )سياسي، گام نو
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ري و طـرح عـدم كفايـت    در مسـأله رياسـت جمهـو   ... براي اينكـه : 23/3/1360شنبه 
امام هم مثـل مـن نظرشـان    ... سياسي، نظر امام را بدانم، اول وقت به منزل ايشان رفتم

جمهور بمانـد، امـا بـه     صدر تابع قانون شود و رئيس اين بود كه ترجيح دارد، آقاي بني
  .ظن قوي ايشان تسليم قانون نخواهد شد

نه نيمه شـب امـام را از انـدروني    آقاي هاشمي داستاني را تعريف مي كند كه چگو] 8[
كشانند و عليرغم نارضايتي امام از مالقات با آنها، ايشان  منزل باالجبار به بيروي مي
ي علميه قم در حمايت از  كنند كه جامعه مدرسين حوزه را وادار به اين مالقات مي

ايـن در حـالي بـود كـه آقـاي      . صدر اعالميه ندهد جمهوري بني رياست كانديداي
آقـاي هاشـمي   . ي مدرسين خواسته بود كه اين اعالميـه را بدهنـد   يني از جامعهخم
گويد كه در آن مالقات گريه كرده است ولي باز هم امام نظر وي و همراهـانش   مي

 15و  14و  13و  12و  11گفتگوي كيهـان بـا هاشـمي رفسـنجاني     (اند  را نپذيرفته
مفكران آنها كوشش داشتند كـه  به عبارت ديگر، آقاي هاشمي و ه) 1382ماه  بهمن

صدر هم جلوگيري كنند كه بـا مخالفـت امـام در كانديـدا      از رياست جمهوري بني
الـدين فارسـي بـه علـت غيرايرانـي بـودن وي، موفـق         آقاي بهشتي و حذف جالل

آقـاي هاشـمي در   . مĤبانـه اسـت   ها، غيردمكراتيك وقـيم  اين نوع فعاليت. شوند نمي
اله پسنديده بر امـام بـه علـت تمايـل ايشـان بـه        ري آيتهمان مصاحبه از تأثيرگذا

اگر آقايان هاشـمي  ! كند ملي، گاليه مي  ي همكاري ايشان با جبهه صدر و سابقه بني
اند ـ كه با امام نظرات خود را مطـرح كننـد،     اند ـ كه داشته  حق داشته... و بهشتي و

ي و حذف دگرانديشان چرا آقاي پسنديده نداشته باشند؟ روش كاناليزه كردن رهبر
  ؟از اطراف امام خميني چيزي غير از قيم مĤبي و در نهايت ديكتاتوري نبوده است

مجاهـد  «و بيست هـزار   (www.habilian.ir)» قربانيان ترور«نفر  159هفده هزار و ] 9[
آمارهاي ادعـايي هسـتند كـه مسـئولين      (www.mojahedin.org)» شهيد راه آزادي

هـاي خـود بيـان     در سـايت » سازمان مجاهدين خلـق «جمهوري اسالمي و رهبران 
هاي  ، اعدام»سازمان مجاهدين خلق«عالوه بر بيست هزار نفر مورد ادعاي . اند كرده

ها را هم اگر بدان بيافزائيم و از همـه بـدتر كشـتار حـدود چهـار هـزار        ساير گروه
ها هـزار زنـداني و معلـول و     اهللا منتظري و ده و اعتراض آيت 1367سال  زنداني در

العضو دو طـرف را هـم اگـر بـه ايـن كارنامـه اضـافه كنـيم، ابعـاد و حجـم            ناقص
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در . روشـن خواهـد شـد   » ترور ـ اعدام «ي  هاي مادي و معنوي اين مسابقه خسارت
نگاشته شده اسـت كـه    60ها مقاله و مصاحبه در مورد خرداد  انداز، ده نشريه چشم

  .را عيان ساخته است "مسابقه"هاي اين  و هزينه. كند ابعاد قضيه را به خوبي باز مي
رفتار كنوني با آقاي هاشمي، همانقدر ضد دمكراتيك و غيرانساني است كه رفتار ] 10[

هـا از همـان زمـان شـروع شـد و در       رويه شدن اين روش. صدر در آن موقع با بني
  !اينجا رسيد خود به» تكامل«

ايشـان در دو مرحلـه    ي هصدر ادعا كرد كه امـام و خـانواد   هاي اخير، بني در سال] 11[
اند از او دلجوئي كنند و او شرايطي را مطرح كـرده كـه بـرآورده نشـده      سعي كرده

  .است
نوشـتاري را   1368آبادي در اواخر سـال   اهللا صالحي نجف شادروان حضرت آيت] 12[

