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9011-9911کروناایامهاییادداشت
 

 نوشته شده  0011های سال  ها از آغاز کرونا تا نیمه این یادداشت
 توان دریافت. و تاریخ آن را از محتوای مطلب می

 (0دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 :است نادانسته و مجهول آن مورد در چیزها خیلی کهکرونا، ویروس جدیدی است 

ندارد. معلوم نیست که آیا واکسن و داروی درمان آن ساخته خواهد شد؟ و تا کـی    دارو و واکسن ـ  الف

 11این کار ممکن خواهد شد؟ بطور عادی در آمریکا، هر داروی جدید پس از طراحـی بـه طـور متوسـ ،     

ارو تـا زمـان   الزم دارد. البته در حالت عـادی، طراحـی و سـاخت د    ،میلیون دالر، زمان و هزینه 077سال و 

شود.شرای  کرونا متفـاو  اسـت. چـین،     گذار، خارج نمی تولید، محرمانه است و از مالکیت شرکت سرمایه

آن را پس از کشف در اختیار جهانیان گذاشت تا همه برای ساخت دارو و واکسـن آن ععـال    RNA ساختار

ها بـه   ی اینکه تقالهای این آزمایشگاهکنند. ول ها آزمایشگاه، شب و روز روی آن کار می شوند و امروز در ده

شود، حدس و گمان اسـت.   نتیجه خواهد رسید و یا کی به نتیجه خواهد رسید، معلوم نیست. آنچه گفته می

های مدیدی گرعتار آن باشد. داروهای موجودی که روی آن تأثیرگـذار   نتیجه آنکه ممکن است بشر تا مد 

صدر و یـا داروهـای مبـارزه بـا      تون در آزمایشگاه خانم عیروزه بنیهستند و عملکرد نسبی دارند،]مانند کور

 .اند ماالریا[، درمان قطعی ندارند و به پروتکل درمانی تبدیل نشده

موتاسیون و جهش ژنتیکی آن معلوم نیست. ممکن است پـس از کشـف دارو و واکسـن ویـروس      ـ  ب

جدیدی را طلب کند و این پدیده ممکن  آن پیدا شود که واکسن و داروی  (RNA)های ععلی، جهش در ژن

 .است بارها تکرار شود

 هـایی  از ایمنی بدن مبتالیان اطالعی در دست نیست. آیا پس از مبتال شدن هـر عـرد و آنتـی بـادی     ـ  ج

شوند، ماننـد سـایر    ها( که برای مقابله با ویروس به طور طبیعی و خودجوش در بدن انسان تولید می )پادتن

 عرد مبتال در مقابل حمله آینده این ویروس، ایمن می شود؟ ها، بدن بیماری

های دارویی در جهان ایجاد شده اسـت کـه همچـون     ای برای شرکت به هر حال زمینه کاری گسترده ـ  د

 آینـده  بـرای  پرسودی بازار ...عروقی وـ   های قلبی ، وایگرا، بیماریMSداروهای سرطان، ایدز، پارکینسون، 

 .بسازد را واکسن و دارو این زودتر، هک بود خواهد شرکتی

بینی کرد، بشـر کـره خـاکی را درگیـر خواهـد کـرد.        توان پیش هایی که نمی کرونا، تا سال گیری: نتیجه ●

عوارض اقتصادی، اجتماعی، روانی، جمعیتی و تمدنی آن معلوم نیست. آنچه تا کنون پـیش آمـده نشـان از    
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 :ه تاکنون مشهود استتحوال  عمیق کشورها در آینده دارد. آنچ

دیجیتالیزه شدن جهان است؛ کار از راه دور، و در خانـه کـه کـاهش شـدید صـنعت حمـل و نقـل و         ●

کنند  مصرف نفت را به دنبال خواهد داشت. چیزی که کشورهای پیشرعته خیلی سریع دارند به آن عاد  می

هـای آن را بـه    برند و زیرسـاخت  میو تکنولوژی ارتباطا  و دیجیتالی کردن زندگی خود را سریع به پیش 

تـر تحمـل    اجتماعی کرونا را راحتـ   کنند. این کشورها خواهند توانست عواقب اقتصادی سرعت تولید می

 .کنند و به پیشرعت خود ادامه دهند

مانده مانند ایران، در این رقابت، عقب خواهند ماند. شکاف میان کشورهای پیشرعته و  کشورهای عقب ●

، بیشتر خواهد شد. مگر کشورهایی که مدیریت و توانایی مالی کاعی داشـته باشـند؛ ماننـد چـین،     مانده عقب

 ...برزیل، و

 هنـوز  ...ملت، رواداری، حقـو  بشـر و  ـ   در ایران که مسائل اساسی چون دموکراسی، وحد  دولت ●

 و ایـران  اسـت  ممکـن . بـود  خواهـد  بیشـتر  بسـیار  کرونا، متعاقب های بحران و ماندگی عقب اند، نشده حل

ی پیشرعت و توسعه بدست نیاورنـد و بـرای همیشـه بـه کشـورهای      برا موقعیتی دیگر آن، شبیه کشورهای

 .تبدیل شوند ،ای جهان پیشرعته حاشیه

 بـه  را خـود  جـای  ...های کنونی کشورها بـه سـرعت تیییـر خواهنـد کـرد. نفـت، جمعیـت و        مزیت ●

 و علـم  بـه  کلـی  طـور  بـه  و ...پزشـکی،  مهندسی پزشکی، وشیمی،بی بیوتکنولوژی، دیجیتال، های تکنولوژی

شـان   نولوژی خواهند داد. اگر کشورهایی مثل ایران با داشتن نفت ،و یا چین و هنـد بـا مزیـت جمعیـت    تک

های طبیعی،  توانستند بخشی از رقابت با کشورهای پیشرعته را در جهان داشته باشند، در آینده این مزیت می

تـر و عـرار    ها به نیروهای انسانی هوشمند تیییر خواهند کرد. عرار میزها پررنگ شده و مزیتبسیار کمرنگ 

 .، گرانیگاه جهان پیشرعته آینده خواهد شد«انسان هوشمند»تر خواهند شد.  ها کمرنگ سرمایه

ـ     تر، سریع دیجیتالیزه شدن جهان در مقطع کنونی، مهم ● م، تر و مؤثرتر از کشف ماشـین بخـار، هسـته ات

پیمـا، رادیـو و تلویزیـون، کشـف میکـروب، مـواد شـوینده،         های اقیـانوس  تلفن و تلگراف، هواپیما، کشتی

 پیـدا  نجـا   تواند می کشوری ایران، جمله از جنوب، جهان در. داد خواهد تیییر را جهان ...ها و بیوتیک آنتی

 صـنعتی  پیشرعته کشورهای. کند تیییر الحس به مجهّز را خود سرعت به ثانیاً و کند عهم را تیییر اوالً که کند

ر عهمیده و خواهند عهمید و هم امکان تجهیز خود بـه سـالح تیییـر را دارنـد و از     زودت را تیییر هم کنونی،

 .را خواهند پذیرعت« تطبیق»نشان خواهند داد و « انعطاف»خود 

 ادامه دارد...
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 (2دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 جمهوری اسالمی و کرونا 

در دنباله مطلب گذشته، کرونا را در جمهوری اسالمی، پی خواهم گرعت. در مطلب قبل آمد کـه کرونـا   

 .شود با ما خواهد ماند و جهان تیییری جدی در پیش دارد تر از آنچه عرض می احتمال قوی، طوالنی به

 جمهوری اسالمی با کرونا آشناست 

تر از کرونا  ری اسالمی، کرونا را خیلی جدی نگرعت و گفت که ما موارد سختدیدیم که رهبر جمهو ●

ایم و آقای روحانی که سخنگوی نظام در مبارزه با کروناست، با خونسردی و گهگاه بـا   را پشت سر گذاشته

هـا   کنـد. ایـن   کند و هم کرونا را خیلـی عـادی تلقـی مـی     معنی، هم مرتباً حرعش را عوض می های بی خنده

انـد و بـه    سـال گذشـته در ر س امـور بـوده     11دهنده این است که مسئوالن جمهوری اسالمی که در  اننش

با کرونای کنونی به -ای از جمله آقایان روحانی و خامنهـ    اند اطالعا  در جمهوری اسالمی دسترسی داشته

انـد. در اینجـا    گذرانـده داری، آشنا هستند و تجارب زیادی از این مقوله را از سـر   لحاظ مدیریت و مملکت

ضروری است که این تجارب را تکرار کنم و به یاد خوانندگان عزیز بیاوریم که مسئوالن مملکتی بـه دلیـل   

داشته و دارند، نگران کرونا نیستند و امیدوارند که این کرونـا را، همچـون   « کروناها»عادتی که در گذشته با 

 :اند از . کروناهای گذشته عبار کروناهای متعدد گذشته پشت سر خواهند گذاشت

نفـر  هـزار   پانصـد هزار نفر از جوانان مملکـت، شـهید و حـدود     227ساله با عرا ،  در جنگ هشت -1

مرگی دچار شدند. پنج استان توس   ها نیز به جوان مصدوم و معلول عیزیکی و شیمیایی شدند و خیلی از آن

ان، توس  آقای هاشمی هزار میلیارد دالر برآورد شد صدام متجاوز، اشیال گردید و خسار  جنگ در آن زم

 .شود معادل پنج هزار میلیارد دالر میـ  به لحاظ قدر  خرید دالرـ  که با دالر کنونی

هزار نفر از بهترین جوانان این مملکـت توسـ  دسـتگاه     27، حداقل 07های داخلی دهه  در درگیری -2

، طبـق نظـر   1300انـد. عقـ  در تابسـتان     روریستی، ترور شـده های ت هزار نفر توس  گروه 10قضا، اعدام و 

، 07ها اعدام شـدند. کشـتارهای    هزار نفر در مد  کوتاهی در زندان 1اهلل منتظری، نزدیک به  شادروان آیت

 …سـازی و   ای، جاسـوس  هـای زنجیـره   های دیگری هستند. در قتل در تظاهرا  مردم، نمونه 67و  60، 77

 .هستیم دار سابقه

میلیون نفر کشـته و چنـد میلیـون نفـر مصـدوم و       سال گذشته، حدود یک 11در تصادعا  رانندگی  -3

شدگان به سی هزار نفر هم رسیده و خسار  مالی و جـانی   ها، تعداد کشته اند. در برخی از سال معلول شده

 .این تصادعا ، حتی تا ده درصد تولید ناخالص مالی هم برآورد شده است

)حدود سه تا پنج میلیون نفر( معتاد به مواد مخدّر و مشروبا  الکلـی در کشـور وجـود     ونچند میلی -1
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اند. قاچا  مواد مخدر و  طور دقیق، هنوز محاسبه نکرده ها را به مرگی و ازکاراعتادگی آن دارد. خسار  جوان

جتماعی کـرده اسـت.   مشروبا  الکلی، حدود ده میلیون خانوار را مستقیم و غیرمستقیم، درگیر این معضل ا

اند. بعدها مواد مخدر صنعتی بـا تنـوو و    شهدای نیروی انتظامی و مبارزا  کنونی هم تأثیر معناداری نداشته

 .کند اند و عمل می تأثیر و تخریب بیشتری، وارد بازار مصرف ایران شده

 .ستندها در جامعه ه های متعدد آن نشین شهرها و بحران میلیون نفر، حاشیه 12حداقل  -1

که آقای روحانی، پس از گران شدن بنزین گفت کـه   طوری چند ده میلیون نفر زیر خ  عقر هستند؛ به -0

میلیـون نفـر    21میلیون نفر از این بابت یارانه پرداخت خواهد شد؛ یعنی گران شدن بنزین عمالً برای  07به 

کننـد و دولـت نتوانسـته     ل دریاعت میریا 111777میلیون نفر یارانه ماهی  03اکنون حدود  بوده است و هم

دانـد و یـا از    ها را محق دریاعت این مبلغ مـی  رغم قانون مجلس، تعداد این اعراد را کم کند. یا اینکه آن علی

 .ها نگران بوده چراکه ممکن است به مرز عقر نزدیک شوند حذف یارانه آن

 .دارد عادی حالت ...الی وکشتارهای متعدد و تکراری ناشی از زلزله، سیل، برف، خشکس -0

سوزی ساختمان پالسـکو و هـزاران    وقایعی چون کشتی سوچی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی، آتش -7

 .اند سال گذشته، تکرار شده 11گونه در  اتفا  ازاین

هـا و نـابودی وحـوش     ها، مسیل ها، جنگل زیست، آب، خاک، دریا، دریاچه  تجاوز گسترده به محی  -6

قدری گسترده و مخرب هستند که خیلی از کارشناسان معتقدند کـه عـال     ن. این قبیل تجاوزها بهعال  ایرا

خواهد داشت و جمعیت عظیمی ناچار بـه مهـاجر  خواهنـد    ن آینده در را ...ایران توان تیذیه، تأمین آب و

 .شد

ال سـ  17طبق محاسبا  دقیق اتا  تجـار ، صـنعت و معـدن و کشـاورزی خراسـان رضـوی در        -17

 شـده  تزریـق  ایـران  اقتصـاد  بـه  …گذشته، بیش از سه هزار میلیارد دالر از منابع نفت، گاز و پتروشیمی و 

 جومی، کجا رعته است!؟ن و عظیم پول این است این پرسش. است

هـا در   و عدم نفع ایران به علت این تحریم« سازمان مللـ   اروپاـ   آمریکا»های  های تحریم خسار  -11

هـا از   ته، چندین هزار میلیارد دالر برآورد شده است. بر پایه یک تحقیـق، خسـار  تحـریم   چهل سال گذش

( تحقیـق دیگـری کـه بـرای     20/6/1367، مورخ VOA. )میلیارد دالر بوده است 717معادل  2717تا  1673

 نـوامبر  21انجـام شـده و در   » (National Foreign Trade Council) شورای ملی تجار  خارجی آمریکـا »

، منتشـر شـده بـا    «عادی کردن رواب  اقتصادی، عواقب آن برای اقتصاد ایران و آمریکـا »تحت عنوان  2777

. توانسـتند داشـته باشـند    میلیارد دالر منـاعع مـی   71میلیارد دالر و آمریکا  113دالری، ایران ساالنه  17نفت 

(www.nftc.org) میلیارد  62، ساالنه 1367های نفتی از ایران در سال  عدم نفع ایران به علت خروج شرکت

هـا،   جمع این خسـار   ( حاصل11/2/61، 2سی، مهرداد عمادی، برنامه صفحه  بی دالر برآورد شده است.)بی

 .نجومی است

http://www.nftc.org/
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موجب تعطیلـی خیلـی    میلیارد دالر هم رسیده و 37ها به  واردا  کاالهای قاچا  در بعضی از سال -12

از واحدهای تولیدی ایران شده و عمدتاً به نفع اقتصاد چین بوده است. برآورد دقیقی از تخریب اقتصاد ملی 

سـازی شـرای     برنـد، مخـالف عـادی    ها سود بـرده و مـی   هنوز انجام نشده است و کسانی که از این تحریم

 هستند؟

ر چند مرحله اوج گرعته است و بهتـرین کارشناسـان،   سال گذشته که د 17عرار میزها و سرمایه در  -13

شـود. عقـ     عن آعرینان، کارآعرینان و نخبگان ایران را عراری داده است، چندین هزار میلیارد دالر برآورد می

اند. امروز در سطح کشورهای پیشـرعته   میلیارد دالر برآورد کرده 2777تا  777سرمایه ایرانیان مقیم خارج را 

تعریف شده است. اگـر  « معادل دالری»ها،  ان با توجه به مدرک تحصیلی و تجربه کارهای آنبرای متخصص

میلیـون دالر حسـاب کنـیم، رقمـی      1/1حداقل چهار میلیون مهاجر ایرانی را « ارزش دالری»طور متوس   به

ه از دسـت  هزار میلیارد دالر ارزش این میزهاست که از سرمایه ملی و به نفـع کشـورهای پیشـرعت    0معادل 

 .رعته است

سازی و به زندان انداختن ععاالن سیاسی، عرهنگی، مدنی و صنفی بـا نقـآ آشـکار قـانون      پرونده -11

المللی،  وچندساله در محاعل بین اساسی و قوانین موضوعه، حقو  بشر و حقو  شهروندی و محکومیت سی

تکرار شده است. بهترین دلسـوزان   ترورهای خارج کشور و نقآ قوانین کشورها، بسیار در این چهل سال

 .شود اند و این امر بسیار عادی تلقی می مملکت به حبس و حصر رعته

قانون اساسی از یک  11های گذشته، نقآ قانون اساسی با نظار  استصوابی و تیییر اصل  در سال -11

هـای   جنـبش  کنـد و بـه گـل نشـاندن     که مرتباً مرزهای آن پیشروی مـی « غیرخودی»طرف حذف نیروهای 

اصالحا  و سبز و بازداشت وسیع مسئوالن نظـام گذشـته و از طـرف دیگـر، خصـولتی کـردن اقتصـاد و        

درصد اقتصـاد از   17تضعیف نزدیک به نابودی بورژوازی ملی و نظامی کردن اقتصاد و خارج کردن حدود 

چنـین، عملکـرد   ی نظار  قانونی و پرداخت مالیا ، عملکرد دیگری در ایـن چهـل سـال اسـت. هم     حیطه

السـاعه و مـال    هـای خصوصـی خلـق    هـا، بانـک   ها، به اصطالح خیریه الحسنه های مضاربه ای، قرض شرکت

 !ها و از منابع عمومی باختگان مفلوک وپرداخت طلب آنها از بانک

با نقآ قانون اساسی که دولت موظـف  ـ   سوادی و ترک تحصیل عرزندان این مملکت گسترش بی -10

میلیـون نفـر    0/11که امـروز طبـق محاسـبه بانـک جهـانی،       طوری بهـ   امکانا  تحصیل بوده استبه تأمین 

کالس است. عدم تخصیص کـاعی   7کالس( هستند و متوس  سواد  1سواد)زیر  سواد و ده میلیون نفر کم بی

ردود های آن و واگذاری مناصب عالی به کسانی که در ر ی مردم مـ  وپرورش و زیرساخت بودجه به آموزش

 .اند شده

ومیل منابع ملی در رابطـه بـا    اداری و حیفـ   ، مالی«ای، باعتاری سیستماتیک، شبکه»عساد گسترده،  -10

هـای نجـومی،    هـای نجـومی، واگـذاری    زیست، اخـتالس، دزدی، حقـو    سالمتی مردم، دارو، تیذیه، محی 
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تجـاری در مـردم   ـ   مـالی ـ   القـی . حتی عسادهای اخ1360گزارش تفریغ بودجه  ؛نمونه جدید یک عنوان به

شـنوی از   کند. عـدم حـرف   عادی و نیروهای وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی هم حساسیت ایجاد نمی

زیست و  های کلی آموزش، محی  و اجرای سیاست 1377رهبری در مورد مبارزه با عقر و عساد و تبعیآ از 

 !نیستند اجرا برای درواقع گفتارهایی چنین گویا و اند نشده اجرا که هستند مواردی از ،…

عرزندان مسئوالن، تصاحب امکانا  مملکـت توسـ    « استعداد ذاتی»، «ژن خوب»پدیده آقازادگی،  -17

از جمله ـ   ها در کشورهای پیشرعته ساز آن های پول این آقایان، مهاجر  آقازادگان به خارج کشور و ععالیت

 .، نادیده گرعته شده استومنال رابطه قدر  و کسب مالـ  آمریکا

در نهادهای وابسته به روحانیـت و از طـرف دیگـر    « شریعتـ   قدر ـ   ثرو »طرف تمرکز  از یک -16

پذیر. گسترش عقر، اعتیاد، بیکـاری، عحشـا، کودکـان و زنـان      دیده و آسیب اقشار آسیب« عساد-ناتوانی-عقر»

 !ساعتی! با حکم شرعی)متعه(  خیابانی، گورخوابی، پدیده رسمی و مجاز صییه

ای و استخدام نیرو از کشورهای اعیانستان و پاکسـتان و تـأمین هزینـه     دخالت در کشورهای منطقه -27

 .شده در این کشورها معلوم نیست ارقام و اعداد مصرف«. تمدن اسالمی»ها برای ساختن  آن

ی و بـا جزئیـا  مطلـع    سـاله، بـه گسـتردگ    برای مسئوالن جمهوری اسالمی که از این تحوال  چهل ●

هستند و دولتمـردان در مـورد   « دیده کوهنورد باران»ی کنونی، یک پدیده عادی بیش نیست. «کرونا»هستند، 

ها را نلرزانده و کرونا هم نخواهـد   ها، دل آن اند و عواقب آن های بزرگ و تحوال  بسیار مجرب شده بحران

 شـود  های گذشته. آنچه توس  متخصصان هشدار داده می های است مانند بسیاری دیگر از پدید لرزاند. پدیده

یابد و یا کـم   گوش شنوایی در حاکمیت نمیـ   همچون هشدارهای دلسوزان انقالب در چهل سال گذشتهـ 

های مرسوم و علمی در کشـورهای جهـان    یابد؛ چراکه مسئوالن نظام، استراتژی دیگری غیر از استراتژی می

هـای پزشـکی    ایبند هسـتند. لـذا، نـه هشـدارهای متخصصـان ملـی و پروتکـل       دارند و به استراتژی خود پ

 .شده را قبول دارند و نه حتی هشدار مسئوالن وزار  بهداشت را شناخته

میلیون جمعیت این کشور، در شرایطی کامالً متفاو  با کروناهای قبلی هسـتیم. کرونـای    71و اما ما،  ●

عروشـی، از   ه است. از دیدار یک دوست، از رعتن به یک کتـاب کنونی، ما را از هر لذ  کوچک محروم کرد

 احسـاس  دیگـر،  طـرف  از ...چای خوردن به همراه بستگان، از رعتن به سینما، از بازدید از یک عروشـگاه و 

 حتـی  خویشـاوند،  هـر  و دوسـت  هـر  «قاتل» را خود ما، از هرکدام. است شده ایجاد ما در خطرناکی بسیار

 خـود  ی بـالقوه  «قاتـل » را، عزیـز  خویشاوند و دوست هر برعکس، و کنیم می حساسا خود، عرزند و همسر

قبلـی،  « کروناهـای »بـریم کـه بـا     در چه شرای  روحی وحشـتناکی بـه سـر مـی     که بینید می. کنیم می عرض

های بسیاری دارد. گویی دائم با احساس گناه، احسـاس وحشـت، احسـاس مـرگ، احسـاس تـنش،        تفاو 

احساس تشنج اجتماعی، احساس تنهایی، احساس ازخودبیگانگی با جهان، با دوسـت، بـا خویشـاوند و بـا     

 .بریم طبیعت، به سر می
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ضعیف  ـ  های پیشرعته حتی دولتـ   ها ه چقدر دولتاین ویروس کوچک وحشی نامرئی، ثابت کرد ک ●

تـر هسـتند. ایـن     پذیرتر و ضـعیف  ها، دانش کمتری داشته باشند، آسیب پذیر هستند و هرچه دولت و آسیب

هـای بیولـوژیکی و    زرادخانه»و « ای های هسته زرادخانه»و « الدورم بلدورم»و « شعار»ویروس اثبا  کرد که 

، جای علم، دانش، اخال ، انسانیت، عشق، برابری و بـرادری و خـواهری را هنـوز    «وبر  زر »و « شیمیایی

 .اند نگرعته

توانیم میدان را خـالی کنـیم. تـا     ها، نمی ما ایرانیان، با وجود همه این مشکال ، احساسا  و گرعتاری ●

 .ها نیز در همین راستاست گی را ادامه دهیم. این سلسله یادداشتایم باید با کرونا مبارزه کنیم و زند زنده

 روزگار همبستگی است. به همین سبب، در عین تفر ، باید به دنبال تجمع باشیم ●

 ادامه دارد...
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 (3دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ها یا اصالت اقتصاد!؟ اصالت جان انسان 

نامیم، دو رویکرد کلی از طرف  سامحتاً آن را کرونا میکه م Covid-19 های پس از شناخت نسبی ویژگی

 :رهبران کشورها وجود داشت

وزیـر ایتالیـا    ؛ چیزی کـه نخسـت  ندان، حتی با نابودی اقتصاد کشوررویکرد نخست، حفظ جان شهرو ●

اش کمک  مردماند؛ اکنون باید ایتالیا به  تاکنون مردم ایتالیا به ایتالیا کمک کرده»صراحت گفت که:  گفت. او به

در این رویکرد، قرنطینه وسـیع شـهروندان مطـرح    « کند، حتی اگر به عروپاشی اقتصاد ایتالیا هم منجر شود.

هـای سـالم را    های سالم قرنطینه شوند تا آلوده به ویروس نشوند و بیماران ایزوله شوند تا انسـان  شد. انسان

درآمد در قرنطینـه و هزینـه    اید معیشت اعراد عقیر و کمآلوده نکنند. این رویکرد، برای حاکمان هزینه دارد. ب

درمان بیماران را دولت تأمین کند تا بیماری کنترل شود. دولـت بایـد عـالوه بـر تـأمین معیشـت اعـراد در        

قرنطینه، به کاسبان و واحدهای تولیدی و خدماتی در خطر سقوط هم کمک کند تا بتواننـد سـرپا بایسـتند.    

ده است که تا کنترل بیماری، به هـر شـهروند دو هـزار دالر بـرای معیشـت پرداخـت       دولت کانادا تعهد کر

طور در سـایر کشـورها. عقـ  دولـت      دالر تعیین شده است و همین 1277خواهد کرد. در آمریکا، این مبلغ 

آمریکا تاکنون، شش تریلیون دالر به اقتصاد آمریکا تزریق کرد تـا از عروپاشـی اقتصـادش جلـوگیری کنـد.      

وبیش و با درجا  مختلف این روند  شورهای آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و نیوزلند، کمک

 .سوی عدالت نسبی را در پیش گرعتند. حرکتی باالجبار شبه سوسیالیستی و به

رویکرد دوم، کنترل بیماری به روش طبیعی آن است. هـر بیمـاری اپیـدمیک، پـس از یـک دوره کـه        ●

کنـد و جمعیـت باقیمانـده     ای نجا  پیدا کردند، اعول می ای مردند و عده جامعه را مبتال کرد و عدهاکثریت 

هـا در   معروف است. در ایـن روش، دولـت  « ای ایمنی گله»یا « ایمنی جمعی»شوند. این روش به  می« ایمن»

ن بـیش از ظرعیـت   کنند به شهروندان خدما  بدهند ولی اگـر تعـداد بیمـارا    حد توان درمان خود سعی می

از نظـر   ـ  «ایمنـی جمعـی  »هـا بـرای رسـیدن بـه      ها پیش خواهد آمد و این مرگ درمان جامعه بود، مرگ آن

دانند. در ابتدا، سه کشور این روش را در پـیش   حل می الزم است. دولتمردان چنین نگرشی را راه ـ  ها دولت

یل اعتراضا  جامعه پزشکی و جامعه مـدنی، آقایـان   گرعتند؛ بریتانیا، آمریکا و ایران. در دو کشور اول به دل

نیمـه  ـ   نشـینی کردنـد و نصـفه    جمهور آمریکا، عقـب  وزیر بریتانیا و ترامپ، رئیس بوریس جانسون، نخست

الزم. ـ   حکـومتی ـ   ای شد و نه یک اجبار قـانونی  قرنطینه را پذیرعتند ولی در ایران، قرنطینه یک امر توصیه

پـذیر جامعـه    دولت برای تأمین معیشت مردم نیازمند و حمایت از اقتصادهای آسیب علت، عقدان منابع مالی

بود. پس از اینکه قرنطینه در قم انجام نشد و جلوی پروازهای شرکت ماهان به چین نیز گرعته نشد، قرنطینه 

خواسـت  شد از مردم نیازمند  قدر کم بود که نمی های معیشتی حکومت به مردم آن محدود توصیه شد. کمک
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طور کامل اجرا کنند؛ لذا بازگشایی نهادهای اقتصادی در دستور کار قرار گرعـت. اصـطالح    که قرنطینه را به

هم از همان ابتدا معلوم بود که در عمل، نه شدنی است و نه این اصطالح به لحاظ « گذاری هوشمند عاصله»

ابقه تاریخی در همه جهان دارد؛ البتـه  های اپیدمیک س عملکردی، درست است. این شیوه برخورد با بیماری

به شکل کنونی آن در جهـان مطـرح نبـود. هـر وقـت در      « ملتـ   دولت»در عصری که علم پزشکی و نهاد 

 آمدنـد،  مـی  ... ـ حصبه، وبا، طاعون وـ   های اپیدمیک شهرهای بزرگ ایران، حتی در دوران قاجاریه، بیماری

 معموالً. برسد پایان به شهرها، مردم ومیر مرگ تا بردند می پناه ستاهارو به ثروتمند اعراد و شاهزادگان شاهان،

 .و دارند داشته بیشتری خیلی ایمنی روستاها، و بوده متراکم جمعیت که شهرهاست در عمدتاً ومیر مرگ

حقو  « رعیت»است. تا پیش از انقالب مشروطه، « انسان»اختالف این دو رویکرد در اختالف نگاه به  ●

شهروندی نداشت و حکومت هم عاقد امکانا  پزشکی گسترده بـود، یـا ایـن امکانـا  را نداشـت و اگـر       

صـد سـال از    و گذر بیش از یک 21داد. ولی در قرن  داشت، بسیار محدود بود و مصارف دربار را پاسخ می

ایـن نـوو    انقالب مشروطه و تدوین منشور حقو  بشر و تعریف وظایف حاکمان و تدوین قـانون اساسـی،  

شـود و ریشـه در دیـدگاه علسـفی حاکمـان بـه انسـان دارد. بـوریس جانسـون،           عملکرد عموماً محکوم می

در « اصـلح »وزیر بریتانیا متهم بود که معتقد به تئوری تکامل داروین در جامعه است. یعنی انتخـاب   نخست

ظت خواهند کـرد و ایـن بخـش    های ثروتمند و هوشمند خود را در مقابل ویروس کرونا محاع جامعه. انسان

های معمـولی و   جامعه هستند که برای تمدن و توسعه و پیشرعت جامعه بریتانیا الزم بوده ولی توده« اصلح»

هـای دولـت را    شود جز اینکه هزینـه  ضعیف و مُسن جامعه اگر بمیرند، لطمه و آسیبی به مملکت وارد نمی

ولی جای تعجب از مسئوالن جمهوری اسالمی وجـود   کاهش خواهند داد! ترامپ هم چنین دیدگاهی دارد.

در تضـاد میـان   « آدم اعضای یکدیگرند بنی»داند و  می« نجا  جمع»را « نجا  عرد»دارد چراکه دین اسالم، 

هـا را   تواند جان انسـان  ها، با امها  اسالمی، کسی نمی های دولت و جان انسان اقتصاد و انسان، یعنی هزینه

 !برایشان مهم نباشد« امنیت رعیت»باشد و « امنیت نظام»عق  به دنبال عدای اقتصاد کند و 

بار معاون وزار  بهداشت گفت که کرونا در میـان اعـراد عقیـر، قربـانی      یک :رابطه عقر و مرگ و بیماری ●

بیشتری گرعته است. در جوامعی که اختالف طبقاتی شدید وجود دارد، این روال قابـل مشـاهده اسـت. مـردم     

شوند. در مبارزه با کرونا، کسانی که  تر باشند، عقیرتر می شوند و هرچه مریآ تر می عقیرتر باشند، مریآهرچه 

معیشت را ندارند که استفاده از ماسـک و   امر تنها قدر  تداوم ها روزمره است، نه انداز ندارند و درآمد آن پس

به یُمن تکنولوژی انتقال اطالعا  و چـرخش  کننده و شوینده هم برایشان مقدور نیست. امروز  مواد ضدعفونی

کـه قـدر     دانند که چگونه باید در مقابل کرونا از خود دعاو کننـد امـا هنگـامی    سریع اخبار، مردم عقیر هم می

ترجیح دهند. شلوغی در مترو، اتوبوس، بازار و مراکـز  « جان»را بر « نان»تداوم معیشت را ندارند، مجبورند که 

هـا ریشـه    های مرسوم، بیش از آنکه ریشه در معرعت مردم داشته باشد، در عقر آن مراقبتخرید و عدم رعایت 

هـا منـابع مـالی مناسـبی      در کشورهای پیشرعته که دولـت « کند؛ گرسنه دیوانه است. همیشه سیر عکر می»دارد. 
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نسانیت و حفظ اقتصـاد  کنند با حمایت از اعراد عقیر و روزمزدبگیران، از شأن ا دارند، در دوران بحران سعی می

از جملـه  ـ   جهـان عقیـر  مـردم   1677و اقتدار خود، حمایت کنند. اقتصاد نئولیبرالی حاکم بـر جهـان، پـس از    

پذیرتر کرده است. در ایران هم طی چهل سال گذشـته، تمـامی    را عقیرتر و آسیب ـ  کشورهای پیشرعته صنعتی

 .د و امر پنهانی نیستدهن های اقتصادی اجتماعی این روند را نشان می شاخص

هایی نیز در  کند و حمایت ها پیش، رهبری از رشد جمعیت دعاو می که سال جای تعجب است درحالی ●

پذیرد، پس در زمانه کرونا نیز باید حفظ جان مـردم کنـونی ایـران، اصـل باشـد و نـه        این راستا صور  می

 حل جامعی وجود ندارد؟ م. آیا راهمرد« شورش»زده اقتصاد برای جلوگیری از  شتاب« اندازی راه»

خواهد اقتصاد ما را نابود کند. اینکه روند جدیدی نیست.  می« دشمن»اند که  آقای روحانی مرتب گفته ●

کند. اما پرسش این است که در چهل سال گذشـته، ایـن    ها سال است که دشمن در این مسیر حرکت می ده

 نقش داشته یا مدیریت حاکمان؟دشمن بوده که در تخریب اقتصاد ایران بیشتر 

ومیل کرده و اسـتراتژی مناسـبی بـرای توسـعه      چه کسانی طی چهل سال گذشته منابع عظیم را حیف ●

اند که بازگشت نداشته است؟ تشدید اختالف طبقـاتی در   اند و یا این منابع را در جایی مصرف کرده نداشته

نفـر بیشـتر    2332ساز جمهوری اسالمی که عق   مچهل سال گذشته، کار دشمن است؟ یا کار مدیران تصمی

اند. ایـن   اند و از این متمرکزتر در چهل سال گذشته طبق قانون اساسی، یازده عقیه بر ما حکومت کرده نبوده

اندازی اقتصاد کنـیم، شـرعی، قـانونی و     را سپر راه -پذیرتر عموماً مردم عقیر و آسیب-استدالل که جان مردم

حـل انسـانی، ملـی و     مقـدور نیسـت بلکـه راه    با این شرای ، دیگری باید کرد. این عکراخالقی نیست. عکر 

 .قانونی باید جستجو کرد

 اسالم و حیات  

دانند که  چون روی سخن ما عقها هستند، مناسب است که بحثی عقهی را هم طرح کنیم. حتماً عقها می ●

اند که از حیوانا   تکامل است. مسلمانان موظف شدهمراتب  ارزشمندترین ودیعه خداوند در سلسله« حیا »

 حـق . باشـند  متعهـد  و حسـاس  هـا،  آن غـذای  و زمستان سرمای مقابل در خود( ...خانگی)االغ، گاو، شتر و

 آغـاز  که 1307 دهه در. نیستیم او غذای و زمستان گرمای تأمین به قادر که کنیم داری نگه را حیوانی نداریم

ای از این قسمت عقه تألیف مرحـوم   نسب، جزوه عالی میرمصطفی شادروان بود، رالیسمنئولیب رحم بی اقتصاد

 و عرسـتاده  اسـالمی  جمهـوری  مسـئوالن  بـرای  و کـرده  تکثیـر  نسـخه  هـزار  چندین درجعفری تبریزی را 

 آقایـان  بـاز  و. کنیـد  رعایـت  جامعـه  مستضعف اقشار برای را عقهی حکم این حداقل که داشتند درخواست

پرداخـت کنـد.   « دیه»زننده باید  ای وارد شود، عرد صدمه وجود زنده( صدمهم)درخت یک به اگر که دانند می

اکنون  شده به سیستم درمانی؟ هم باشد یا عقر تحمیل نفر از کادر درمان ما دشمن می 127آیا مسئول شهاد  

 .و بیش از این، چنین تحمیلی را گسترش ندهیم
  ادامه دارد...
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 (0رونا )دوران ک
 حسین رفیعی

 ت ایران در یک نگاه کالنلشرایط مالی دو 

جمهوری اسالمی حکومت دوگانه دارد؛ دولت و حاکمیت. دولت ظاهراً منتخـب مـردم و حاکمیـت،     ●

ــرد     ــاه ک ــد مســتقالً نگ ــن دو را بای ــاختار و عملکــرد ای ــت، س ــدر ، ماهی ــت اســت. ق  .منتخــب روحانی

داند. اینکه با  داشته باشد ولی حاکمیت خود را موظف به این اجبار نمیدولت با جامعه، مجبور است تعامل 

دانیم که بـا   دخالت حاکمیت، ماهیت دولت هم تحت تأثیر قرار گرعته، موضوو بحث ما نیست ولی همه می

نظار  استصوابی شورای نگهبان، سعی شده است که دولت به حاکمیت نزدیک باشـد و عمـالً هـم چنـین     

 .کند تر است تا به مردمی که آن را انتخاب می دولت به حاکمیت نزدیک شده است. عمالً

 :رابطه دولت و جامعه به لحاظ امکانا  و منابع مالی به شرح زیر است ●

( حجـم  1367مـاه   بهمـن  20)روزنامه ایران، 1367طبق آخرین آمار بانک مرکزی در آذرماه : نقدینگی ●