» امام خمينـي بـه فقيـه عاليقـدر     6/1/1368ديگر ـ تحليل نامه  نگاهي «تحت عنوان 
ايـن نوشـتار بـر    . در حد محدودي پخش شـده اسـت   در سال گذشتهاند كه  نوشته

. بين و دقيق آقاي صالحي در كارهاي تحقيقاتي انجام شـده اسـت   سياق شيوه ژرف
ي هـا  همه خشم و خشونت و حملـه و هجـوم و اهانـت   «آقاي صالحي نامه امام را 

هايي كه انسان از شنيدن آنها مـو بـر انـدامش راسـت      آور و نسبت آزاردهنده و رنج
لبريـز از صـبر و تحمـل و حلـم و     «اهللا منتظـري را   و پاسخ حضرت آيت» .شود مي

داري و تواضع و فروتني و اطاعت، اطاعت نه از سر ضعف و ذلت، بلكـه   خويشتن
آقاي صالحي باز تأكيـد  . كند مي توصيف» از روي دلسوزي براي اسالم و بقاي نظام

اهللا منتظري آبـي اسـت بـر     آيت ي هامام يكپارچه آتش است و نام ي هنام«كند كه  مي
  ».روي آتش

هايي را كه در نامه امـام   اهللا منتظري هيچ يك از نسبت آيت«: كند آقاي صالحي تأكيد مي
ر همين حال كظم غيظ د«ولي » كند به وي داده شده قبول ندارد و آنها را شديداً رد مي

آبادي يك اصل فقهي را هم  اهللا صالحي نجف آيت» .خورد كند و خشمش را فرو مي مي
تـوان از   نمي» «.امام دليل نيست بلكه تكرار ادعا است ي هفرمود«كند كه چون  مطرح مي

امام تقليد كرد، زيرا اين تشخيص موضوع است و در تشخيص موضوع تقليد از مرجع 
ايـن شـربت را   : مثالً اگر مرجع تقليـد بـه شـما بگويـد    «زند كه  مثال مي» .جايز نيست

» توانيـد آن را بنوشـيد   دانيد اين شراب است نه شربت، در اينجا نمـي  بنوش، و شما مي
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شود كه افرادي سـعي   اين تصور در ذهن انسان تقويت مي«نويسد كه  آقاي صالحي مي
» .ضرتش چنين ذهنيتي به وجود آوردندهاي خود براي ح ها و تحليل اند با گزارش كرده

اين ذهنيت، چه بار سـنگيني از غصـه و نـاراحتي را بـراي     «گويد كه  آقاي صالحي مي
و از قـول  » شدت يافتن بيماري قلبشان اثر داشـته «كه در » قلب مقدسش تحميل نموده

 انـد و بـه رحلتشـان انجاميـد،     كند كه در چند روزي كه بستري بوده دختر امام نقل مي
 6/1/68آبادي تناقض نامـه   اهللا صالحي نجف آيت» امام پنج بار دچار حمله قلبي شدند«

 7/2/68ي  بـا نامـه  » .منتظري تفكر و خط منافقين را پذيرفته است«: گويد امام را كه مي
كـنم كـه هرگـز     مـن تأكيـد مـي   ... «: گويد اهللا منتظري كه مي آقاي احمد خميني به آيت

ن نيست كه خداي ناكرده بگويم جنابعالي تفكر و خط منـافقين و  منظورم از اين نامه اي
دانـد و دليـل    آقاي صالحي اين تناقض را تغيير نظر امـام مـي  » ...ايد ها را پذيرفته ليبرال

ديگر اينكه؛ احمد آقا از قول امام و از طريـق آقـاي عبدالـه نـوري و بـر خـالف نامـه        
بـه آقـاي منتظـري بگوينـد وكيـل مـن       «ه دهند كـ  اهللا منتظري پيغام مي به آيت 6/1/86

اهللا  آمده است كـه پـول سـهم امـام از طريـق آيـت       6/1/68در حاليكه در نامه » هستيد
اهللا  امام را هم بـه آيـت   8/1/68آقاي صالحي نامه » .ريزد به حلقوم منافقين مي«منتظري 

واضـع  در جرايد منتشر شده است، عـدول امـام از م   6/1/68منتظري كه بر خالف نامه 
حتي از قول آقاي احمد خميني در رنجنامه خطاب به آقـاي منتظـري   . داند مي 6/1/68

حضرت امام روحي فداء پـس از كنـار گذاشـتن شـما ظـرف چنـد       ... «آمده است كه 
اي از فكر آقـاي منتظـري غافـل     ساعت چندين بار گريستند و بارها فرمودند كه لحظه