میلیارد تومان بـه حجـم    1300ه است. این حجم از نقدینگی، روزانه میلیارد تومان بود 2،272،777نقدینگی 

اند و روزی بیش از یک تریلیـون   ها سپرده شده درصد این نقدینگی در نزد بانک 01کند.  نقدینگی اضاعه می

نفر که حساب بانکی دارند، بخش اعظـم ایـن نقـدینگی را در     177کنند و گفته شده  تومان بهره دریاعت می

شـود و   اند. طبیعی است این حجم از نقدینگی، موجب تـورم و عقـر بیشـتر اعـراد جامعـه مـی       گرعتهاختیار 

 .برند ثروتمندان از آن سود می

، 1360های آن تـا پایـان سـال     ( و شرکت67ماه  مجموو بدهی دولت)گزارش دوم بهمن: بدهی دولت ●

 هـزار میلیـارد تومـان    317از این بـدهی،   تریلیون تومان( بوده است. 6/031) میلیارد تومان 031677معادل 

، اقتصادآنالین( بـه  67ماه  بهمن 27) هزار میلیارد تومان 317، باشگاه خبرنگاران جوان( و یا 67ماه  )دوم دی

، ایسـنا(،  66ماه  اردیبهشت 7) 1360ها بوده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال  بانک

کیا، رئیس کانون بازنشستگان سازمان  ان بوده است و این درحالی است که علی دهقانهزار میلیارد توم 217

هـزار میلیـارد    21گوید که سازمان تأمین اجتمـاعی،   ، اعتمادآنالین( می67مهرماه  16) تأمین اجتماعی تهران

د تومـان بـه بـدهی    هزار میلیار 1هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. هر ماه نیز  36تومان کسری بودجه و 

 .شود دولت اعزوده می

جدول زیر بودجه اختصاص یاعته از طرف دولت به : های بازنشستگی در بودجه دولت بودجه صندو  ●

 :دهد های بازنشستگی را در سه سال اخیر نشان می صندو 
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 واحد: میلیارد تومان

 عنوان
 77الیحه سال  79سال  79سال 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 17 17،006 10 17،130 11 37،231 صندو  بازنشستگی کشوری

 1 017 1 170 1 127 صندو  بیمه روستایی ـ عشایری

 2 1077 2 1،023 2 1،171 سازمان تأمین اجتماعی

 36 31،130 11 37،267 13 23،717 تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و وزار  اطالعا 

 177 70،100 177 03،731 177 11،016 جمع

 

های بازنشستگی کجا رعته که حاال کسری بودجه دارنـد   نکته مهم این است که اوالً منابع این صندو  ●

 ها منابعی اختصاص دهد!؟ و دولت مجبور است برای آن

ها )عمدتاً تـأمین اجتمـاعی(    نکته]پرسش[ دیگر این است که چرا دولت بدهی خود را به این صندو  ●

 ولی مجبور است به آن بودجه اختصاص دهد!؟ کند پرداخت نمی

اند  گذاری نتوانسته های طوالنی است که در جریان بوده ولی نهادهای نظارتی و قانون این اتفاقا  سال ●

 .حلی عملی پیدا کنند برای آن راه

 !از این گذشته، مدیریت این نهادها باید توس  بازنشستگان منصوب شوند و نه دولت ●

هاست و حتی عروش ده درصـد سـهام شسـتا وابسـته بـه تـأمین        گیر این صندو  ت تصمیمعمالً دول ●

منظور پرداخـت حقـو  بازنشسـتگان، امکانـا       اجتماعی به توصیه دولت بوده تا سازمان تأمین اجتماعی به

 0/30که عروش سهام شستا ممکن است در جهت مناعع بازنشستگان نباشد. این سازمان  عراهم کند؛ درحالی

 01بگیر اصلی و تبعی و صدها شرکت و بیمارستان و مرکز درمانی و بیش از  شده و مستمری میلیون نفر بیمه

 .هزار کارمند دارد

با انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد او، مـوارد تخلفـی مطـرح     ●

و تفحص مجلس را تعیـین کنـد. وظیفـه     ، اعضای تحقیق62تیرماهِ  11شد که موجب شد مجلس در تاریخ 

بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و  ـ  الف: این اعضا، طبق گزارش با محورهای زیر بوده است

تحقیق در خصوص عدم مدیریت صحیح منابع سـازمان متناسـب بـا نـرخ تـورم کـه        ـ  ب مؤسسا  تابعه؛

هـای غیرمتعـارف    ه و میزان حق جلسه و پـاداش نحو ـ    سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است؛

ها و مؤسسا  تابعـه بـاصخص    مدیره و مشاوران سازمان و شرکت پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیئت

عزل  ـ  ج شده باصخص مناطق محروم کشور؛ عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدما  ارائه ـ  ث شستا؛

ها و مؤسسا   ویژه در شستا و شرکت شاغل عنی و تخصصی بهو نصب خارج از اصول و غالباً سیاسی در م
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ویژه شستا از حیـث اجـرای    ها به ها و مؤسسا  و سازمان بررسی دقیق وضعیت شرکتـ   ح تابعه سازمان و

این هیئت یـک   های مالی و معامالتی، مصوبا  مجامع و نظایر آن را. نامه قوانین ازجمله قانون تجار ، آیین

ای منتشر کرد که در آن توس  مدیرعامل وقت آقـای سـعید مرتضـوی، هـزاران مـورد       صفحه 110گزارش 

هرگز  ،ومیل شده است. تاکنون تخلف و نقآ قانون انجام شده و صدها میلیارد تومان اموال کارگران، حیف

گیری اموال به کارگران منتشر نشده است. ایـن گـزارش سـندی     خبری از رسیدگی در قوه قضاییه و بازپس

هـم کـارگران    ومیـل کـردن امـوال مـردم، آن     ت از دخالت و تجاوز قوه مجریه در اموال کارگران و حیفاس

 .کش این مملکت زحمت

میلیارد دالر ارز خانگی داریم کـه مـردم بـه دلیـل نگرانـی از       21طبق تخمین مسئوالن بانکی، حدود  ●

 .کنند ها، ارز خود را در خانه نگهداری می امنیت بانک

 .شود میلیارد دالر تخمین زده می 2777تا  777که ثرو  ایرانیان مقیم خارج بین گفتیم  ●

های آمریکا به داخـل منتقـل    ها که از نفت به دلیل تحریم صندو  توسعه ملی، مطالبا  ایران از دولت ●

 .زنند میلیارد دالر تخمین می 110تا  17نشده را منابع خارجی بین 

که درآمدهای ارزی بسیار اعزایش یاعتند، مبالیی از این درآمدها هزینه  نژاد در دوران حکومت احمدی ●

 .ها اطالعی در دست نیست اند و از مبلغ و محل نگهداری آن نشده

 .است توجه قابل هم ...بهای ایران ازجمله طال، پالتین و ذخایر علزا  گران ●

بالقوه دارد که در یک استراتژی معقول گیری اینکه دولت جمهوری اسالمی منابع عظیم بالفعل و  نتیجه ●

توان از آن استفاده کرد. در آینده درباره آن سخن خـواهیم   ملی، برای نجا  جان مردم و توسعه مملکت می

 گفت.
 ادامه دارد...
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 (5دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 امکانات ملی برای مبارزه با کرونا 

قرنطینـه را از اول شـل گرعـت و بعـد هـم زود آن را آزاد      رغم تأکیـد متخصصـان،    اینکه دولت علی ●

 .باشد های قرنطینه می گذاشت و عق  نصیحت و توصیه کرد، به دلیل ضعف مالی دولت در تأمین هزینه

، ععالیت اقتصادی را انتخاب کرد و از نگرانی «شورش»و « ععالیت اقتصادی»ـ  «جان مردم»دولت میان  ●

شد. جلوگیری از شورش عمومی، یک مسئله امنیتی است و شورش، حتماً به  اهمیت شورش، جان مردم، کم

هم یک امر امنیتی، مذهبی، انسانی و اخالقی است کـه بایـد از   « جان مردم»نفع مناعع ملی ایران نیست. ولی 

 .آن دعاو کرد. حتی اقتصاد را هم عدای آن کرد و مسئولیت حاکمیت، حفظ جان شهروندان است

کم نظام را متقاعـد کنـد کـه بایـد      حل نداشت. شاید هم قصد دارد کم دانست ولی راه میولت گرچه د ●

نفر از کادر ایثـارگر   127هرحال، عقر دولت موجب مرگ  منابع موجود را برای جان مردم خرج کرد. ولی به

ه و طبـق  یاعت ومیر مردم عادی هم اعزایش درمان شده که نسبت به جمعیت ایران، در جهان اول است و مرگ

هـای   ومیر به دلیل شل شدن قرنطینه در تعطیال  عید و بازگشایی ععالیت نظر متخصصان، موج جدید مرگ

 .ازپیش در راه است اقتصادی بعدازآن، بیش

هـای آمریکـا، وضـع نفـت، عسـاد       حال باید ببینیم گرچه دولت به علت عملکردهای گذشته، تحـریم  ●

 نظـام  و کشـور  آیـا  ولی ندارد را کرونا با مبارزه برای مناسب مالی نابعم ...های اجرایی و گسترده در دستگاه

 کجاست؟ ملی منابع ندارد؟ هم

مشکل دیگر دولت و حکومت، نئولیبرالیسم اقتصادی حاکم بر تفکر آن است. در تئوری نئولیبرالیسـم   ●

که در شرای   ت. درحالیها نیس در آمریکا و انگلیس عملیاتی شد، عقیر شدن مردم دغدغه دولت 1677که از 

باالجبار رویکردهای شبه سوسیالیسـتی   -از جمله آمریکا-ها ترین حکومت کنونی با ویروس کرونا، نئولیبرال

پذیر و مستضعف. مملکت ما هم در  گیرند؛ یعنی حمایت از حفظ نظام و معیشت اعراد آسیب را در پیش می

 .هم جایز است« اکل میته»ایان خیلی متشرو، است: در این شرای ، حتی برای آق« عسروحرج»مرحله 

 :کنیم حال امکانات نظام و کشور را بررسی می ●

 2272، نقـدینگی را  1367نقدینگی بخش خصوصی: بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در آذرماه  ●

دینگی در درصـد ایـن نقـ    01شود.  تر می میلیارد تومان حجیم 1300هزار میلیارد تومان اعالم کرد که روزانه 

شـود و خبـر    اند و روزانه بیش از یک هزار میلیارد تومان به آن بهره پرداخت مـی  گذاری شده ها سپرده بانک

اندازها را در اختیار دارنـد. یعنـی اخـتالف طبقـاتی      نفر که حساب بانکی دارند، بیشترین پس 177دادند که 

میلیـارد تومـان ممکـن     177دها یعنی روزی درصد مالیا  از این سو 17بسیار شدید شده است. آیا گرعتن 
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میلیـون تومـان    2هزار میلیارد تومـان و اگـر بـه هـر خـانواده مـاهی        11شود  نیست؟ این مالیا  در ماه می

تـوان انتظـار    کند. از این خانوارها مـی  میلیون خانوار کفایت می هفت و نیمهزینه پرداخت شود، برای  کمک

نند و هم عرصـت یـک معیشـت بخـورونمیر را داشـته باشـند و هـم از        داشت که هم قرنطینه را مراعا  ک

های بهداشتی تبعیت کنند و هم عدالت نسبی برقرار شود. وصول این مالیا  با هزینـه کمـی ممکـن     توصیه

 .به سمت تولید برود، اشتیال ایجاد خواهد کرد که مطلوب استبه دلیل پرداخت مالیا  خواهد شد و اگر 

خوار و رباخوار  متمرکز شده که در چهل سال گذشته رانت« هایی خودی»یم در دست این نقدینگی عظ ●

قدر  اند. عساد متصل به این نقدینگی آن اند و با ععالیت اقتصادی سالم و خال ، صاحب این ثرو  نشده بوده

 اساسـی،  قـانون  16 اصـل  طبـق  توان نمی آیا. دارد را آن با مبارزه تصمیممشهود است که ظاهراً قوه قضاییه 

به نفع همان مردمی که در چهل سال گذشته توسـ  عملکـرد ایـن ثروتمنـدان عقیـر       را نقدینگی این نصف

اند، مصادره کرد؟ اگر نصف این مبلغ مصادره شود، یک میلیون میلیـارد تومـان)هزار تریلیـون تومـان(      شده

فر( بـرای چهـار سـال مـاهی دو میلیـون      توان به ده میلیون خانوار)چهل میلیون ن خواهد شد. با این پول می

 .تومان پرداخت کرد

های این ثروتمندان  کند که اگر از مستیال  و اتومبیل یک مسئول مالیاتی در برنامه تلویزیونی اعالم می ●

سـادگی مقـدور اسـت، از مالیـا  سـتانی       مالیا  گرعته شود)که همه دارایی و اموالشان معلوم است( که بـه 

شـود،   های کوچک و متوس  اقتصادی گرعته مـی  هزار پرسنل از ععالیت 31ران زحمت و با کنونی که با هزا

 .بیشتر خواهد شد

هـای نظـامی، بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران، بنیـاد         نهاد اقتصادی قدرتمند)تعاونی 6در بیت رهبری،  ●

ضوی، ستاد اجرایـی عرمـان   مسکن، کمیته امداد)مجتمع اقتصادی امام(، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی ر

اند. در سـی سـال گذشـته، ایـن نهادهـا       االنبیاء( متمرکز شده سازان و قرارگاه خاتم امام، توسعه اقتصاد آینده

اند. اطالعا  دقیق و شفاعی از بیالن ععالیت و ثرو  این  اند و به تمرکز ثرو  پرداخته تدریج شکل گرعته به

 61یترز یک گزارش منتشر کـرد کـه در سـتاد اجرایـی عرمـان امـام،       نهادها وجود ندارد. چند سال پیش رو

میلیارد دالر ثرو  وجود دارد. اگر گزارش دعتری ثرو  ستاد اجرایی عرمان امـام نیـز همـین مبلـغ باشـد،      

شود. یکی از مسئوالن قبلی نظـام، آقـای بهـزاد نبـوی)در      میلیارد دالر تخمین زده می 177تا  ارزش روز آن

درصد ثـرو  مملکـت را در    07( گفته بود که چهار نهاد 1367شهریور  37ایت الف به تاریخ مصاحبه با س

االنبیاء اعالم  اختیار دارند. او این چهار نهاد را ستاد اجرایی عرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و خاتم

ثـرو  کلیـه   ـ   باید چنین باشدالقاعده  که علیـ   کرد. اگر این حرف آقای نبوی بر پایه اطالعا  دقیق باشد

میلیارد دالر خواهد شد. اگر این نهادها ساالنه به میزان ده درصد  1777این نهادهای اقتصادی حداقل معادل 

شـود   صـد میلیـارد دالر و بـا دالری ده هـزار تومـان مـی       ثرو  خود را سود داشته باشند، یعنی سالی یـک 

میلیون نفر( مـاهی دو   17توان به ده میلیون خانوار نیازمند)حدود  هزارهزار میلیارد تومان. با این پول هم می
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کـاران خرـرد و ضـعیف     هزار میلیارد تومان در سال( و هم از کاسـب  217)یعنی  میلیون تومان پرداخت کرد

حمایت نموده و هم کمبودهای دولت را تأمین کرد و از سقوط اقتصـاد جلـوگیری کـرد و نگـران شـورش      

 عمومی نیز نبود

( از مسئوالن اقتصادی بیت رهبـری گفتـه اسـت کـه     1367)اول بهمن  اخیراً آقای محمدجواد ایروانی ●

شوند. این تصمیم در عین حالی که امر مثبتی اسـت   نهادهای اقتصادی زیر نظر دعتر رهبری، وارد بورس می

بـورس واگـذار   درصد سهام ایـن واحـدها در    11ولی حد واگذاری و مدیریت این واحدها مهم است. اگر 

داران جدید منتقل شود، تأثیر بسیار زیادی بر توسـعه و شـرای  اقتصـادی     ها نیز به سهام شود و مدیریت آن

حل اصولی است که با قوانین حـاکم بـر    جامعه خواهد گذاشت و انحصار را از بین خواهد برد. این یک راه

مالیا  پرداخت خواهند کرد و هم خزانه بورس، هم وضع این نهادهای اقتصادی را شفاف خواهد کرد، هم 

ملی را تقویت نموده و از دوگانگی منابع مالی مملکت نیز جلوگیری خواهد شد. آنچه این روزها در بورس 

دولـت   هاست که هم مدیریت را در دست دولـت و شـبه   اعتد، ارائه درصد محدودی از این شرکت اتفا  می

منظـور توسـعه    هاست و نـه بـه   شبه دولت از کمبود نقدینگی آنمنظور نجا  دولت و  کند و هم به حفظ می

 .زودی حباب آن بترکد تولید و هدایت نقدینگی به تولید جدید؛ به همین سبب ممکن است به

صور  غیررسـمی از آقـای    گری و عدم شفاعیت است. به مشکل دیگر حاکمیت و دولت ایران، توجیه ●

قـول   اگرچه این نقـل « میلیون نفر است. 37نفر، بهتر از شورش  مرگ دو میلیون»روحانی نقل شده است که 

گذاری گفتـه نشـده ولـی     کنیم چنین حرعی در جلسه خصوصی سیاست بعداً تکذیب شد و ما هم عرض می

 .عملکرد حاکمیت، تأیید این سخن و این سیاست است

د به ویـروس مبـتال شـوند؛    درصد جمعیت بای 07تا  07، «ای ایمنی گله»یا « ایمنی جمعی»برای تأمین  ●

میلیون نفر. اگر خدما  درمانی عالی و کامالً پیشرعته باشد و یک درصـد بمیرنـد،    17یعنی جمعیتی حدود 

ها و امکانا ، عالی نیست. اگر هجوم  دانیم که سیستم درمانی به لحاظ زیرساخت هزار نفر. می 177شود  می

کننـد و مرتبـاً تـذکر     بینی می باشد، چیزی که متخصصان پیشها بیش از ظرعیت درمان  بیماران به بیمارستان

دهند، مرگ تعـداد بیشـتری پـیش خواهـد آمـد.)از جملـه تـذکر مسـئوالن وزار  بهداشـت در مقابـل            می

دو میلیون نفر بیش از ها به  درصد برسد، تعداد عوتی 1ومیر به  های اعالمی آقای روحانی( اگر مرگ سیاست

طور که گفته شد، با تعالیم اسـالم   ظار  بر مرگ دو میلیون نفر از شهروندان، همانخواهد رسید. اهمال یا ن

خواهد. چیـزی ماننـد طراحـی برخـی از      و مصوبا  حقو  بشر میایر  دارد و از طرف دیگر سنگدلی می

 77گوید که  با آن آشنا هستیم. آقای روحانی می« موج انسانی»هایی که در جنگ با عرا ، تحت عنوان  حمله

درصد اسـت   27یابند؛ بله این حرف درست است اما سخن بر سر  شوند، بهبود می درصد مردم که مبتال می