گـذارد و آن   كته بسـيار مهمـي انگشـت مـي    آبادي روي ن آقاي صالحي نجف» ...نيستم
طبق قانون، مجلس خبرگان بر رهبـر نظـارت   . اهللا خميني است نقض قانون توسط آيت

تواند او را نصب و عزل كند، قائم مقـامي آقـاي منتظـري هـم توسـط ايـن        دارد و مي
القاعده و بالفرض كـه آقـاي خمينـي رهبـري      علي. مجلس تأييد و تصويب شده است

دانستند بايد با مدرك و سند موضـوع را بـه مجلـس     اي منتظري را صالح نميآينده آق
كرد و هـر دو طـرف ـ     دادند و اين مجلس به موضوع رسيدگي مي خبرگان گزارش مي

دادند، آن وقـت آن مجلـس    ي خود را ارائه مي ـ ادله اهللا منتظري اهللا خميني و آيت آيت
خميني ايـن مراحـل قـانوني را زيـر پـا       در حاليكه آقاي. كرد خبرگان بود كه حكم مي

گذاشته و بدون رعايت حقوق قانوني آقاي منتظري و رعايت قانون، دست به اين كـار  
در بعضـي شـهرها تظـاهرات    «زده است، جامعه را دچار سردرگمي و دودستگي كرده 



237  ... / آقاي هاشمي؛ شايد شهامت: فصل سوم

آلود و درگيري مسـلحانه و بـه آتـش كشـيدن خودروهـاي دولتـي و سـرانجام،         خشم
آقاي صالحي اين اقدام آقـاي خمينـي را عـالوه بـر نقـض      » قوع پيوستهخونريزي به و

دانـد   قانون توهين به مجلس خبرگان به هشتاد مجتهد عضو آن و توهين به مردمي مـي 
كه امـام در   در صورتي. اند كه به مجلس خبرگان رأي داده و اعضاي آن را انتخاب كرده

شـما  «برگـان شـركت كننـد كـه اگـر      اند كه در انتخابات خ از مردم خواسته 1361سال 
 17صحيفه نـور، جلـد   (» .خبرگان را انتخاب نكنيد نظام آينده مشروعيت ندارد] مردم[

  )، چاپ وزارت ارشاد اسالمي103ص 
كند كـه بـدون    آقاي صالحي، مجلس خبرگان را هم به عدول از وظايف خود متهم مي

در حاليكـه پـس از فـوت    واكنش حقوقي و قانوني نسبت به عملكرد امام سكوت كرد 
و استعفاي آقاي منتظري را بـه رأي گذاشـت و   » ارزش تلقي كرد بي«امام، عمل امام را 

نويسـد كـه اعضـاي     و مـي ! طبيعي بود كه در آن مقطع خبرگان به آن رأي مثبت بدهند
آقـاي  » ما جـرأت سـؤال و اعتـراض نداشـتيم    «اند كه در مقابل اقدام امام  خبرگان گفته
يـك ديكتـاتوري مخفـي و نـامرئي وجـود      «كند در زمان حيات امام  م ميصالحي اعال

او ايـن ديكتـاتوري را از طـرف    » خـوانيم  الناس مي داشت كه ما آن را ديكتاتوري عوام
كننـد، زيـرا هميشـه در     امام هرگز اشتباه نمي«كردند كه  داند كه دائم القاء مي كساني مي

» واليـت فقيـه  «اي به نام  ر ابلهانه را در كتابچههمين فك«و » !ارتباط با امام زمان هستند
اند به مردم تلقين كنند كه حضرت اما چـون هميشـه    اند و خواسته نوشته و چاپ كرده

خـود   18/2/68آقاي منتظري هم در نامه » !كند در ارتباط با امام زمان هستند اشتباه نمي
ردند براي توده مردم مسـأله  ذهنيتي كه براي رهبر معظم درست ك«: اند كه به امام نوشته

اهللا منتظـري بـا    آقاي صالحي مستندات تاريخي محكمي از مخالفـت آيـت  » .ايجاد كرد
اهللا منتظـري   آيـت  17/7/65اي، از نامـه   اهللا خامنه مجاهدين خلق؛ از زندان، از قول آيت

اهللا  آيـت . كنـد  را رد مـي » واگذاري حكومت به منـافقين «دهد و اتهام  ارائه مي... به امام
سـال   ياهـ  امام را در مورد اعدام 6/1/68آبادي موارد ديگر موضوع نامه  صالحي نجف