 دو میلیون نفر جان خود را از دست بدهند!؟بیش از تواند  ها می که از میان آن

اختیـار   شود که با منابع ملی و اختیار تدوین قوانین الزم برای استفاده از این منابع کـه در  مالحظه می ●
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توانند منابع مناسبی بـرای مبـارزه بـا کرونـا جهـت تقویـت        راحتی می خوبی و به دولت و حاکمیت است، به

ها، اعزایش حقو  پرستاران و تـأمین کاالهـای    سیستم درمانی)استخدام پرستار و پزشک، تقویت زیرساخت

ک و متوسـ  را عـراهم   پذیران و حمایت از واحـدهای اقتصـادی کوچـ    مصرعی(، حمایت از معیشت آسیب

 .با کرونا علمی مبارزه شود و اختالف طبقاتی نیز بیش از این اعزایش نیابد تاسازند 
 ادامه دارد...
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 (6دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 آقای خاتمی و کرونا 

، از موضـع یـک مصـلح اجتمـاعی و پـس از مـدتی       66آقای سید محمد خاتمی در بیستم اردیبهشت  ●

هـای جنـاح مقابـل     طوالنی سکو ، با دلسوزی و احتیاط سـخن گفـت. او سـعی کـرد از حساسـیت     نسبتاً 

حساب کسبِ قدر  و رقابت سیاسی، نگذارند. طبیعی اسـت کـه بـا     طلبی بکاهد تا دلسوزی او را به اصالح

 .آمدن کرونا، آقای خاتمی بیشتر احساس تحرک الزم را داشته است

، مطلبی در مورد آقای خاتمی نوشـتم ولـی آن را نـه    1367هم، مرداد در دوران انتخابا  مجلس یازد ●

دیـدم. بـا آمـدن     منتشر کردم و نه برای آقای خاتمی عرستادم. در آن زمان، شرای  مناسب برای انتشار نمـی 

 :دانم کرونا و ععال شدن آقای خاتمی، انتشار آن را ضروری می

 شود؟ تواند یک شخصیت ملی آیا آقای محمد خاتمی؛ می 

 مقدمه 

به بعد روال کـار ایـن بـوده     1307متأسفانه در جمهوری اسالمی، از همان آغاز و با شد  بیشتری از  ●

الرجال است. یا شـرای    است که به جز روحانیون حاکم، و غیر روحانیون مطیع، القاء کنند که در ایران قح 

، از حذف غیرمسلمانان شروو شد و سپس بـه  الرجال عینی شود. این روال را به سمتی هدایت کنند که قح 

، شامل حال آقایان خاتمی، کروبی، هاشـمی،  1377مسلمانان و حتی به بعضی از روحانیون، تعمیم یاعت. از 

 :دانستند که میرحسین و خانم رهنورد هم، به درجا  مختلف، شد. عامالن نمی

 .«معدوم شود جهان از همای گر                کس نیاید به زیر سایه بوم»

الرجـالی نرسـیده    ی قحـ   موضوو این نوشته، سرنوشت و پتانسیل تنها عردی است که هنوز به مرحله ●

 .آقای سید محمد خاتمی ،یعنی، و وقت زیادی هم ندارد ،است

، با جنبش اصالحا  و بدون انتظار، انتخاب شـد، عمـالً، هرچنـد نـه رسـمی،      1300آقای خاتمی در  ●

طلبان معروف شدند کـه   ، بخشی از اقشار اجتماعی به اصالح1300ا  را به عهده داشتند. از رهبری اصالح

 بـازی  در. یاعتند دست ...ای، و ها به مناسب دولتی، سیاسی، اقتصادی، رسانه ساله بخش عمده آن 22در این 

طلبان طیف وسیعی بودند که هر بخش  ها به زندان و گرعتاری، دچار شدند. اصالح از آن هم ای عده قدر ،

از طیف به یک شخصیت درون نظام وابسته شدند. آقایان مرحوم هاشمی رعسنجانی، مهدی کروبی، محمـد  

طلبـان را نماینـدگی    آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد، هرکدام بخشـی از اصـالح   1377خاتمی و از 

 لـذا . بـود  مشهود حدودی تا ...کردند. اختالف اعضای این طیف در مسائل اقتصادی، عرهنگی، سیاسی و می

 .آن یار شد خود ظن از کس هر و بودند طیف طلبان اصالح
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 آقای خاتمی 

ی ریاسـت   تا پایـان دوره  ؛و نگران از تحول اوضاو 1300آقای محمد خاتمی، پس از انتخاب در سال  ●

 :اند از ویژگی از خود نشان دادند که عبار  جمهوری، چند

 .کرد اولین کسی از درون حاکمیت بود که اجرای قانون را خواستار شد و بر آن تأکید می -1

هـا را   جای خصومت و دشمنی هیستریک و شعارهای واگـرا، گفتگـوی تمـدن    در رواب  خارجی، به -2

مورد استقبال جهان اسـالم و سـازمان ملـل قـرار      مطرح کرده و تمدن غرب را از حاکمان آن تفکیک کرد و

 .در ایران حاکمان از آن استقبال نکردند لیگرعت و

ی اقتصادی، اهل نظر و تئوری بود و از مبـانی   ی سیاسی و عرهنگی، برخالف توسعه در مورد توسعه -3

 .اشتخوبی دعاو کند. در دوران ایشان این بخش رشد خوبی در جامعه، د توانست به خود، می

داری ممکن، معتقد بود و آن را به قدرتمندان و مـردم،   عنوان بهترین روش حکومت به دموکراسی، به -1

 .کرد توصیه می

تـدریج   جناح غالب حاکمیت که برای اهداف خود، پس از جنبش اصالحا  احساس خطـر کـرد، بـه    ●

کننده را در اختیار داشـت و انتظـار انتخـاب آقـای      درصدد مقابله با آن برآمد و چون مناسب انتصابی تعیین

طلبی، تقابـل   های زنجیری، حمله به کوی دانشگاه، تبلییا  ضد اصالح خاتمی را هم نداشت، با اجرای قتل

 ...طلـب و  سازی و سرکوب نیروهای اصـالح  طلبی و پرونده و هفتم با اصالح پنجمشورای نگهبان و مجلس 

ای مطبوعـا  و   با بستن علـه  1306خنثی ساخت. از  را او اهداف و ها طرح و کرد گیر زمین را خاتمی آقای

طلبی، علنـاً، از رو بسـتند و هـم     ه اصالحها و نهضت آزادی، هم شمشیر را علی بازداشت انبوه ملی ـ مذهبی 

طلـب، نشـان دادنـد. در اینجـا اشـتباها        ی خود را برای برخورد قضایی ـ امنیتی بـا ععـاالن اصـالح     اراده

شد بهتـر عمـل کـرد     طلبان و شخص آقای خاتمی، مورد نظر نیست. شاید می استراتژیک و تاکتیکی اصالح

 .ریزی کرده بود حا  را طراحی و برنامهی آن طرف اصل مقابله با اصال ولی اراده

 جنبش سبز 

چنان خطرناک بود که آقای مهندس  نژاد، خطر جدی ملک و ملت، عیان شد. تهدید آن با آمدن احمدی ●

نشینی سیاسی، به میدان آورد و حمایت آقای خاتمی از میرحسـین، در   موسوی را پس از بیست سال حاشیه

ی ایران را به نمایش گذاشت. بـرای جنـاح غالـب حاکمیـت،      ای از آینده دهی امیدوارکنن ، صحنه1377سال 

سـازی، تقلـب در    مسئله مرگ ـ زندگی پیش آمد. با تمام نیرو به میدان آمـد و بـا طراحـی کشـتار، پرونـده      

نامیدنـد  « عتنه»طلبان و تبلییا ، سیمای زیبا و امیدوارکننده جنبش سبز را  انتخابا ، بازداشت وسیع اصالح

 !که مرتجعین منطقه و دشمن غربی، با صرف پول آن را ساخته بودند! سناریوها ساختند

جای تقلیـد محـآ و بـه     ی دوم، به کرد و در دوره نمایی می نژاد با توسل به پوپولیسم، انقالبی احمدی ●
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ساخت که بـرای  ی کاعی در داخل و خارج بحران  اندازه جبر کار اجرایی، به تقابل با حامیان خود برآمد و به

در یـک   60و  61، 1362نـژاد در   ی احمـدی  حاکمیت قابل دعاو نبود. حاکمیت غالب پس از شکست پروژه

رضایت داد. آقای روحانی مسائل جامعه و جهان « اعتدالیون»طلبان، به جریان جدید  تواعق نانوشته با اصالح

رسد که حمایـت شـخص    د. به نظر میشناخت ولی در ماهیت درونی خود از جنس اصالح و سبز نبو را می

طلبان را در خدمت آن چیزی قرار داد که بتواند بدون تنش، حکومت کنـد و   آقای خاتمی، هاشمی و اصالح

عماًل از دو سال پیش با پیچیدگی شرای ، برخالف نظـرا  قبلـی خـود، عضـوی از اعضـای وجـه غالـب        

 .تری دارد که ما خبر نداریم پیچیدهای  حاکمیت شد یا باالجبار به آن تن داد و یا برنامه

 طلبان وضع کنونی اصالح 

و  1377ی آن. از  طلبان یا در متن حکومت بودند و یا در حاشـیه  هرحال اصالح سال گذشته، به 22در  ●

و « آرمان»ها بین  با طرح مواضع میرحسین و شیخ کروبی و تحوال  متعاقب آن، شرای  را برای خیلی از آن

انگیز کرد. حتی در قبل از آن، آنچه یـک وزیـر و رئـیس دعتـر آقـای       وسوسه« مناعع عردی»و  «مصالح ملی»

دادنـد و تحـوال  مـالی ناشـی از رانـت کـه در ثـرو  خیلـی از          خاتمی با سوءاستفاده از قدر  انجام می

و « لبـی ط میـز اصـالح  »، کـه عنـوان   1377های امنیتی کسانی، بعد از  طلبان پیش آمده بود و مصاحبه اصالح

تنها به  داشتند و با زندان و بازجویی و ترعندهای همکاران سابق خود آشنا بودند، ضرباتی نه« مشاور امنیتی»

طلبی و امید جامعه، بود. پس از انتخابـا    حیثیت آقای خاتمی زدند که تمکینی به قدر  و ضربه به اصالح

ها تشکیل  مذهبیـ  مجلس هفتم را ملی»داد که  ، که بعداً قربانی شد، هشدار«طلبی میز اصالح»مجلس ششم، 

ی  طلبی هشدار داد که با این نحله آمیز بود ولی به جناح ضد اصالح بینی اغرا  اگرچه این پیش«. خواهند داد

طلبـی   ملّی و مذهبی، باید برخورد شود تا مجلس ششم، دیگر، تکثیر نشود. این هم ضربه دیگری به اصالح

طلبـی   نه اصالح»دهد که اگر عضای بسته کنونی، باز شود  هشدار می« طلبی میز اصالح»بود. و امروز، همین 

امنیتی ضداصالحا  و نجا  ایران ـ  امید که این هشدار باز مقاما  اطالعاتی«. گرایی خواهد ماند و نه اصول

عراگیـر شـده یـا    ها به قـدر    طلبان و نگاه محآ خیلی از آن را ععال نکند. اکنون، آلودگی خیلی از اصالح

هـا بـا قـدر  نیسـت، از      طلبان در تیییر تنهـا از توانـایی مقابلـه آن    کنند. ضعف اصالح مردم چنین عکر می

ها با قدر  و ضدیت با مناعع مردم هم هسـت. و   آمیز آن همکاری و همراهی و تمایل به همزیستی مسالمت

گـری و   نشـینی، انقالبـی   باشد. گـاهی حاشـیه  ها  گر سالمت آن توانست، توجیه گیری از قدر  می اال، عاصله

 .مسلمانی است

عنصر است کـه مصـلحت را بـه     شدگی آقای خاتمی از همرهان سست خیلی از اعراد معتقدند که علج ●

جویی از مواهـب و شـرکت در    کنند. نه با تحلیل و مصلحت ملک و ملت که با تداوم کام خاتمی تحمیل می

طلبـان را بـه عاصـله     نامیدند و یا اصـالح « کرکس»را  1360ماه  ترضان دیها است. کسانی که مع برخورداری

هم با منطق تئوری بقاء  حل ـ تشویق کردند آن  گرعتن از اعتراضا  خیابانی ـ حتی با تحلیل زبانی و ارائه راه 
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طلبـی مـؤثر، داشـته باشـند.      خواهند در حل مشکال  جدی جامعه، نقش اصـالح  توانند و یا نمی خود، نمی

اند که طوعانی عراتر از خیابان در راه هست که یا نباید ادعا داشت و یا باید تن به اقدام داد. اگر سرتان  غاعل

نیست، خبر از تهدید و نابودی همه چیز « گربه»را هم پائین بگیرید، طوعان شما را هم خواهد برد. متأسفانه 

 .است

ی سیاسـی،   طلبی، عیان شد و امروز جامعه صالح، شعارهای ضد ا1360ماه  ی دی از تظاهرا  گسترده ●

ناامیـد شـده اسـت.    « اعتـدالیون »طلبی ـ عاصله گرعته و از   طلبان دوم خردادی ـ و نه اصالح  تقریباً از اصالح

طلبی دیگری بایـد بـروز و ظهـور داشـته      طلبان معروف، نیست. اصالح طلبی، اصالح دیگر، امیدی به اصالح

طلبـی هنـوز وجـه غالـب      طلبان، به میدان بیاینـد. اصـالح   طلبی و اصالح اصالح باشد. باید جنس دیگری از

درخواست روشنفکران، ععاالن سیاسی، ععاالن صنفی و اقشار متوس  جامعه است ولی با اعراد و رویکـردی  

 .ایم سال شاهد آن بوده 27غیر از آنچه در این 

 طلب طلبی ـ مردم اصالح خاتمی ـ اصالح 

تواننـد امیـد    اند، هنـوز مـی   هایی که سهواً و عمداً داشته علیرغم تمام مشکال  و ناکامی آقای خاتمی، ●

. آقـای خـاتمی بـه    60و  61، 62هـای   طلبی جامعه، باشند. البته نه با رویکرد ایشان در انتخابا  سال اصالح

دی بـوده ولـی   گفته خودش؛ همه چیز را نگفته ولی دروغ هم نگفته. شاهد جرم و جنایت و اخـتالس و دز 

 .خودش مجرم و جانی و مختلس و دزد، نبوده است

در خیلی موارد سکو  کرده ولی نه با رضا، بلکه با مصلحت و اشتباه در تحلیـل. خیلـی از همراهـان     ●

طلـب مماشـا  کـرده ولـی نـه بـه        سودجو را تحمل کرده ولی نه از موضع رضایت، با سودجویان اصـالح 

های متعدد داخلی و تهدید تیز خارجی، کشور  مصلحت نظام. حال، با بحران مشارکت که با رعاقت و حیا و

 :شود در مقابل چند گزینه است که عق  اشاره می

تیییر رژیم جمهوری اسالمی و شاید متعاقب آن تیییر جیراعیایی ایران و یا با کمک جنـگ داخلـی.    -1

زند،  ، تیییر نظام را هدف دارد و عریاد میتروریست اعالم کردن سپاه و تحریم رهبری و وزیر خارجه، عمالً

المللی حتی به ظاهر، عرف مرسـوم   گیرند. حرمت و حفظ مرزهای عرعی سیاسی و بین ها ناشنیده می بعضی

بین دول است، حتی در موارد عدم ارتباط سیاسی، این حرمت بین ایران و امریکا، از بین رعته که در چهـل  

ی عملکـرد آمریکـا در    سابقه است، هرچند در سابقه سابقه و کم کامالً بیسال موجودیت جمهوری اسالمی، 

بعد از جنگ دوم جهانی، نمونه عراوان، دارد. در چنین شرایطی، کل جامعه باید به میدان آیـد تـا حرمـت و    

 .شأن ایران بازسازی شود و تحقیر آن بیش از این عملی نشود

انیزه کردن ایران؛ با اقتصادی مفلوک، مفسـدانی ماعیـایی و   کننده، پاکست در یک روند طوالنی و خسته -2

 .گر در امور سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی حاکم و نظامیان مداخله

نشینی مکرر در مقابل امریکا و غرب. کاهش اقتدار حکومـت در داخـل و    لیبیائیزه کردن ایران؛ عقب -3
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 :سپس سرنگونی آن. و تنها راه مقابله با این خطرا 

تواند، در آن نقش داشـته باشـد. مزیـت آقـای      اصالح رواب  و ضواب  داخل و خارج که خاتمی می -1

 .ی ملی، برای نجا  ملی است خاتمی در اینجاست. سرمایه

 خاتمی چه باید بکند 

جو از یک طرف و در تحدید  طلب و رانت طلبان قدر  ی اصالح خاتمی ده سال است که در محاصره ●

ی اجتمـاعی   حال، یک سرمایه امنیتی ـ نظامی حاکمیت غالب، از طرف دیگر است. درعین  و تهدید نیروهای

شود. برای رهایی از این دو، باید راهی جدید بجوید. در اولین مرحله  کم دارد بالاثر و ذوب می است که کم

روح از خود ی مش شخص خود و جلب اعتماد مردم، در یک بیانیه« طلبی اصالح»منظور بازسازی وجهه  و به

و دولت خود نقد و دعاو کند. تقصیرا  و قصورا  را واضح و روشن شخصاً، بپذیرد. صمیمت و شفاعیت 

های کنونی را تبیین کند و به صراحت و شفاعیت  ی ظهور بیاورد. مشکال  و بحران خود را، دوباره به منصه

اندیشد. عراتـر از مصـالح و منـاعع     ملی، می بگوید که نگاه به قدر  ندارد. مستقالً به مصالح، مناعع و امنیت

ی  شـده  طلبـان شـناخته   طلبان، دغدغه دارد. به دنبال رانت و پست و شیل بـرای اصـالح   طیف متنوو اصالح

تاکنون بر مردم گذشته و او هم در آن نقش داشته، عـذرخواهی کنـد. بـه     62وابسته به خود نیست. آنچه از 

 :ازاین دو مرحله باید ایران، دارد. پس صراحت بگوید که درد ایران و مردم

او بـه یـک   . طلبان کنونی به رهبـری اصـالحا  تیییـر پـارادایم دهـد      آقای خاتمی از رهبری اصالح -1

اندیشـد. نـه عقـ  بـه      شخصیت ملی تبدیل شود. شخصیت ملی، عق ، به مصالح، مناعع و امنیت ملـی، مـی  

اکنون  ممکن است در گذشته این دو همپوشانی داشته و یا همطلبان.  مصالح، مناعع و امنیت نظام و یا اصالح

قدر رقیق و کمرنگ شده که آقای خـاتمی را   در بعضی موارد همپوشانی داشته باشند ولی این همپوشانی آن

کنـد. آنچـه    طلبـان، مـتهم مـی    در مقابل دعاو مبهم و غیرشفاف از ایران و مردم، به حمایت از نظام و اصالح

ی  کنند، این برداشت است. که آقای خاتمی عق  دغدغـه  درک می 60و  61، 62های  انتخابا  امروز مردم از

هـای   تواند از عملکرد خود از انتخاب نظام داشته. این انفکاک برای آقای خاتمی، به این معنی نیست که نمی

ر بهبـود شـرای  جامعـه    ای د ها، ثمره ، دعاو کند بلکه به این معنی است که تکرار آن انتخابا 60و  61، 62

اند و دیگر، انتخابا  با رویکرد قبلـی، کارسـاز نیسـت. و     نداشته ولی از بدتر شدن شرای ، جلوگیری کرده

 .ی انتخابا  در جهان، انتخابا  در ایران بالموضوو شده است برعکس علسفه

 :این تیییر رویکرد باعث خواهد شد که آقای خاتمی از

 .خوار رها خواهد شد طلب و رانت بان، قدر طل عوارض منفی اصالح -1-1

 .ای عاصله خواهد گرعت مناعع عردی، گروهی، حزبی و جبههاز  -1-2

ای آن را کمـک بـه خـود ارزیـابی      ای برخوردار خواهد شد. آقـای خامنـه   نگاه بهتر آقای خامنهاز  -1-3

 .خواهد کرد و نه رقابت با خود
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 .له خواهد گرعتطلبی، عاص نگاه به قدر  و قدر از  -1-1

 .اطمینان بیش از پیش مردم، برخوردار و محبوبیت او بازسازی خواهد شداز  -1-1

از مجلـس دهـم چیـزی حاصـل     . تبلیغ انتخابا  مجلس در سال جاری را از اهداف خود خارج کند -2

نـان  چ هـای حکـومتی، پیچیـده و قدرتمنـد و آن     قـدر البیرنـت   نشد، از مجلس یازدهم، هم نخواهد شد. آن

ای از  مجلس شعبه»اند که به قول آقای مطهری:  طلب مجاز به ورود در مجلس، ناتوان شده نمایندگان اصالح

نـه  « ی عضیلت شورای نگهبان است مجلس عصاره»و یا اینکه به قول آقای صادقی « بیت رهبری شده است.

نمایندگان لباس سپاهی پوشیدند،  عصاره عضیلت مردم ایران. زمانی که امریکا سپاه را تروریست اعالم کرد،

مجلس در »ی سپاه هستیم و نه اینکه به قول امام  یعنی به امریکا عالمت دادند که ما، نمایندگان، زیرمجموعه

دهندگان خود هم توهین کردند. آقای خـاتمی، وجهـه و شـأن خـود را      با این کار به ر ی« ر س امور است.

لفت با انتخابا  نیست بلکه به معنی این اسـت کـه خـود را صـرف     صرف انتخابا  نکند. این به معنی مخا

طلبی هستند که  جویانی در لباس اصالح طلب به معنی واقعی کلمه نیستند، بلکه رانت اعرادی نکند که اصالح

 .طلب خود به عکر انتخابا  باشند کنند. احزاب اصالح از آقای خاتمی سوءاستفاده می

این سؤال مطرح است که، کجا را باید اصالح کرد و  .طلبی قرار دهند حچه چیزی را در دستور اصال -3

چگونه؟ تا مملکت از این بحران خارج شود؟ حاکمیت غالب، در سی سال گذشته در موارد زیـر از قـانون   

 :اساسی آشکارا عبور کرده است

 .ت از اوجای سؤال و تقاضای مسؤولی جای انتخاب آن، حراست از رهبری به کشف رهبری به -1

 جای آزادی انتخابا  نظار  استصوابی به -2

 طرعی آن جای بی ی قضائیه به نفی استقالل قوه -3

 نظامیان توس  ،...تصاحب عضای اقتصادی ـ سیاسی ـ عرهنگی -1

 .نفی وظیفه ذاتی صداوسیما و تبدیل آن به دستگاه تبلییاتی یک جناح -1

 .تحدید عضای آزادی و نشاط گسترش عضای امنیتی ـ نظامی در جامعه و -0

 سازی برای ععاالن سیاسی ـ مدنی ـ عرهنگی پرونده -0

 المللی نفی حقو  بشر و حقو  شهروندی و محکومیت مداوم ایران در مجامع بین -7

6-... 

هـای ملـی    این موارد نقآ آشکار قانون اساسی هستند که موجب نارضایتی و انشقا  و سبب بحـران  ●

امریکا، با اطالو کامل از این شرای ، زمان مناسب برای اقدام را پیدا کـرده اسـت. پـس،     اند و در ضمن شده

موارد اصالحی باید، آن چیزهایی باشند که، بسیج ملی، آشتی ملی، وحد  ملی، انسجام ملی و اقـدام ملـی   

از مردم مستقل ها، نشان دهد که ایران صحرای کویری خالی  را؛ ممکن سازند. و از طرف دیگر، به آمریکائی

تواند با طرح چند  دوست، وجود دارد. خاتمی، می و عداکار نیست، در ایران، یک تمدن کهن، یک مردم صلح



21 

 :طلبان آمریکایی را خلع سالح کند و هم متوهمین داخلی را. یعنی عمل اصالحی، هم جنگ

با ایران است و ترامپ ی غرب  ای که عامل اصلی مناقشه الف ـ درخواست رعراندوم در مورد بر  هسته 

 .کند بازی می دهند و ایران بدون کارشناسی ملی، لج ها بر این بستر مانور می و صهیونیست

شـده اسـت تـا راه توسـعه و     « ناموسی»ای، برای ایران و اسرائیل و ترامپ،  با کمال تأسف بر  هسته ●

ی  دانیم کـه در اوایـل دهـه    یم! دقیقاً نمیدان کنند، ما نمی دانند چه کار می ها می پیشرعت مملکت سد شود. آن

ی مملکت ـ آقایان موسوی، هاشمی رعسنجانی و امام خمینی ـ چه گذشته است  بین مسئوالن بلندپایه 1307

ای با خروج آلمان از تعهدا  خود در مورد نیروگاه بوشهر و جلـوگیری امریکـا از قـرارداد     که انرژی هسته

تکمیـل نیروگـاه بوشـهر؛ وارد یـک رونـد بسـیار پرهزینـه، غیررسـمی و          جدید بین ایران و سایر کشورها؛

ی زیاد و تأخیر چندین ساله آن را به پایان رساند و امروز مسـئول   خطرآعرین شد. در نهایت روسیه با هزینه

 باشد. دلسوزان این ملـک  های کنونی بر ، قادر به مدیریت این نیروگاه نمی گوید که با قیمت این نیروگاه می

محیطی و نه  ای در ایران نه اقتصادی است و نه زیست اند که بر  هسته و ملت در داخل و خارج، بارها گفته

 .محیطی و ضدامنیتی شده است های سیاسی عراوان آن، امنیتی. بلکه ضداقتصادی، ضد زیست با هزینه

کننـده و بسـیار    ر، خستهگی ی نفس دولت آقای خاتمی و بعداً دولت آقای روحانی؛ با یک دوره مذاکره ●

هـا و   ی حاکمیـت غالـب و صهیونیسـت    بینیم چقدر مـورد مناقشـه   رسیدند که می« برجام»شکننده به تواعق 

ترامپ و چه مقدار برای ما پرهزینه بوده است که یکی از متخصصان، غیررسمی، از قول بانک جهانی هزینه 

دانیم که بازار غیررسمی کسب تجهیـزا  ایـن    ده و میمیلیارد دالر اعالم کر 171آن را برای ایران در حدود 

ای ایـران، مرتبـاً و بـا پشـتوانه      تکنولوژی چه مشکالتی را هم داشته است. اسرائیل با دزدی، آرشـیو هسـته  

کوبـد و البتـه    ی ایران، بر طبل تهدید ایران علیه اسرائیل می طلب و همسایگان دشمن شده های جنگ نئوکان

کنند  کاری می دهند و این طبل را روغن کوب جدید به دست او می داخل هم مرتباً طبل ها در تبلییا  بعضی

است و عقدان ذخیره اورانیوم در داخل « ای حرام سالح هسته»ای که  تا دوام آورد! امروز با عتوای آقای خامنه

محیطـی آن   زیستای و مالحظا   های هسته ی نیروگاه و مشکال  تکنولوژی و نگهداری پیچیده و پرهزینه

ای بـرای ایـران،    ی گاز و نفـت کشـور؛ بـر  هسـته     و منابع الیزال نور خورشید و باد و منابع چندصد ساله

خواهـد کـه    عریب شده است. یک جسار  می بازی خوشگل مسموم و خطرناک کودک همچون یک اسباب

جمـاو جهـانی علیـه آن را از    و ا کردهدست از ناموسی شدن این پدیده بردارد و با تصمیمی ملی، دعع خطر 

 .بین ببرد و تهدیدها را خنثی کند. دیگر ترامپ چیزی برای گفتن نخواهد داشت

توان یک بحث ملی ـ که تاکنون ممنوو بوده است ـ راه    ، می«ناموسی»برای خارج کردن آن از یک امر  ●

، 16ن را به رعراندوم طبق اصل انداخت و آن را از ابعاد مختلف بررسی کرد و سپس برای احترام به مردم، آ

جایی نخواهیم  بازی و سماجت، ره به هایی در تاریخ کشورها، عراوان بوده است. با لج گذاشت. چنین تصمیم

آمیز برای  صلح« ای تکنولوژی هسته»است و نه « ای بر  هسته»برد. البته باید تأکید شود که در اینجا سخن از 
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دماتی و تجاری که هم به آن احتیاج داریم و هم مورد تأیید آژانـس  مصارف پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خ

های مربوط به آن را تمدید کند. این آقای  باشد. و حتی ترامپ هم مجبور شد لیو تحریم المللی اتمی می بین

 .تواند چنین پیشنهادی را مطرح کند خاتمی است که می

ای که مضحکه شده و خود عامـل   صنفی ـ رسانه ب ـ آزادی محصوران و محبوسان سیاسی ـ عرهنگی ـ    

 .المللی است و تهدید دیگری برای حاکمیت اتهام دائمی نقآ حقو  بشر محاعل بین

ج ـ لیو نظار  استصوابی و ملی کردن مجلس شورای اسالمی که مسبب اصلی ناتوانی ملی و این عساد  

 .ساسی را از بین برده استگسترده است. نظار  استصوابی تمامی مبانی دمکراتیک قانون ا

د ـ ملی کردن نهادهای؛ مجمع تشخیص مصـلحت، خبرگـان رهبـری، شـورای نگهبـان، شـورای عـالی         

 ملی وحد  منظور به ...عرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و

 .المللی و کاهش تنش با همسایگان هـ ـ خروج نیروهای نظامی ایران از سوریه، عرا ، در یک تفاهم بین

های متعدد کنونی همچون حجاب اجباری، شادی جوانان،  اد آرامش برای شهروندان و نفی تنشو ـ ایج 

 ...ها و سانسور کتاب و هنر و موسیقی و رسانه

داران، پرستاران و سایر  ح ـ دعاو از ایجاد سندیکاهای مستقل و سراسری برای کارگران، معلمان، کامیون 

 .ها اقشار اجتماعی و حمایت از حقو  صنفی آن

ی قضائیه و عدم دخالـت نیروهـای اطالعـاتی ـ امنیتـی ـ نظـامی در کـار آن. انحـالل           ط ـ استقالل قوه 

 .های انقالب و ویژه روحانیت که جایگاهی در قانون اساسی ندارد دادگاه

 ... ز ـ

 عنـوان یـک رهبـر ملـی کـه      با تمرکز و توجه عقلی و استداللی آقای خاتمی بر این موارد، ایشـان بـه   ●

ی ایران و قانون اساسی را در این مقطع حساس تاریخی دارد، مطرح خواهـد شـد و آقـای خـاتمی،      دغدغه

ظرعیت این شأن را دارد، اگر خود قبول مسئولیت کند. بالفرض که آقای خاتمی را از حصر بترسانند، از این 

شـود. آقـای    تصور مـی های حکومت غالب، بیش از آن چیزی است که  بدتر که نخواهد شد، هرچند بحران

هرحـال در چـارچوب دموکراسـی استصـوابی، منتخـب مـردم اسـت،         خاتمی، همراه با آقای روحانی که به

های این طرف ایسـتادگی کنـد. ایـن دو، یکـی      بازی های دستگاه ترامپ و لج خواهی تواند در مقابل زیاده می

اجـرای بـدون تنـازل    »؛ 1377ن در سـال  نماینده مردم و دیگری نماینده حاکمیت؛ باید همان شعار میرحسی

را بدهند، شاید بتوانند با کمک مردم؛ ایران را حفظ کنند ولی حاکمیت کنونی ـ با این محتـوا   « قانون اساسی

« گـر  عتنـه »حـال   هاست که دغدغه نظام را دارد و درعـین  شدنی نیست و آقای خاتمی سال و رویکرد ـ حفظ 

تر از آن چیزی است که  رزمینی ایران، هم حفظ نشود. توطئه، عمیقشود! و ممکن است، وحد  س نامیده می

پنـاه و در معـرض تهـاجم معیشـتی ـ نظـامی        کنند و اکثریت مردم ایران، بی بعضی از حاکمان ایران عکر می

 .های حکومتی، هستند امریکا و ناکارایی و عساد دستگاه



20 

بر روند گذشته، وضع به ایـن شـکل درآمـده    در شرای  کنونی، با عملکرد ترامپ و اصرار حاکمان ما  ●

هـای ملـی و    شود، تقابل عق  بین دو رهبری ایـران و امریکاسـت. در داخـل شخصـیت     است که وانمود می

ی  اند و حتی آقایان روحانی و ظریف هم، عمالً عاقـد اراده  مستقل از حاکمیت منزوی و حذف و حصر شده

ای و جنـاح   اهلل خامنـه  کند که در ایران عق  آیـت  وانمود می ساز هستند. و ترامپ هم چنین مستقل و تصمیم

گیرند. واقعیت این است  ی مدنی و نظر مردم را نادیده می حامی ایشان، مقابل او هست. هر دو طرف، جامعه

که صدای دیگری، غیر از صدای حاکمان، در ایران هست که تاکنون شنیده نشده است. آقای خاتمی، بالقوه، 

ی گـاردین منتشـر کـرد     ی این صدا باشد. و آن را بلندتر کند. آنچه آقای خاتمی در روزنامه مایندهتواند ن می

اگر الزم باشد کاعی نیست. برای معضال  داخل هم باید عکری کرد و اصالح رعتارها را خواسـتار شـد. از   

 .ی عمومی و اعکار عمومی مردم جهان کمک خواست عرصه

تـأثیر   طلبان کنونی بـی  نست این صدای مردم را از محاعل خصوصی اصالحآیا آقای خاتمی خواهد توا ●

ترین  بزرگ»که تاکنون عق  اسقاط تکلیف بوده، به گوش اعکار عمومی مردم جهان که به قول چامسکی: که 

 هستند، برساند؟« امپراطوری جهان

 1367مردادماه  1
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 (7دوران کرونا )
 حسین رفیعی

  اختالف طبقاتی و شکاف آموزش در جهان و ایراندوای ظهور کرونا 

 بـا کـاری  « 21سـرمایه در قـرن   » خود،توماس پیکتی، اقتصاددان برجسته عرانسوی در کتاب ارزشمند  ●

تنها نتوانسته اختالف طبقاتی  سال گذشته نه 377داری در  گیر و عشرده اثبا  کرده است که نظام سرمایه نفس

المللـی را   ید این تضاد غیرانسانی شده است. او اخذ مالیا  در سـطح بـین  را کاهش دهد، بلکه موجب تشد

 .داری به تعادل بهتری برسد داران، عرار مالیاتی نداشته باشند و جامعه سرمایه کند تا سرمایه پیشنهاد می

داری  که معتقد بـه رهـایی کامـل نظـام سـرمایه     « میلتون عریدمن»و « هایک»به دنبال اعکار  1677پس از 

)با درجا  مختلف( و کشورهای  بودند، نئولیبرالیسم بر اقتصاد آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای پیشرعته

های اقتصادی، گسترش عقر، تشدید اختالف طبقاتی، ظهور  ساله این سیاست پیرامونی، حاکم شد. پیامد پنجاه

جملـه در آمریکـا( در جهـان شـده     )از  هـا  خانمان )حتی در چین( و ظهور انبوهی از بی میلیاردرهای جدید

 .اند کار شده به ها در ایران نیز دست است. طرعداران این ایده

هــا پذیرعتــه شــد و خــود را در  ، ایــن سیاســت1307در کشــور مــا پــس از پایــان جنــگ، از ســال   ●

سازی اقتصاد که عمالً خصولتی شد،  وپرورش و آموزش عالی(، خصوصی )آموزش سازی آموزش خصوصی

بـر در   ن گمرک برای واردا  کاالهای قاچا ، اسـتقراض از منـابع خـارجی، توسـعه صـنایع انـرژی      باز شد

یییـرا   ت بـا  اقتصادی های سیاست این. داد نشان …زیست و  چارچوب تقسیم کار جهانی، تهاجم به محی 

 :های بعدی، ادامه یاعت و نتیجه آن در جامعه دو چیز بود جزئی در دولت

 .جامعه، شکاف آموزشی و عرار میزها الف: کاهش سطح سواد

 .ها ب: تشدید اخالف طبقاتی، گسترش عقر و عرار سرمایه

جمهـور در   سواد جامعه و در )ب(، سخن رئیس سواد و کم متوس ، جمعیت بی I.Q در )الف(، کاهش ●

ـ   03میلیون نفر در این رابطه یارانـه پرداخـت خواهـد شـد و      07گرانی بنزین که به  ه بگیـران  میلیـون یاران

 هـای  نمونـه  ...نشینی، گورخوابی، کودکان کار، زنان خیابانی، اعزایش سن ازدواج و اند، عالوه بر حاشیه اولیه

 .هستند آن پیامد بارز

داری را از عمق به سطح آورد و در مقابل چشم جهانیان قـرار داد.   کرونا، این دو عملکرد نظام سرمایه ●

متحده آمریکـا،   های ایاال  های آمازون، بومی سوادان است. بومی استثمارشدگان و کمبیشترین مرگ در میان 

متحده آمریکا. در کشـور مـا    های ایاال  خانمان ها و بی خواب پوستان آمریکایی، مردم عقیر آعریقا، کارتن سیاه

هـای اپیـدمیک، سـابقه     میرند. مرگ بیشتر عقرا در بیماری نیز به تصریح معاون وزیر بهداشت، عقرا بیشتر می

تاریخی دارد ولی در کرونا مشهودتر است. عقرا امکان رعایت قرنطینه را ندارند، چون چیزی برای خـوردن  

ندارند. برای تأمین قو  الیمو  باید به بازار کار مراجعه کنند که احتمال انتقال ویروس در آن بسیار زیـاد  
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شده بود ولی کرونا آن  ی عقر و شکاف آموزشی شناختهسال، گستردگ 11است. در جمهوری اسالمی پس از 