سـر موضـع   «و اختالف امام با آقاي منتظري در اين مورد، نقض قوانين قضا، اعدام  67
دار، افشـاي   اهللا منتظري براي جلوگيري از اعدام زنـان بچـه   زندانيان، تالش آيت» بودن
اهللا  سـي، مهـدي هاشـمي، عـدم عـدالت آيـت       بي ه امام توسط بيي آقاي منتظري ب نامه

كند كه  به تفصيل بحث كرده است و اثبات مي... اهللا منتظري و لوحي آيت منتظري، ساده
  .اهللا منتظري حذف شود اند تا آيت ساخته» ذهنيت«اي براي امام  عده
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اً طوالني شد اهللا منتظري از حاكميت جمهوري اسالمي نسبت مطلب در مورد حذف آيت
ولي آنچه مسلم است اين كه اين حذف مسير قانوني و حقوقي را طي نكرده و نامـه و  

حضـرت  «دهد كه به قول آقاي صـالحي   عملكرد بعدي امام موارد متناقض را نشان مي
ترين گناهـان كبيـره    اند و تهمت از بزرگ اهللا منتظري زده امام چند تهمت بزرگ به آيت

. آور بوده اسـت  دهاي اين عزل براي مردم و منافع ملي بسيار زيانعواقب و پيام» .است
انكارناپـذير   سؤال، از شخصي چون آقاي هاشمي رفسنجاني كه به دليل شأن و منزلت

اند، اين است كه چـرا   ايشان در پيش امام خميني كه حتماً در جزئيات تصميم امام بوده
  :اقدامي جدي و مصراّنه براي

  اند؟ و ين عزل ناموجه نكردهاوالً ـ جلوگيري ا
اند كه اين عزل ناموجه را به شكل قانوني و داشـتن حـق دفـاع     ثانياً ـ چرا سعي نكرده 

  اهللا منتظري در مجلس خبرگان رهبري هدايت كنند؟ براي آيت
ثالثاً ـ چرا حمالت متعدد بعدي نيروهاي شـناخته شـده بـه حسـينيه و بيـت ايشـان و        

ظـري، بـدون واكـنش و اقـدام قـانوني از طـرف آقـاي        سرقت اموال شخصي آقاي منت
شـود؟ آيـا اگـر آقـاي هاشـمي در ايـن مـوارد         مواجه مي) رياست جمهوري(هاشمي 

داد و با قـدرت و نفـوذي كـه داشـت از آن      غيرقانوني و تجاوزكارانه واكنش نشان مي
آقـاي  ! شـد؟  هاي اخير مورد تهـاجم واقـع مـي    كرد خود اينچنين در سال جلوگيري مي

كنـد،   روي اين نكته تأكيد مـي ) www.Rahesabz.net/print(اي اخيراً  هاشمي در مصاحبه
و  "مدرمـ  با يكي مهدي هاشمي و وضع بيت ايشان و ديگري بيان اشكاالت و انتقادات

حال سؤال ايـن  ."انتقاد ايشان خيلي سياستمدارانه نبود "و اينكه "ها انتقاد از همه ارگان
د مهدي هاشمي ظاهراً موضوع اشـكاالت بيـت منتفـي شـده     است كه پس از اعدام سي

آيا امروز هم آقـاي هاشـمي معتقدنـد كـه انتقـادات      ! ماند انتقادات ايشان است فقط مي
  اند؟ آقاي منتظري واقعاً درست نبوده

ها نوشـته اسـت كـه     اي خطاب به مادر رضايي نامه وصيت 4/5/1360سعادتي در ] 13[
در آن وصـيتنامه سـعادتي اسـتراتژي    . در روزنامه اطالعات منتشـر شـد   7/6/1360

كند و طبـق مـوازين سـازمان درگيـري نظـامي بـا        رهبري سازمان را نقد و نفي مي
ولـع آقـاي الجـوردي بـه     متأسفانه حـرص و  . كند جمهوري اسالمي را محكوم مي

ي سياسي ايران را از مواضع مشروح و اقدامات بعـدي آقـاي    اعدام زندانيان، جامعه
آقاي . چيزي كه در تجربه شاهسوندي، خوشبختانه تكرار نشد. سعادتي محروم كرد



239  ... / آقاي هاشمي؛ شايد شهامت: فصل سوم

نامـة محمدرضـا سـعادتي،     وصـيت «: نويسد كه مي 60مرداد  6هاشمي در خاطرات 
لق ـ كه در زندان اعدام شده ـ مطرح شد، سـازمان     عضو كادر مركزي مجاهدين خ

نامه جالبي است و ممكن است بـراي   وصيت. را محكوم كرده، قرار شد پخش شود
  ".دادگاه انقالب، خوب تمام نشود

تـا   68گزارش تحقيق و تفحص مجلس دربـاره عملكـرد بانـك مركـزي از مهـر      ] 14[
آقـاي  . دالر اعـالم كـرده اسـت   ميليارد  4/37، استقراض از خارج را 1373شهريور 

بـا  «: گويد او مي. كند خود به اين امر اذعان مي) پيشين(هاشمي در مصاحبه با شرق 
و رفتار مناسب رابطه ما با دنيا را نسبتاً خوب كـرد بـه   ] زدائي تنش[اعالم اين شعار 

درآمد نفت كشور بعد از جنگ هفت تـا هشـت   . دادند ما وام ارزان و تكنولوژي مي
گرفتيم، آنهـا   ها از كشورهاي مختلف مي با اعتباراتي كه براي طرح. ارد دالر بودميلي

داديـم و گـاهي هـم     هـا را مـي   ها بـدهي  ساختيم و سپس از محل درآمد طرح را مي
آقـاي  » كـرديم  توانستيم پرداخت كنـيم و تجديـد مـي    آمد و نمي مشكالتي پيش مي

  !را» تجديد«ض دهد و نه عوار را توضيح مي» مشكالت«هاشمي نه 
در شـش ماهـه   «به خبرنگاران گفـت كـه    73رئيس كل بانك مركزي در مردادماه ] 15[

شركت دولتي  13شركت خارجي و  1102كشور و  7مورد مذاكره با  184اخير در 
فقره اعتبار اسـنادي در   440بانك، معادل سي و سه هزار و 40و غيردولتي و حدود 

هـاي جمهـوري    روزنامـه (استمهال و به امضاء رسيد نامه،  قرارداد و تفاهم 70قالب 
ميليـارد دالر، ده   30بابـت بهـره مركـب اسـتمهال     ) 22/5/1373اسالمي و رسالت 

  )20/11/78داوود ميرخاني رشتي، روزنامه فتح (ايم  ميليارد دالر پرداخت كرده
هـاي آقـاي    نسب، بارها در جلسات خصوصـي، برنامـه   شادروان ميرمصطفي عالي] 16[

اي نكـرده   ي خود، هيچگاه آن را علني و رسـانه  اشمي را نقد كرده ولي طبق شيوهه
نسب رابطه داشـتند، از   با آقاي عالي 1368تقريباً تمام افرادي كه پس از سال . است

از جمله بدهي خارجي دولت آقاي موسـوي كـه توسـط    . اين موضع ايشان مطلعند
مورد اعتراض آقاي عالي نسب بـوده و  ميليارد دالر بيان شده بود،  12آقاي هاشمي 

ميليارد دالر استفاده اعتباري از خارج را داده  6/1ما فقط مجوز «گفت كه  ايشان مي
  .»بوديم

مهندس سحابي، در آستانه رياست جمهـوري آقـاي هاشـمي و انتخـاب الگـوي      ] 17[
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ل ي بازداشت سـا  تعديل اقتصادي، نقد مكتوبي را منتشر كرده كه ممكن است زمينه
، منتشر شـد  1368نقد آقاي مهندس سحابي كه در آذر  در. ايشان، شده باشد 1369

  :موارد زير آمده است »برنامه پنج ساله توسعه و بازسازي« در نقد،
جناحي در انديشه حاكم ساختن تجارت و داللي در متني از استبداد و خفقان ديني  -1

پردازنـد و   حل عملـي مـي   ه در راهاست و گروهي به شعار و تخريب، بدون ارائه برنام
افـزايش توليـد، اگـر در راسـتاي     ... نمايد جناحي هم توليد و افزايش توليد را تبليغ مي

  استقالل و استغناء ملي و عدالت اجتماعي صورت نگيرد، نه مطلوب است و نه ممكن
هاي مصرفانه و ناشي از بينش نفتي و تحـريص ولـع مصـرف در     از ريخت و پاش -2

  .ردم پرهيز كردهم بين
هرگز پاي وام و سرمايه خارجي را ـ الاقل تا زمان دستيابي به يك اقتصاد توانمنـد    -3

العمل و سيستم نظـارت   و متكي به خود و مخصوصاً يك بروكراسي كار آمد و صحيح
ميليـارد دالر خواهـد    35وام خـارجي در ايـن برنامـه تـا     . ملي به كشور باز نبايد كـرد 

بيست سال گذشته هزينه كردن از كيسه نفت ـ اين سرمايه خداداد ملّي ـ   در ده ... رسيد
  .شود ها و اعتبارات خارجي بر آن اضافه مي ها به اتكاء وام بوده و از اين پس هزينه