آمـوزان، امکـان    درصـد دانـش   17را در معرض دید ما قرار داد. در آموزش از راه دور، طبق گفته مسئوالن، 

ها را ندارند و در نتیجه، قرنطینه که بـرای حفـظ جـان مـردم الزم      مادی و تجهیزاتی استفاده از این آموزش

 .درآمد جامعه خواهد شد اف آموزشی اقشار عقیر و کماست، موجب تشدید شک

مسئوالن جمهوری اسالمی، عالوه بر اینکه اختالف طبقاتی را پذیرعته، شکاف آموزشی را هم تحمـل   ●

صـد میلیـون تومـان و تفـریح      کـه در مـدارس اشـراعی شـهر تهـران شـهریه سـالیانه یـک         کنند. درحالی می

هـای   وپایی است. این درحالی است که در منـاطقی از ایـران، کـالس   آموزان، مساعر  به کشورهای ار دانش

آمـوز مدرسـه را تـرک     شود. هرساله، چند ده هزار دانـش  ها و کپرها و عضای باز تشکیل می درس در طویله

 .کنند می

هـا هـزار    رغـم ده  در بخش درمان، عدم توجه به معیشت پرستاران و کمبود نیروهای پرسـتاری، علـی   ●

کرده بیکار، مورد دیگری از عدم توجه به بهداشـت و درمـان مـردم از گذشـته بـوده کـه در        یلپرستار تحص

هـا،  نفـر از آن  137دوران کرونا، عینی و ملموس شد. ابتالی ده هزار نفر از پرسنل درمان به کرونا و مـرگ  

 .مؤید این بحران است

کند و بهداشت  را آموزش تربیت مینیروی انسانی، عامل اصلی توسعه در کشورهاست. نیروی انسانی  ●

تنها مطلوب نیست که ضـرور  آن غمـآ عـین     نماید. این دو عامل در ایران نه و درمان از او محاعظت می

شود( و به بهانه عقدان منابع، به عراموشی سپرده شده است. در نوشته قبلی آوردیـم   شود)نادیده گرعته می می

، حتـی  «تقـدس مالکیـت  »های نئولیبرالیستی و اصل  ارد ولی دیدگاهکه هنوز منابع عظیمی در جامعه وجود د

 16 اصـل . اسـت  شـده  مردم به حق ادای از مانع ،...خواری و رباخواری و اختالس و مالکیت ناشی از رانت

نها نتوانسته شکاف طبقاتی و شکاف آموزشی را کاهش دهـد کـه در   ت نه انقالب، اول همان از اساسی، قانون

 .سبب عساد و سوء استفاده نیز شده استمواردی، خود 

اگر کاری عاجل و قاطع برای اختالف طبقاتی و شکاف آموزشی صور  نگیـرد، در دوران کرونا)کـه    ●

خـواهی ایـن اعـراد در شـهرهای بـزرگ و متوسـ ،        طوالنی خواهد بود( و پس از کرونا، اعتراضا  و حـق 

کمیت رویکرد قبلی خـود بـا ایـن اعتراضـا  را کـه      تر خواهد شد. حا تبع، خشن اعزایش خواهد یاعت و به

 .ای این مشکال ، عکر و عمل نماید نیروی قهریه و سرکوب بوده است، باید عوض کند و به حل ریشه

حاکمیـت در شـرای  کنـونی، تـوان ایـن تیییـرا  را نـدارد. بـا         -مبانی عکری و اعتقادی ععلی دولت ●

حل این مشکال  قدم نهـاد. شـعار انقـالب، رسـیدگی بـه زنـدگی       تکانی در این مبانی، باید به میدان  خانه

هـا و   این هدف تحقق نیاعته بلکه وضـع بـدتر شـده اسـت؛ پـس بایـد در ایـده        در حالیکهنشینان بود،  کوخ

 .داری تجدیدنظر کرد های حکومت روش

 ادامه دارد...
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 (8دوران کرونا )
 حسین رفیعی

  خرافاتکرونا و 

وجود دارد. کشورهای پیشرعته صـنعتی نیـز از خراعـا  مبـرا     -هر مذهبی-مذهبیخراعا  در جوامع  ●

های گذشته که علم و دانش مراحل ابتدایی  نیستند. مذاهب و ادیان، سابقه تاریخی طوالنی دارند و در دوران

کرد، طبیعی بود که برای حل مشکال  بشر، با عقل ساده آن زمان، خراعا  هـم رشـد    رشد خود را طی می

 .نند و هم به کار گرعته شوندک

 بشـر  که بودند مواردی ...اجتماعی، موعقیت در کار وـ   های اقتصادی بیماری، مشکال  مادی، ععالیت ●

تـر   نزدیـک  مـدرن  دوران بـه  باستان دوران از هرچه. شود متوسل خراعا ، ریسمان به گذشته قرون محتاج

تر شدند، عقلی  مبران نیز هرچه به دوران جدید نزدیکشود. معجزا  پیا تر می شویم، خراعا  هم کمرنگ می

 .و زمینی شد

اند و آن حضر  هـم تـابع قـوانین     اند که برای پیامبر ما، نگفته برای موسی و عیسی، معجزاتی را گفته ●

حاکم بر جهان بود. سنگ دندان او را شکست و در شیوو وبا، اجساد مردگان را آتش زد تا میکروب از بین 

هـایی کـه یـا     شـد. در جنـگ   کرد و بعد دست به دعا می ها، اول تدارکا  مادی را عراهم می ر جنگبرود. د

علمی زمان خوب عراهم نشده بود و یا لشگریان به عرمان او خوب گوش نکردنـد، پیـامبر   ـ   تدارکا  مادی

 .شکست هم خورد. عمر معمولی کرد و طبق قوانین بیولوژیکی، مریآ شد و مرد

اندیشی در جهان اسالم ظهور کرد که جابر بن حیان، خیام، ابوریحـان   اسالم، موج نیرومند علمبعد از  ●

بیرونی، ابوعلی سینا، زکریای رازی، شیخ بهایی و صدها نفر دیگر، ضمن اینکه خداباور و مسـلمان بودنـد،   

 .ت علم در اروپا شدندها منشأ پیشرع شود دید. آن ها را در اروپا می اندیشیدند و آثار علمی آن علمی می

حتی پیش از اسالم، تمدن کهن ایران زمین، آثاری علمی و کاربردی از خـود بـه یادگـار گذاشـته کـه       ●

موجب تحیر عالمان امروز است. اختراو قنا ، آسیای بادی، صابون، سیستم آبیاری در خوزسـتان، سـاخت   

 علمـی  و عقلی پایه کامالً که هستند اسالم از قبل علمی اختراعا  و کشفیا  ...بنای عظیم تخت جمشید و

 و تئوریـک  شـکل  بـه  گرایی علم این میوالن، حمال  تا و شد گرایی علم گسترش سبب اسالم آمدن. دارند

 .است محسوس عملی،

کند. این متولیان بـا توجـه بـه سـطح      در هر دینی، پس از عو  پیامبر آن دین، نهاد دین متولی پیدا می ●

پردازند. دین وسیله ارتزا ، سروری، شـأن و   سازی برای اصالت دین می دوران، به حاشیهدانش و عهم مردم 

آیـد و در یـک رابطـه متقابـل،      موازا  این تحوال ، خراعا  به کمک متولیان می شود. به منزلت متولیان می

آن بسـیار مشـکل   شوند کـه مبـارزه بـا     اعزایند. خراعا  و متولیان نهاد قدرتمندی می متولیان بر خراعا  می

 .شود می
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خورد و در  شود، با جامعه پیوند می کند، مقدس می شود، سازمان پیدا می تدریج مکتوب می خراعا  به ●

شود. حتی درمواردی چون اروپا، توسـعه ی جامعـه،    نهایت سد راه تکامل و توسعه جامعه و جوهر دین می

 .پیش آورده استضرور  انقالب و به حاشیه راندن دین و متولیان آن را 

دل پرخونی از این متولیان  ـ  در بیرون و درون حوزه ـ  اهلل مطهری اهلل طالقانی و آیت در دوران ما آیت ●

 .اند اند و در این رابطه مفصل سخن گفته و برای کارکرد جوهر دین کوشیده و خراعا  داشته

اهلل  بیشتر شـد. چنـد بـار آیـت    بعد از انقالب و تشکیل حکومت دینی، خطر تحجر مذهبی و خراعا   ●

خمینی، هم اعتراض کرد و هم هشـدار داد و از خراعـا  حـوزه، شـکایت و گلـه کـرد. از دوران صـفویه،        

اهلل  کـه یـک روحـانی اعیـانی، آیـت      طوری خراعا  و جعلیا  و اسرائیلیا  بیشتر وارد مذهب تشیع شد؛ به

 جلد، سه جلد را استخراج کرده و 117، از وسقم روایا  بحاراالنوار مجلسی محسنی، ضمن بررسی صحت

 .روایا  را معتبر دانسته و بقیه را رد کرده است معدودی از

، خطر حاکمیـت تحجـر مـذهبی را در ایـران تشـخیص داد و اکثـر       1317دکتر شریعتی در اوایل دهه  ●

کـرد.   بینی مـی  ل پیشععالیت خود را صرف مبارزه با استحمار کرد. او دوران تدارک انقالب را دو تا سه نس

شریعتی در آن مقطع، تنها بود و بسیار موردتهاجم قرار گرعت ولی پس از انقالب و مشخصاً در بیست سال 

گذشته، یک نهضت مبارزه با تحجر و خراعا  در ایران شروو شد و کسانی چون آقایـان ترکاشـوند، دکتـر    

اهلل منتظری)و خود ایشان(  دکتر شریعتی و آیت داماد، دکتر عیرحی، دکتر سروش، شاگردان ثبو ، دکتر محقق

 .کنند؛ البته با درجا  متفاو  و شادروان صالحی نجف آبادی در این مسیر کوشیده و کوشش می

از طرف دیگر، در مذهب رسمی و حکومتی، تحوال  معکوسی انجام شد. پدیده مـداحان از حاشـیه    ●

تی مبلغ دین را به حاشیه راندند. این گروه به نهـاد مـداحی   تبلیغ شیعه به متن آن وارد شدند و روحانیان سن

اندیشند. مداحان پیش از انقالب گرچه مناعع اقتصادی داشتند ولـی حـب    عنوان یک نهاد اقتصادی هم می به

کننده داشت. اما امروزه مـداحی بـه شـکلی سیسـتماتیک بـه       ها جایی تعیین علی و خاندانش هم در میان آن

گیـرد،   اش مزد مـی  شده است. مداحی که هر جلسه بیست میلیون تومان بابت مداحی وصل« ثرو -قدر »

مـوازا    دیگر حب علی به دل ندارد بلکه حب جاه و مال در او قوی شده است. این درآمـدهای مـادی بـه   

های اطالعاتی خـارجی هـم در ایـن     اند. نفوذ دستگاه هم در پی داشته خود عساد و سوءاستفاده از قدر  را

 .شود روه دیده میگ

هـای مجـازی و پیشـرعت تکنولـوژی سـهل و ارزان ارتباطـا ،        در دوران کرونا، به یمن آزادی شبکه ●

مواردی از خراعا  به صحنه علنی آمدند. قبل از آن، یک روحانی طرعدار طب سنتی، یـک کتـاب معـروف    

برستان بفرستد و طب سـنتی را  خواست طب مدرن را یکجا به ق پزشکی علمی را علناً به آتش کشید. او می

های مدرن و علمـی و   ای است در کنار سایر طب دانست که اوالً طب سنتی، شاخه جایگزین آن کند. او نمی

شوند. اگر گیاهـانی اثـر درمـانی     کم کشف می ثانیاً، در طب سنتی نیز وجوهی از علم طب پنهان بوده که کم
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ایم و حال،  شناخته یاه وجود دارد و تا کنون آن ترکیب را نمیدارند، به دلیل ترکیب مفیدی است که در آن گ

کنند آن ترکیب را کشف کنند و بعد اثـر درمـانی آن ترکیـب را روی بیمـاری مطالعـه       مراکز علمی سعی می

 .یابند معلول آن را درمیـ  کنند و رابطه علت می

انـد و   پرستان شکل گرعتـه  خراعه گرایی نیست. در همه کشورها و در همه ادیان، مشکل از ذا  خراعه ●

گیـری و تبلییـاتی    هـای تصـمیم   پرستان وارد سیستم کنند ولی مشکل از جایی است که این خراعه زندگی می

 .نشینند بینند و بر صدر می شوند، قدر می حاکمان می

 کنـد،  می یمعرع «دارالشفاء» را مذهبی مراکز دیگری و کند می درمان راکرونا « تربت»گوید که  یکی می ●

قـبالً  » کـه  دهـد  مـی  مـردم  بـرداری  کاله از خبر یا و کند می عذرخواهی بعد و زند می لیس را ضریح دیگری

یا اینکه یکی از این آقایان وارد ستاد مبارزه با کرونا در یک شـهر  « ضریح را با الکل ضدعفونی کرده بودیم.

هـای   ICU او بسـپارند و یـا اینکـه مجـوز ورود بـه     شود و اصرار دارد که معالجه بیماران کرونایی را به  می

 .دهد خود را می« داروی»آورد و به بیماران کرونایی  ها را به دست می بیمارستان

کنند و با بعضی مسئوالن نیز سنخیت دارند. در سی سـال   این اعراد از حکومت مذهبی سوءاستفاده می ●

که یک مسئول شبکه درمان مملکت، نگرانی خود را  چنان ریشه و شبکه ساخته گذشته، پوپولیسم مذهبی آن

اش باید درمـان بیمـاران و کنتـرل     داند. او که وظیفه و دغدغه عق  تعطیلی احتمالی مراسم اربعین امسال می

کند که در این  خدمتی و خودشیرینی، تظاهر به پوپولیسمی می هرچه زودتر کرونا باشد، با اعتقاد یا با خوش

 !ید دغدغه پزشکان باشد. حتماً دغدغه کسان دیگری استمقطع خطرناک، نبا

گفـتن یـا   »دهند؛ ماننـد   هایی به رهبر جامعه هم می قدری شایع شده که برخی، حتی نسبت خراعا  به ●

هـا در شـهر    آمریکایی: ... ـ  در بدو تولد. مالقا  با امام زمان، تأیید ایشان توس  امام زمان و از جمله« علی

ها  هر جا خأل روحانی بود، زندانـ  .گشتند که ایشان را بازداشت کنند ها به دنبال امام زمان می سامرا در خانه

ـ   .آلت تناسلی معاویه را عقربی گزید و پس از نزدیکی با مادر یزید، زهر عقرب یزید را نتیجه دادـ   .پر شد

. حرکت پیامبر حرکت جـوهری،  : انشتاین پس از اطالو از معراج پیامبر شیعه شدگفته است که مهدوی کنی

متر بود، با نیزه بلند کـرد و   31*31حمزه، عموی پیامبر خانه کعبه را که ـ   .یک حرکت نوری و روحی بود

 .ها خواست که ایمان بیاورند باالی سر یهودیان نگهداشت و از آن

علیـرغم  اینکـه    این ادعاها هم در همه جوامع وجود داشته و در ایران هم حاکمـان قبـل از انقـالب،    ●

کـدام از مسـئوالن حکـومتی و مـذهبی      چنین ادعاهایی داشتند ولی اشکال آنجاست که هیچ ،سکوالر بودند

نمایند و مردم عادی را بـه خطـرا  آن واقـف     کنند و با آن مبارزه نمی سوءاستفاده از مذهب را محکوم نمی

 .دانند کنند. گویی تنزل مذهب به خراعا  را مثبت می نمی

 مـؤثر  سیاسی تحوال  در توانند می هم اجنه اینکه القایین شیوه برخورد حاکمان با تحجر مذهبی و ا ●

 بـین  در را تصـور  این خراعی، و غیرمتعارف نیروهای مدعی اعراد با مسئولین برخی همکاری شایعه و باشند
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یسـت و بـا   ن معلولی-علت و علمی روش یک داری مملکت که کند می ایجاد دین به معتقد عمومی نیروهای

 توان حکومت کرد معجزه و اجنه و نیروهای غیبی نیز می

آیـد کـه    توان تحلیل علمی کرد، برای محقق و پژوهشگر این تصور پیش مـی  گاهی که رعتارها را نمی ●

 .گری در مبارزه با دشمنان خود دارند گیرندگان مملکت امید به تحوال  غیرعلمی و معجزه گویا تصمیم

های عراوانی که برای مملکت داشت، ناکارایی خراعا  را هـم ثابـت    ها و هزینه با همه خسار کرونا  ●

کرد. این دستاورد کمی در سطح عمومی جامعه نیست. البته تبلییا  و القائا  بعدی که خواهند آمد، ممکن 

 .راحتی زدود توان به است این دستاورد را خنثی کنند اما اتفاقی است که اعتاده و آثار آن را نمی

بخش، گسترش خراعا  و تحجر مذهبی است. توسـعه و   های معتقدان به اسالم رهایی یکی از دغدغه ●

پیشرعت جامعه با تحجر مذهبی و خراعا  مقدور نیست. نواندیشی دینی و اسالم سازگار با دنیای مـدرن و  

ذشته، متفکران ما که نقاد مدرنیته صد سال گ حل است. در یک راه ـ  و نه دشمنی محآ با آنـ   نقاد مدرنیته

انـد. بـه خـود     اند، کم نیستند و توعیق داشـته  گرا کرده اند و نه با آن تقابل خشونت اند و از آن نه ترسیده بوده

 .بیاییم و از تحجر و خراعه عاصله بگیریم

 ادامه دارد...
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 (9) دوران کرونا
 حسین رفیعی

 (1) کرونا و قدرت در ایران 

اند کسب  جمهوری اسالمی، قدر  دچار مشکل جدی است. در چهل سال گذشته حاکمان توانستهدر  ●

هـای   قدر  کنند ولی نه آن را تثبیت کرده و نه خواهند توانسـت آن را حفـظ کننـد. قـدر  اگـر بـا روش      

 مردمی، علمی و استراتژیک به دست نیاید و تثبیت نشود، حفظ نخواهد شد.