اســتراتژي توســعه صــادرات از طــرف محافــل حاكمــة بانــك جهــاني و صــندوق  -4
اين اسـتراتژي كـامالً در راسـتاي    .. .شود المللي پول القاء و با ترفندهايي تحميل مي بين

يك نظام تقسيم كار نوين در سطح جهاني طراحي شده و مرزهاي استقالل اقتصادي و 
  ...نمايد ها و كشورهاي جهان سوم را تخريب مي سياسي ملت

هاي درهاي باز با اجازه تدريجي ورود كاالهاي غيرضـروري و يـا لـوكس     سياست -5
  .نمايان شده است

  به فروش كارخانجات دولتياعتراض  -6
  واگذار شده به خارجيان) Turn Key(هاي كليد در دست  اعتراض به طرح -7
  »زا توسعه دورن«و جايگزيني آن با  »زا برون عهسوت«سياست نگاه به خارج و  -8
راه . بازسازي و توسعه در چارچوب استقالل و اسـتغناء ملـي بايـد صـورت گيـرد      -9

ه داخـل يگانـه مصـلحت ايـران و تنهـا راه در مقابـل انقـالب        زا و تكيه ب توسعه درون
حق آنست كه در يك فضاي بازسازي و مطبوعاتي و اجتماعـات حتـي   . اسالمي است

هاي مقابل و نقدهاي مربوطه مطرح و شـنيده   ها و دعاوي طرف احزاب مخالف، حرف
  .شده و مجموعا ملحوظ گردد
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وسعه و بازسازي ايران توسط كسـاني انجـام   ي ت برنامه: تر كالمي از مسائل بنيادي -10
هـا و   بـه رغـم واقعيـات روزگـار و بـرخالف توصـيه       67تـا   61شود كه از خرداد  مي

پيشنهادهاي خيرخواهان دين و ملـت و كشـور، جنـگ را ادامـه دادنـد و سـرانجام در       
نشستن از  نامه را پذيرفتند و از آن پس در انديشه عقب ترين موقعيت خود، قطع ضعيف

  .ها و شعارها نشستند همه دعاوي و ارزش
  :جامعه انساني را بدون -11
  ،وفاق و وحدت اجتماعي ـ ملي و عدم تبعيض بين اقشار مردم از ديدگاه حاكميت -
  ،اشتراك اقشار آگاه و متعهد و متعهدان واقعي مردم و نه انحصار طبقاتي و گروهي -
  ،عدالت اجتماعي -
  ،احساس تعالي و عدم پوچي -

  توان به تحرك و بسيج واداشت و حتي نگهداشت نمي
در اعتراض به برنامه هويت كه از تلويزيون پخـش   10/4/75مهندس سحابي در تاريخ 

بـر عليـه مهنـدس     »فاقد هرگونه اعتبار شـرعي، قـانوني و اجتمـاعي   «گرديد و مطالبي 
و از او اي به آقاي هاشـمي شـكايت كـرد     سحابي و نهضت آزادي در آن بود، طي نامه

. چيزي كه انجـام نشـد  . خواست كه امكان دفاع را براي ايشان در تلويزيون فراهم كند
آقاي هاشمي كسي در جمهوري اسـالمي نداشـت    1384عبرت روزگار اين شد كه در 

  !!فقط به خدا شكايت كرد. كه به او شكايت كند
أت حاكمه شده كار ديگري كه مهندس سحابي انجام داد كه احتماالً سبب عصبانيت هي

در مورد تغيير قانون اساسي و خطاب بـه   1368تير  28است، نقدي است كه در تاريخ 
در آن نامه آقاي مهندس سحابي، تغييـرات مربـوط بـه    . نمايندگان مجلس نوشته است

اختيارات رهبري، اختيارات و مسؤليت رياست جمهوري، قوه قضائيه، تعداد نمايندگان 
واليت مطلقه امر و امامت كه  ،وة بازنگري در قانون اساسيمجلس شوراي اسالمي، نح

دانـد   ، انجام شده است را مغاير با روح قانون اساسي مي1368در قانون جديد در سال 
نويسد كه در تغييرات يـاد   گيري اين نقد خود مي كند و در نتيجه و احساس نگراني مي

  :شده دو تغيير عمده رخ داده است
ملت به كلي كاهش يافته و به هيچ رسيده و به صورتي صوري و اول ـ اصل حاكميت  