شان در جمهوری اسالمی، در چهل سال گذشته بـا تمهیـدا     ان غیرروحانیحاکمان روحانی و متحد ●

انـد. در داخـل بـا     اند و در منطقه هم قدرتمند شده اعزاری در داخل قدر  را قبضه کرده اعزاری و سخت نرم

و حذف دگراندیشان و منتقدان قانونی و  1300تر از قبل از  و گسترده« خشونت قانونی»عضاسازی امنیتی و 

اند. انحصاری کـردن قـدر  در    قدر  را انحصاری کرده ،ها طلبان مصلح و حصر و حبس شخصیت الحاص

 ای به آن الزم است. ایران تاریخی است، اشاره

تاریخچه قدر : انقالب مشروطه برای کنترل قدر  توس  مردم بـود. قبـل از آن، قـدر  در دربـار پادشـان       ●

های روس و انگلیس با نفوذ در دربار پادشاهان، اعمال قـدر  هـم    خانه ر شده بود. در دوران قاجاریه سفامتمرکز 

ها بـه مجلـس شـورای ملـی،      خانه کردند. انقالب مشروطه با این هدف انجام شد که قدر  را از دربار و سفار  می

لـیس  مردم، منتقل کند. مجلس اول هم تا حدودی موعق شده بود و مجلس دوم بهتر شد ولی بعد متوقـف شـد. انگ  

قصد داشت به شکل پیچیده با نشان دادن تمایل به مشروطه، محتوای مشروطه را بـه زمـان قبـل از آن بازگردانـد و     

مجلس، قصد داشت حتی ظاهر مشروطه را هـم منتفـی کنـد. قیـام     را ادامه دهد و روس با به توپ بستن  دنفوذ خو

هـای   را بازگرداند. معهذا توقف سیر مشروطه، تالطمو تسخیر تهران، استبداد صییر را شکست داد و مشروطه ملیون 

ای در گیالن، خراسان، آذربایجان و... را به دنبال داشت، پس از انقـالب   های منطقه ها و نهضت بعدی و هرج و مرج

را عـراهم کـرد. رضـاخان، قصـد داشـت       1266، شـرای  کودتـای   1627روسیه و تواعق روس و انگلیس در  1610

ود، روحانیون قدرتمند قم و نجف با جمهوریت مخالفت ولی با پادشاهی رضاخان مواعقت کردنـد!  آتاتورک ایران ش

خواستند که قدر  در مجلـس   وزیری رضاخان را می   و مدرس در چارچوب مشروطیت نخستدر حالیکه مصد

ایـران را  ی نوسـازی   رضـاخان/ رضاشـاه برنامـه   رضاشاه شـد.   1371در  باشد. این دو شکست خوردند و رضاخان

داشت ولی طرح اصلی او که طرح انگلیس و تواعق ضمنی روس هم جلـب شـده بـود، توقـف و حصـر انقـالب       

 در واقع مدرنیسم استبدادی.مشروطیت بود. چیزی که در دوران محمدرضاشاه هم ادامه یاعت. 
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 دولت ـ حاکمیت»ی  دوگانه» 

تفکیک قوا در دسـتور کـار آن بـود ولـی      ی مجریه، هدف انقالب مشروطه بود که دولت به معنی قوه ●

هدف حاکمیت، تمرکز قدر  در دربار و کنترل دولت بوده است. رضاشاه اگرچه نهادهای دولتی را تشکیل 

رضاشـاه   1327کـرد. در شـهریور    ی دربار، به آن نگاه مـی  داد و تقویت کرد ولی در چارچوب زیرمجموعه

کردنـد اسـتقالل    وزیران به درجا  مختلفی سـعی مـی   خستجانی گرعت و ن ی مجریه نیمه سقوط کرد، قوه

مشروطه را در دستور کـار جـدی   مختصری از دربار داشته باشند. مصد  بود که زنده کردن اهداف انقالب 

مصـد  ملـی شـدن    قرار داد و دخالت دربار را دقیقاً در چارچوب مشروطه، منحصر کرد. لذا، هدف اصلی 

، روند کاری دکتر مصد  را متوقف کرد و دربار 1332است بود. کودتای ملی شدن  قدر  و سینفت نبود، 

، حاکمیـت  1312درآمـد نفـت در   و اعـزایش   1312قدر  حاکمیت را به تدریج به دست گرعت. سرکوب 

مطلق به محمدرضاشاه داد. چهل سال پس از سقوط سلطنت و انتشار خاطرا  دولتمردان آن زمان، خاصـه  

دهـد کـه    طرا  داریوش همایون، اردشیر زاهدی، عالیخانی و... به وضوح نشان میهای علم، خا نوشته دست

ی قدر  را قبضه کرد.  میز دربار )شاه( له شده بودند و شاه همههوزیر در زیر م چگونه قوه مجریه و نخست

 قوه مجریه، مجلس و در حد زیادی قوه قضا، نمایشی بودند برای اجرای اوامر شاه.

 ی اسالمیقدرت در جمهور 

به رهبری یک روحانی کاریزماتیک که مرجع تقلید هم بود و سرعت پیـروزی انقـالب    1310انقالب  ●

 اهلل آیـت ماه بیشتر نبود به لحاظ سلسله مراتب مذهبی و تفسیری که از والیت عقیه و رهبری سیاسی  13که 

خمینی اصـرار   اهلل آیت. معهذا خمینی شد، تمرکز قدر  را بیش از پیش سیاسی ـ مذهبی ـ کاریزماتیک کرد  

 بر تدوین قانون اساسی و ایجاد نظم و نسق در مملکت را داشت.

د و در دولت موقت و شورای انقالب روی آن کار شده بود و بـه  نویس آن تهیه شده بو قانون اساسی که پیش ●

تصریح مهندس سحابی یک قانون اساسی سوسیال دمکراتیک بود، مورد تأیید آقـای خمینـی قـرار گرعـت. در ایـن      

مرحله آقای خمینی اصراری بر تز والیت عقیه نداشت. نظر ایشان به رعراندوم گذاشتن همین قـانون اساسـی بـود و    

دیدند. مهندس بازرگان و دکتر سحابی اصرار بر تشکیل مجلس مؤسسان داشـتند   مجلس مؤسسان را، نمیضرور  

و ی آن را آقای خمینی داده بود. در شورای انقالب، آقای هاشمی رعسنجانی، به درستی به آقایـان بازرگـان    که وعده

خواهـد آمـد، حـرف امـام را گـوش      دکتر سحابی هشدار داد که از مجلس مؤسسان معلوم نیست چه چیزی بیرون 

طالقـانی مجلسـی    اهلل آیـت کنید. خالصه شورای انقالب به تواعق نرسید. در حضور امام این اختالف مطرح شـد و  

مجلـس،   این محدود و معدود را پیشنهاد کرد که سرعت عمل داشته باشد. مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی. در

ی اول انقـالب، جنـگ و    مدتاً کارکرد آن نظار  بود، معهذا شرای  ده سـاله والیت عقیه وارد قانون اساسی شد و ع

خمینـی   اهلل آیـت هـا، پـس از جنـگ     کرد. با همـ  ایـن   های تروریستی، دخالت مستقیم رهبری را طلب می درگیری
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رده تصریح کردند که از این به بعد طبق قانون عمل خواهد شد و شرای  جنگ، در مواردی نقآ قـانون را پـیش آو  

 است.

ای  خامنـه  اهلل آیـت ی تفکیک دولت ـ حاکمیت، در زمان امام خمینی بسته شد و حتی   به هر حال نطفه ●

اند ولی همانطور کـه   ای در دوران ریاست جمهوری خود گله و شکایت داشته هم در مواردی از این دوگانه

گیری( مجلس و دولت  قدر  تصمیم گفته شد، شرای  ذاتی امام )رهبری انقالب، کاریزما، مرجعیت تقلید و

کرد و تضاد مشهود و مؤثری بروز نکرد و در مواردی که نماینـدگان خواسـتند اسـتقاللی     را مطیع و آرام می

ی عملی که روحانیون حاکم در ده سال اول به دست آورده بودند گرچـه   داشته باشند، متوقف شدند. تجربه

 شده بود. این تجربه عبار  بود از:ها متراسب  آن نبود ولی در ذهن دورنگرعلمی و کارساز و 

 جلوگیری از تشکیل احزاب سیاسی و مستقل -1

شورای عالی قضـایی   07متمرکز کردن قدر  سیاسی ـ قضایی ـ تقنینی. در همین رابطه در سال    -2

وزیـر   منحل و مدیریت در قوه قضائیه متمرکز شد. تعداد نمایندگان مجلس محدود و پسـت نخسـت  

 ف گردید.حذ

اصل شد. در واقع هژمون شـدن روحـانیون   « اوجب واجبا  حفظ نظام است»به تصریح امام که:  -3

 در قدر  سیاسی و انسداد چرخش قدر . این اهداف بعداً عملیاتی شد.

 قانون اساسی و قدرت 

بین حاکمان هاست. ضمناً یک میثا ، یک قرارداد،  قانون اساسی، در هر کشوری، برای کنترل حکومت ●

و مردم است. از طرف دیگر، قانون اساسی حاعظ وحد  و انسجام مردم اسـت. نقـآ قـانون اساسـی کـه      

توسـ  محمــدعلی شــاه، رضاشــاه و محمدرضاشــاه در قبـل از انقــالب ســابقه داشــت، دو نفــر از آنهــا را   

حتی متفقین او را به پشتوانه گذاشت که به را شاه و محمدرضاشاه( سرنگون کرد و رضاشاه را بی )محمدعلی

 شکنان بود. تبعید عرستادند. قانون اساسی، سند محکم قانونی برای مبارزه با این قانون

  1631قانون اساسی 

دستور تجدیدنظر قانون اساسی و موارد تیییر در آن را صادر کرد ولی مدتی بعد عو  خمینی  اهلل آیت ●

نمود. مرد قدرتمند آن مقطع، آقای هاشمی رعسنجانی بود. بهترین عرصت برای آقای هاشـمی عـراهم شـده    

 بندی خود را عملیاتی کند.  بود که آنچه در ذهن داشت، عملی سازد. جمع

گفت و عیلم آن چند وقت پـیش پخـش    07در مجلس خبرگان رهبری در خرداد  ای خامنه اهلل آیتآنچه  ●

کاره! بـا   ای رهبر شود و هاشمی همه شد از روی صداقت بود ولی آقای هاشمی طرح و برنامه داشت تا: خامنه

همین دید آقای هاشمی؛ قانون اساسی جدید، تدوین و تصویب شد، شرط مرجعیـت حـذف گردیـد، تمرکـز     

 ای تحمیل شد. ، قضایی به رهبری تفویآ شد، نه رئیس جمهور. در واقع، قدر  به آقای خامنهقدر  اجرایی
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 ی انگیـزه ای دوست دیرین بودند ولی با هـم عـر  داشـتند و بعـد      اگرچه آقای هاشمی و آقای خامنه ●

دو در قدر ، شرای  را تیییر داد، چیزی که آقای هاشمی، بـه آن عکـر نکـرده بـود. اخـتالف دیـدگاه ایـن        

 طلبید. ها، قابل حل نبود. ابزار دیگری می چارچوب رعاقت
 ادامه دارد...
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 (01دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 2کرونا و قدرت در ایران) 

ی اختیارا  اجرایی ـ قضایی ـ نظامی    ، واگذاری بخش عمده1307ی بازنگری قانون اساسی در  نتیجه ●

وزیـری در قـانون قبلـی را هـم ظـاهراً بایـد        ظـایف نخسـت  به رهبری و تضعیف ریاست جمهوری )کـه و 

وبـیش اقتـدار گذرانـد، هرچنـد در      داشت(، بود. آقای هاشمی چهار سال اول ریاست جمهوری را، با کم می

مسائل عمده نظراتش تأمین نشد. مانند رابطه با غرب، عفو عمومی، گشایش عرهنگی و قطعیت نئولیبرالیسم 

گردید. طبیعی بود کـه   شد، اختالف این دو هم تشدید می ای تثبیت می خامنه اهلل تآیاقتصادی. به تدریج که 

خمینی هم نبـود کـه    اهلل آیتباشد. دیگر مکانیسم رعاقت و کاریزمای  خودرهبری هم در عکر تثبیت قدر  

 آمیز کنند. این دو در زیرمجموعه امام با هم همزیستی مسالمت

ای بـه   خامنـه  اهلل آیـت ها و اقشار متوس  امید بسته بـود ولـی    ها، بروکرا  آقای هاشمی به تکنوکرا  ●

نیروهای رسمی درون نظام چشم داشت. به نیروهای نظامی ـ امنیتی ـ قضایی و اختیارا  عراوان در قـانون    

شـدند. مجلـس،    خاب می، چهار نهاد به شکل دمکراتیک و توس  مردم انت1307اساسی. طبق قانون اساسی 

و مسـتقیم و رهبـری توسـ  مجلـس خبرگـان       ؛شوراها و مجلس خبرگـان رهبـری و ریاسـت جمهـوری    

 غیرمستقیم از طرف مردم.

های متعددی بود ولی قانون اساسی یـک   ، از اسالم برداشت17در زمان تدوین قانون اساسی، در سال  ●

قرار گرعته بود و در قانون اساسی مکتـوب شـده بـود.     مورد قبول 1317داد که در سال  اسالم را بازتاب می

کرد، چیـزی کـه بـا قـانون      شورای نگهبان در تطبیق قوانین با اسالم، با برداشت خود از اسالم اعالم نظر می

کـرد   اساسی میایر  داشت. قانون اساسی، در ضمن، یک سند حقوقی بود که شورای نگهبان را موظف می

با اسالم، اسالم مطرح شده در قانون اساسی را مـالک قـرار دهـد. ولـی عمـالً،       که در تطبیق قوانین مجلس

 داد. شورای نگهبان قوانین را با اسالم مورد قبول خود، مطابقت می

کرد و نه از اسالم مورد قبول  ، شورای نگهبان در تطبیق قوانین با اسالم، از عقه استفاده میعالوه بر آن ●

 در قانون اساسی.

خبرگان رهبری و مجلس،  ،استصوابی شورای نگهبان: به منظور کنترل بیشتر، ریاست جمهورینظار   ●

قانون نظار  استصوابی به تصویب مجلس رسید و عمالً با اعزایش بودجه شورای نگهبان و بسیج یک شبکه 

اندیداها در سیصد هزار نفری، شورای نگهبان از وظیفه ذاتی خود که نظار  بر انتخابا  و دعاو از حقو  ک

جانبـه در انتخـاب کاندیـداها بـرای نـامزدی در مجلـس، ریاسـت         مقابل هیأ  اجرایی بود، به دخالت همه

 دور زدن قانون اساسی. با جمهوری و خبرگان رهبری تیییر کرد. یعنی در تضاد کامل با قانون اساسی، عمالً

تجربگی شورای نگهبان در کنترل  و کم 1300انتخابا  تحت تأثیر جنبش دوم خرداد  در مجلس ششم ●
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و  یسـتی ودرباطلبان به مجلس راه یاعتند. بعد از آن، شـورای نگهبـان بـدون ر    نمایندگان برگزار شد، اصالح

انتخابـا  مجلـس، ریاسـت جمهـوری و مجلـس       ی نتیجـه  نگران از عمل خویش، وارد میدان شد و دیگر

کرد. اوج این عملکرد در مجلس یازدهم خـود را نشـان داد   « ها خودی»ان رهبری را کامالً انحصار در خبرگ

کنندگان،  کنندگان، با کمترین شرکت تر شد و بدون نگرانی از تعداد شرکت بسیار تنگ« ها خودی»ی  که حلقه

 برگزار شد. غلظت نظامیان در آن بسیار تقویت شد. 

  و شرعی:عبور از منهیات فقهی 

ای به اتهـام تـرور    های همسر سعید امامی، شکنجه عده شد )مانند عیلم بازجوئی گهگاه مواردی مطرح می

ای و...( که حتی تضاد کامل با مسلما  عقهی و شـرعی داشـت. کسـانی کـه زنـدانی       کارمندان انرژی هسته

انـد. ماننـد    قهی را تجربـه کـرده  سیاسی بودند در این چهل سال گذشته عبور مأموران و مسؤالن از قوانین ع

ها یـا   کشتار در زیر شکنجه )زهرا کاظمی، ستار بهشتی و...(، شنود، دخالت در امور خانوادگی و طال  زوج

منتظری قـرار گرعـت و مـواردی از آنهـا هـم پـس از        اهلل آیتو قبل از آن مورد اعتراض  00مواردی که در 

منتظـری در چـارچوب مقـررا      اهلل آیـت عی است که اعتراض منتظری متوقف گردید. طبی اهلل آیتاعتراض 

عقهی بوده است. با توجه به معتقد بودن مسووالن اطالعاتی ـ امنیتی به موازین شرعی، مخصوصاً در اوایـل   

اوجب واجبا  حفـظ نظـام   »ی  انقالب، عبور از منهیا  عقهی، حتماً بدون مجوز نبوده است. احتماالً، گزاره

 اند. کرده یان بوده است. و عبور از منهیا  را توجیه میشاقول مجر« است

 :کشف به جای انتخاب رهبری 

هـای   بایست رهبری را انتخاب کند و مرتباً توانـایی  ، مجلس خبرگان رهبری می1307طبق قانون اساسی 

)آقـای  رهبری را طبق موازین قانون اساسی زیر نظر داشته باشد ولی رئیس وقت مجلس خبرگـان رهبـری   

وظیفـه خبرگـان کشـف و حراسـت از رهبـری      »ای از عقها( اعالم کردند کـه:   مهدوی کنی و قبل از آن عده

و نه انتخاب آن. با این تعریف باز قـانون اساسـی را دور زدنـد و مفهـوم انتخابـا  کـه بـا نظـار          «. است

ن رهبری، کـامالً، منتفـی شـد و    استصوابی، تقریباً، از بین رعته بود و با این تعریف از وظایف مجلس خبرگا

عق  حالت شکلی گرعت. با انتخابا  مجلس یازدهم، حتی، حساسـیت ظـاهری مسـووالن هـم نسـبت بـه       

کنندگان برای حاکمیت مهم بود ولـی در مجلـس    انتخابا  بسیار کمرنگ شده است. همیشه تعداد مشارکت

 یازدهم، این هم رنگ باخت.