  .شعاري باقي مانده است
  .دوم ـ انسجام و هماهنگي اصول را بكلي به هم زده است
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و در دوران تبليـغ انتخابـاتي بـه يكـي از      1388آقاي مهندس موسـوي در سـال   ] 18[
هاشمي را نقد كـردم  هاي آقاي  من هم برنامه«ها گفته بود كه  دوستان ملي ـ مذهبي 

  ».اي نكردم ولي مانند مهندس سحابي رسانه
 25ايــران فــردا شــماره  ي هانــداز برنامــه دوم، مجلــ عملكــرد برنامــه اول، چشــم] 19[

  1375ارديبهشت 
و سرشـماري   25/2/1374دكتر كالنتري، وزير كشـاورزي وقـت، كـار و كـارگر     ] 20[

و رسول اف، جالل، معـاون   3/8/76، روزنامه سالم 1375عمومي نفوس و مسكن 
ريـزي و پشـتيباني وزارت كشـاورزي، مجلـه اقتصـادي كشـاورزي و        وقت برنامـه 

  1376زمستان  2توسعه، سال پنجم، شماره 
  24/8/76دكتر كالنتري، وزير وقت كشاورزي، رسالت ] 21[
ها، بانك مركزي،  سازندگي در نهادها؛ بانك ي همشروح فساد مالي ـ اداري در دور ] 22[

هــا و  هــا، شــركت ين توزيــع كــوپن ارزاق عمــومي، شــهرداريمســئولســردفتران، 
ها، مؤسسـات   خانه هاي فاسد، وزارت ها، بازاريان، شبكه كارخانجات دولتي، تعاوني

هــاي  ين صــندوقمســئولآموزشــي، مميــزان ماليــاتي و كارمنــدان وزارت دارايــي، 
ن، واگذاري خودروهاي الحسنه، بنياد مهاجرين جنگ تحميلي، بنياد مستضعفا قرض

هـاي   دولتي به اشخاص، صـادرات و واردات كاالهـاي قاچـاق، واگـذاري شـركت     
دولتي به بخش خصوصي، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت نيرو، در كتاب 

 1380نقدي بر گذشته راهـي بـه سـوي آينـده، انتشـارات صـمديه،       » توسعه ايران«
  .مشروح و مفصل آمده است

]23[  www.nurizad.info 

  پيشين] 24[
]25 [Norman Friedman, Desert Victory: The War for Kuwait (Annapolis, 

MD: Naval Inistitute Press, 1991), 185; Michael R.Gordon and Bernard 

E.Trainor, Cobra П: The Inside Story of the Invasion and Occupation of 

Iraq (New York: Pantheon Books, 2006), 551                                               
نقل از كتاب دكترين شوك، نائومي كالين، ترجمه شهابي و نبوي، كتـاب آمـه، چـاپ    

  1390سوم، زمستان 
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  :مراجعه كنيد به] 26[
 18و  17خاورميانـه، در   در ين كنفرانس مربـوط بـه سـالح كشـتار جمعـ     يالف ـ دوم 

در مدرسه مطالعات شرق و آفريقاي انگلـيس  ) 1386شهريور  27و  26( 2007سپتامبر 
(SOAS)  

 15كـه در   (www.csis.org(CSIS))المللي  ب ـ گزارش مركز مطالعات استراتژيك و بين 
  .منتشر شد» اي و موشكي ايران هاي هسته ي برنامه توسعه«تحت عنوان  2007فوريه 

امريكـا، اسـرائيل،   «تحـت عنـوان    2008سـپتامبر   23كـه در   CSISگزارش ديگري از  ج ـ 
در يكـي از ايـن سـناريوهاي مطالعـه     . ، منتشر شده است»اي هاي عربي و ايران هسته دولت

  .بيني شده است ميليون نفر هم پيش 28اي ايران توسط اسرائيل و كشتار  شده، بمباران هسته
The US, Israel, The Arab States and a Nuclear Iran, Anthony H. Cordsman, Sep.23,2008  

Guy Dinmone, “US Prepares List of Unstable Nations” Financial Times (London) March 

29/2005  

 )پيشين(» دكترين شوك«نقل از كتاب ] 27[

توسـط   1940شوك درماني، روشي درماني اسـت كـه اولـين بـار در اواخـر دهـه       ] 28[
در ايـن روش  . پزشكان براي معالجه بيماران رواني، مرسوم شـد  شناسان و روان روان

برنـد و   كردند كه بيماران رواني از محفوظات خود رنـج مـي   گران، استدالل مي درمان
هاي پـاك و   لوح«ين برد و ذهن آنها را به براي درمان آنها بايد محفوظات آنها را از ب

، دكتـر  1950در دهـه  . گر بتواند روي آنها بنويسـد  تبديل كرد كه بعد درمان» نانوشته
، نخستين استاد شوك درماني در مونترال كانادا و با (Ewen Cameron)ايوون كامرون 
آن عبارت بود اش انجام داد كه شيوه  ، تحقيقي روي بيماران رواني»سيا«حمايت مالي 

هاي الكتريكـي طـوالني، تجـويز     از؛ چندين هفته نگهداشتن در خواب و انزوا، شوك
تا بيماران را به  PCPزاي  و توهم LSDگردان  داروهاي متنوع، از جمله داروهاي روان

از نتـايج ايـن   » سـيا «بعـداً  . وضعيت كودكي و دوران قبـل از زبـان بـاز كـردن ببـرد     
سازي، اقرارهاي مورد نياز حاكمـان توسـط فعـاالن     جاسوسهادر بازجويي،  آزمايش

سياسي و صنفي هم استفاده كرد و هم آنها را به كشـورهاي دوسـت امريكـا توصـيه     
هاي ديكتاتوري  به طوري كه در كشورهاي امريكا التين، افريقا، آسيا كه با نظام. نمود

در ايـن  . كار گرفته شد شدند ـ از جمله ايران ـ و حتي كشورهاي اروپايي به   اداره مي
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شـد و تـابع پزشـك معـالج خـود       ها همچنان كه بيمار از گذشته خود تهي مي روش
هاي ديكتاتوري نيز از گذشته خود تهي و  گرديد، فعاالن سياسي و اپوزيسيون نظام مي

ميلتـون  «و » هايك«بعداً دو اقتصاددان . شدند گر مي حتي نادم و تابع بازجو و شكنجه
ي در به كارگيري اين روش در اقتصاد كشورها جهان سوم و ادغام آنها ، سع»فريدمن

را در دانشگاه شيكاگو تشكيل دادند و » مكتب شيكاگو«مريكائي، كردند و ادر سيستم 
آن را در شيلي پينوشه و در خيلي از كشورهاي امريكاي التين با حاكمان ديكتاتوري 

ان شوكي به اقتصاد كشورها وارد كـرد  در اين روش اقتصادي، بايد آنچن. اجرا كردند
هـا،   شوند و نتوانند تصميم ديگري، غيـر از آزادسـازي قيمـت   » گيج و منگ«كه همه 

. بگيرنـد ... حذف سوبسيدها، كوچك كردن دولت و رها سازي بخـش خصوصـي و  
... داران سپرد، حتي خدمات بهداشتي، درماني، آموزشـي و  همه چيز را بايد به سرمايه

حذف سوبسيدها، خـروج  !! ماتيك، همه چيز را كنترل و منطقي خواهد كردبازار، اتو
هـا، واردات عنـان    سرمايه غربي از كشور هـدف، رهاسـازي عنـان گسـيخته قيمـت     

هـاي اقتصـادي هسـتند كـه هـم       هايي از شـوك  نمونه... گسيخته كاالهاي خارجي و
هاي بانـك   ابع نسخهكنند و بعد ت و بال اراده مي» گيج و منگ«حاكمان و هم مردم را 
داري  المللي پول و طرح مشترك اين دو نهاد بـا وزارت خزانـه   جهاني و صندوق بين

سازان غرب ـ مخصوصاً در امريكا ـ    بعداً سياست. شوند ، مي)تفاهم واشنگتن(امريكا 
هاي حكومتي كشورهاي  ي نظامي و تغيير نظام درماني را وارد عرصه اين روش شوك

هـاي نظـامي،    هاي وسـيع و تخريـب زيرسـاخت    بمباران. كردند» ياغي«و » خود سر«
ي مردم عادي و نظاميان و  اقتصادي، حكومتي، تجاري، خدماتي و كشتارهاي گسترده

يا به قول آرميتاژ معاون وقت وزارت خارجه امريكـا كـه پـس از حملـه تروريسـتي      
. ما همكاري نكنيد به دولت پاكستان گفته است كه اگر در حمله به افغانستان با 2001

هـاي   اي از اين شوك در دستور كار است، نمونه» بردن كشور پاكستان به عصر حجر«
  .نظامي است

نژاد يعنـي حـذف سوبسـيدها و افـزايش ناگهـاني       هاي آقاي احمدي اكنون، با برنامه هم
ي شـوك   هـاي اقتصـادي غـرب؛ وارد مرحلـه     هاي انـرژي و مكمـل آن تحـريم    حامل

م كه نمود آن در افزايش واقعي و نه صوري قيمـت ارزهـاي خـارجي،    اي اقتصادي شده
  .طال و كاالهاي مصرفي، مشهود است