 حکم حکومتی 

ـ   ارا  ولـی عقیـه، مـورد دیگـری بـود کـه دسـت رهبـری را بـیش از گذشـته           حکم حکـومتی، از اختی

گوید که هـر وقـت بـه آقـای      گذاشت. این روش در دوران آقای هاشمی مرسوم شد. آقای کروبی می بازمی
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« گیـرم.  ی آن را از رهبـری مـی   اجازه»گفت که:  گفتم که این کار خالف قانون است، هاشمی می هاشمی می

ای شد، درخواست آقای خاتمی برای آزادی آقای کرباسچی از رهبری بود در  ه رسانهمورد روشن دیگری ک

 توقف قانون مطبوعا  در مجلس ششم. برای 1306و دستور مستقیم رهبری در  1307سال 

 تمرکز استثنایی قدرت 

 به هر حال با این چند مورد که ذکر کردم، یعنی:

 اختیارا  گسترده در قانون اساسی. -

 به جای اسالم مورد قبول در قانون اساسی خود شت شخصی عقهای شورای نگهبان از اسالمبردا -

 گرعت گذاری که در خیلی موارد مقابل حقو  قرار می مبنای عقه در قانون -

 ها در قدر  نظار  استصوابی؛ انحصاری خودی -

 عبور از منهیا  عقهی و شرعی -

 کشف به جای انتخاب رهبری -

 رهبریحکم حکومتی  -

این موارد، قدر  را بطور استثنایی در نهاد رهبری و حاکمیت متمرکز و متکاثف کرد. هر مشـکل و هـر   

 توانست بدون روال قانونی، به دست رهبری گشوده شود. بست و هر کاری می بن

و اخیراً آقای علی الریجانی گفـت  « ای از بیت رهبری است مجلس شعبه»یک بار دکتر مطهری گفت که 

ی استنباط خـود از سـخنان    مجلس باید در راستای منویا  رهبری باشد. قبالً هم آقای الریجانی بر پایه که:

و... نقـش   1366کرده است. در تصویب برجام، گران کردن بنـزین، بودجـه    رهبری، به نمایندگان توصیه می

 .کنیم مجلس به صفر میل کرد و آقای مطهری گفت: به سمت حکومت اسالمی حرکت می

حساسیت رهبری در موضوعا  متنوو و دخالت ایشان در امور مملکتی، حتی به شـکل سـخنرانی و    ●

ای گفـت کـه در مجلـس     داد. نماینده گیری روند حرکت جامعه را نشان می حتی به تلویح و استعاره، جهت

 اند. کرده اند و هماهنگ می دهم، آقای عارف و آقای الریجانی، دائم با بیت رهبری در ارتباط بوده

های مدرن )شـوروی،   های کهن )استبداد پادشاهی( و چه در نظام ی تاریخی بشری، چه در نظام تجربه ●

دهند کـه تمرکـز قـدر  چـه بـه شـکل عـردی         کنگ، چین کنونی، روسیه ععلی و...( نشان می چین مائوتسه

زاب سیاسـی )حـزب تـوده،    و...( و چه در احـ چائوشسکو )رضاشاه، محمدرضاشاه، استالین، هیتلر، صدام، 

 اند.  های عدایی( عاقبت به خیر نشده سازمان مجاهدین خلق رجوی و چریک

ی اقتدار و مسوولیت، حقو  مردم، اصـالت قـدر  مـردم،     پذیری، رابطه تفکیک قوا، قانون، مسئولیت ●

ی دنیـای مـدرن اسـت کـه دوام      ی سیصـد سـاله   حقو  شهروندی و حقو  بشر و چرخش قدر ، تجربـه 

 کنند. ها را تضمین می حکومت

اند قدر  حاکمیت )نظام( را در داخل یکپارچه کنند و  با این تمرکز قدر ، به روانی توانسته رهبری، ●
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وذ در حاکمان کشورها )سوریه، فتأثیر کنند و در منطقه با ن تمامی اپوزیسیون قانونی را منزوی، تضعیف و بی

و یمن(، قدر  پیدا کنند. در داخل، حتی اگر کسـی از عیلتـر شـورای    عرا ، لبنان( و در مردم )عرا ، لبنان 

نـژاد در دور   کرد، مانند آقای هاشمی در دور دوم، آقای خاتمی، احمـدی  نگهبان عبور و بعد، ناهماهنگی می

شد. نمایندگان مجلس در دور بعـدی،   اثر می اثرو کم گیر و بی دوم و آقای روحانی، با ابزارهای موجود زمین

 شدند. صالحیت می رد

طلبـان در   ، اصـالح 1377هـا در   همچون ملی ـ مذهبی  آمیز، های سیاسی قانونی مسالمت حتی سازمان ●

هـای مـدنی و سـندیکایی کـارگران، معلمـان و       ، سازمان1377، جنبش سبز و میرحسین و کروبی در 1300

ماندنـد. امکـان هـر قـدر  و      بازمیشدند و از ععالیت  سازی گرعتار می ها، به حصر و حبس و پرونده رسانه

خورده قدر  در مقابل شیعیان والیی، حتی با التزام عمل به قانون اساسی، در نطفه خفه و امکان رشد از آن 

 شد. گرعته می

 :قدرت ملی ـ قدرت فردی 

 هر کشوری، برای انجام اهداف خود به قدر  )اقتدار( نیازمند است. مهم این است که:

 آید و  اوالً ـ این اقتدار از کجا می

 شود. ثانیاً ـ در کجا متمرکز می

پس از سیصد سال، بشر با تجربه آموخته است که این اقتدار از مردم و مسـتقیم و بـا عرآینـد انتخابـا      

 ی انتخاب( تبلور یابد. سالم و قانونی باید حاصل شود و در نهادهای قانونی و در اعراد بطور موقت )دوره

گوید که اگر زمان قدر  یک نهاد یا یک عرد طوالنی شود، روند توسعه و بهبودی  ی بشری می باز تجربه

رود و در نهایـت عروپاشـی را بـه دنبـال دارد.      کم به سوی عساد و ناکـارایی پـیش مـی    جامعه متوقف و کم

 ی این تجربه است. شوروی، بهترین نمونه

انـد   آمریکای شمالی، ژاپن...( مرتباً، قدر  ملی خود را اعزایش دادهکشورهای دمکراتیک )اروپای غربی، 

و کشورهای استبدادی )رضاشاه، محمدرضاشاه، صدام، قذاعی، حزب کمونیسـت شـوروی، اسـتالین، مـائو،     

 اند. چائوشسکو و...( بر قدر  عردی و حزبی خود اعزوده و قدر  ملی را کاهش داده

 :تعریف قدرت ملی 

نش. امنیت ملی یعنی تمرکز دانش ملی در نهادهای ملی. امنیت ملی در موارد زیر اعزایش قدر  یعنی دا

 کند: پیدا می

جانبه؛ مشارکت عمـوم مـردم در قـدر  از طریـق انتخابـا  آزاد و تشـکیل        ی سیاسی همه توسعه -

 نهادهای دمکراتیک ملی.

ازهای آموزشی، بهداشـتی، درمـانی،   جانبه؛ تأمین رعاه برای عموم، حداقل نی ی اقتصادی همه توسعه -
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 ای، اشتیال و... تیذیه

ی رواب  با اعکار عمومی مردم جهان؛ توریسم، ارتباطا  عرهنگی، هنری، ورزشـی، حقـو     توسعه -

 بشری و...

 ی علوم و عنون نظامی بازدارنده توسعه -
 ادامه دارد...
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 (00دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 6کرونا و قدرت در ایران) 

سال، قدر  در نهادهای ملی متمرکز نشده اسـت. گفتـیم کـه نهـاد      12در جمهوری اسالمی، پس از  ●

های آموزشـی، بهداشـتی، درمـانی،     دولت و نهادهای ملی ضعیف و نهاد حاکمیت قوی شده است. شاخص

دهند که در  می نشینی، تبعیآ، اعتیاد،... نشان اشتیال، معیشت، حقو  شهروندی، عساد مالی ـ اداری، حاشیه 

ی علوم و عنـون   مورد تقویت امنیت ملی، عق  بخش توسعه 1امر امنیت ملی، کوتاهی زیادی شده است. از 

 ایم. ایم و در سه قسمت دیگر، کاهش تمرکز دانش ملی داشته هایی، توسعه داشته نظامی، آنهم در بخش

« قدر  ـ ثرو  ـ شریعت  »حاکمیت، به کمک قوانین تنظیمی و عقهی، توانسته است، در بخش خود،  ●

 را متمرکز کند.

اعـزاری، یعنـی دانـش. بـه خـدمت       اعزاری است و نه نـرم  قدر  متمرکز شده، عمدتاً، از طریق سخت ●

یه الیه و البیرنتـی و اتصـال   گرعتن نیروهای امنیتی، مذهبی، قضایی، تبلییاتی و به کمک تشکیال  متعدد ال

یاعته. به موازا  آن، نهاد دولت )قوه مجریه( کارکرد طبیعی ندارد و تحت  ها به ر س نظام، تحقق مستقیم آن

تأثیر شده است و همیشه وابسته به نهاد حاکمیت است و حاکمیـت   تأثیر نهاد حاکمیت، ضعیف، ناکارا و کم

 کند و نه مناعع ملی. در چارچوب اعتقاد و مناعع خود عمل می

شود که یا وابسته به نیروهای نظـامی   نهاد بزرگ را شامل می 6ثرو  متمرکز در زیر نظر بیت رهبری  ●

ی حقـوقی را   صـاحب و مـورد مناقشـه    های مذهبی و ستاد اجرایی عرمان امام که اموال بی هستند و یا آستان

انـد و ثـرو  زیـادی را متمرکـز      صادی سودآور شـده های اقت تصاحب کرده و بعداً این نهادها، وارد ععالیت

های تعلق گرعته که مورد عنایت بخـش حاکمیـت بـوده و     های ساالنه دولت، بیشتر به بخش اند. بودجه کرده

کمتر مورد نیاز احتیاجا  بخش ملی جامعه. مثالً به بخش آموزش )ابتدایی، متوسطه و عالی( توجه نشده و 

 وزوی توجه شده.های مذهبی شیعی و ح به بخش

کنند و از آن محروم هستند. چون حاکمیت با طرح  لذا، حاکمیت و دولت از کل توان ملی استفاده نمی ●

را در بین « ثرو  ـ قدر  ـ شریعت»خرج خود را از کل ملت جدا کرده است. « خودی ـ غیرخودی»اصلی 

، نشـان داد کـه حاکمیـت    67و  60 ،77های  ها پخش کرده است و به آنها متکی است. تظاهرا  سال خودی

( را از دسـت داده و عقـ    67و  60پذیر جامعـه )  ( و بخش آسیب77ی اقشار میانی جامعه )در  بخش عمده

 متکی به امکانا  مالی و تشکیالتی خود است. 

هـای آشـکار و پنهـان در     حاکمیت به دنبال ایجاد تمدن اسالمی است و نه ارتقـاء تـوان ملـی. هزینـه     ●

ها و امکانا  را بـه سـوی تحقـق تمـدن      ی منطقه و تمرکز بر ایجاد تمدن اسالمی، تمامی استراتژیکشورها

اسالمی، سو  داده است و از تقویت توان ملی به عمد یا به سهو، غفلـت شـده اسـت. تمـدن اسـالمی، بـا       
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بـا کشـورهای   ای و جهانی به تقابل اعتاده است. غرب، به رهبری آمریکـا؛ توانسـته اسـت     های منطقه قدر 

ثروتمند و قدرتمند عربی )عربستان، امارا ، بحرین، مصر، اردن و...( و اسرائیل اتحادی علیـه ایـران ایجـاد    

های انگلیس و عربستان( و به آن  خانه اند )اشیال سفار  کند. کسانی هم در داخل، این روند را تشدید کرده

 زنند. دامن می

اعزاری حاکمیت را به خود مشیول داشـته کـه اتفاقـا      ی و نرمساختن تمدن اسالمی، توان ماد آنقدر ●

ها و...( یا غیرطبیعی )تصادف یـک کشـتی، تشـخیص یـک      سوزی جنگل معمولی طبیعی )زلزله، سیل، آتش

سـازد.   ها،...( ناتوانی قدر  ملی را عیان مـی  هواپیما، عروریختن یک ساختمان، یک بیماری اپیدمیک، تحریم

اند که ضمن اینکه محصول عدم توجه به مناعع ملی هستند، مرتبـاً   های دیگری سربرآورده عالوه بر آن پدیده

نشینی، کاهش تولید ملی،  هایی مانند؛ اعتیاد، عقر، عساد، تبعیآ، حاشیه کنند. پدیده قدر  ملی را تضعیف می

 اند. عرار میز و سرمایه، رشد بیسوادی،... از آنجمله

توجه بـه   ها، توان ملی، الزم است ولی حاکمیت بی جامعه هزاران بحران دارد که برای حل این بحران  ●

ها، همچنان در پی ایجاد تمدن اسالمی اسـت. حاکمیـت و دولـت مطیـع آن قـادر بـه حـل ایـن          این بحران

 نیست.« ها خودی»ی محدود  مشکال  توس  ساختارهای بروکراتیک و دایره

تمدن اسالمی، با ژئوپلیتیک غرب، به رهبـری امریکـا، در منطقـه بـه تضـاد خطرنـاکی       سیاست ایجاد  ●

المللی بـرای ایـران    که شأن و منزلتی بین« برجام»رسیده است. دکتر ظریف و روحانی، پس از امضای تواعق 

شود و ثانیـاً   های داخلی حل و عصل اوالً بحران« 3برجام »و « 2برجام »عراهم کرده بود؛ انتظار داشتند که با 

با غرب در چارچوب مناعع ایران و ژئوپلیتیک غرب، تواعقی حاصل شود. انتظار و امید روحـانی و ظریـف   

 بست دیگری شد. با دخالت مستقیم رهبری، محقق نشد و با انتخاب ترامپ وارد کوچه بن

ت کشور بیش از پـیش  امروز با تشدید تضادها با غرب به رهبری آمریکا و ورود کرونا، ناتوانی مدیری ●

روشن شده است، امروز احتیاج به مدیریت ملی است. چرخش از قدر  عردی و گروهی بـه قـدر  ملـی    

 هاست. ضرور  حل و عصل مشکال  و بحران

ی جهانی است ولی مدیریت غیرملی، چه در کشور قدرتمند امریکا و چه در  اگرچه کرونا، یک پدیده ●

داری نئـولیبرال را نشـان داد و در    ختاری دارند. در امریکا توحش سرمایهکشور ما، نشان دادند که ضعف سا

ی  حـل، بازگشـت بـه قـانون و تجربـه      ایران تمرکز قدر  که در سی سال گذشته به تدریج شکل گرعته. راه

 توان حل کرد. بشری است. یعنی مسائل ملی را با تمام ملت می

 ادامه دارد
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 (02دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 4کرونا و قدرت در ایران) 

شناسی قدر  در ایران است. گفتیم که قدر  در ایران از طرف بخش مهمی از مـردم و   بحث، آسیب ●

غرب با چالش جدی دچار شده است. این وضع حاکمیت پایدار نیست، حتی مراکز تحقیقاتی نظـام حـاکم   

سال گذشته در جمهوری اسالمی چگونه  12اند. حال باید دید که سرنوشت قدر  در  هم به این امر معترف

 تیییر کرده است.

بود. در عین حال وحد  اسالمیت و ایرانیت هم بـود تقریبـاً   « ملی»، قدر  کامالً 1310بهمن  22در  ●

خمینی )روحانیت(، قدر  خود را به ایشان تفویآ کرد. در آن شرای ،  اهلل آیتکل مردم ایران، با اعتماد به 

 حل بود.هم مشکلی قابل 

اندرکاران، اشـتباه   ی دست پاره شد. در اینجا صحبت از مقصریابی نیست، همه کم قدر  ملی، تیکه کم ●

هـا در   ی قدر  ملی و مناعع ملی است. چه بهتر بود کـه آقـای موسـوی خـوئینی     اند. صحبت از رابطه کرده

گفت  تباه و خطاهای خود هم میاش به رهبری که مشکال  کنونی را به درستی منعکس کرده بود از اش نامه

 12الساعه نیستند. حداقل ریشه در عملکرد همگان در  های کنونی خلق کرد. بحران و از مردم عذرخواهی می

 سال گذشته دارند.

های خونین سـال   حذف دولت موقت، حذف رئیس جمهور، بستن تدریجی عضای سیاسی و درگیری ●

نگ عرا  علیه ایران که در اوایل با قدر  ملی متوقـف شـده   آنقدر قدر  ملی را تضعیف کرد که ج 1307

ی آن وجود نداشت. آقای هاشمی عرمانده وقت جنگ و یکـی از عرمانـدهان    امکان ادامه 1300بود، در سال 

 ی خود به امام، پیروزی بر عرا  را، تقریباً تعلیق به محال کرده بودند. جنگ در نامه

، ولـی از آن عبـر  نگـرعتیم. بـا سـاختارهای قـانونی،       167قطعنامه جنگ تمام شد، با جسار  قبول  ●

هـا و   تشکیالتی، مالی، تبلییاتی و... قدر  ملی به تمرکز قدر  در گروهی خاص میل کرد. نیازها، خواسـته 

رنگ شدند و حاکمان این تصور را  کم بی رنگ و کم حقو  مردم که هم قانونی بودند و هم حق ذاتی آنها، کم

 در نهادهای معدود، اداره کرد.« قدر  ـ ثرو  ـ شریعت»شود مملکت و منطقه را با تمرکز  که میداشتند 

مسائل اجتماعی از مجلس اول و  متبحری معدود و محدودی از نخبگان  نارضایتی مردم که توس  عده ●

، 1367و  1360 ،1377ای از اعتراضا  در  ی گسترده شد و گوش شنوایی نبود، به حیطه ، بیان می1307دهه 

 ها کشید. تبدیل شد و به خیابان

ی قانونی بـا   سازی، عضاسازی، کنترل هر خواسته مشت آهنین در مقابل مردم. سرکوب، زندان، پرونده ●

 شود، ادامه داد. نصر بالرعب، رایج شد به این امید که می

بازگشت قـدر  ملـی بـه     رعت که شروو روندی جدید باشد برای برجام، عقالنیت نظام بود. امید می ●
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هایی داشت و  گیری. اینطور نشد. بعد آدمی نامتعارف در امریکا به قدر  رسید، درخواست ی تصمیم عرصه

تفکیـک  « نادرسـت »را از « درست»شد در چارچوب برجام  های او را می یک سال هم صبر کرد. درخواست

های او را گرعت. قـدم   خواهی لوی زیادهکرد و به کمک سایر عقالی جهانی، مسائل را حل و عصل کرد و ج

ها. این  داری امریکایی را به نمایش گذاشت. تحریم جدیدی برداشته نشد. او هم، رویکرد خشن نظام سرمایه

زد! « دور»شـد آنهـا را    تر و قاطع بودند. نمی شده ریزی ها، حساب شده، هوشمند، جامع و برنامه دععه تحریم

باید آنهـا را لمـس کـرد بـا آنهـا      «! داریم دکترا ها تحریم زدن دور در»ردند که ک آنطور که مسووالن ادعا می

 شود؟! د کرد، آنها را تحمل کرد یا هزینه داد. آیا میرخوبر

 ادامه دارد
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 (03دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 5کرونا و قدرت در ایران) 

هـای   گفتیم که قدر  حاکمیت در ایران در چالش داخلی و خارجی است. روشن است کـه سیاسـت   ●

مـن  »گویـد:   پارچه نیست. رئیس قوه دیپلماسی، وزیر خارجـه، مـی   خارجی ایران، عرعی، متدولوژیک و یک

سیاسـت   هـای  گیرنده اسـتراتژی  رهبری، طبق قانون اساسی، تصمیم»گوید:  و می« دیپلما  نیستم، کارگزارم

رئیس مجلس پیشین گفته است که مجلس آینده )یازدهم( باید مجری منویا  رهبری باشد. « خارجی است.

گفت کـه معقـول بودنـد و گهگـاه بـه       هایی را می های اولیه حکومت خود، سیاست رئیس دولت که در سال

کنـد.   همراهـی مـی  کرد، سکو  کرده و با مرکـز قـدر     های غالب مخالفت می تلویح و تصریح با سیاست

 ی قضائیه که وضع آن از اول معلوم بود. قوه

اند تا برای مردم کار کنند، از خود رعـع   به عبار  دیگر، همه اعرادی که طبق قانون اساسی تعیین شده ●

اند. نهادهایی وجود دارند که ظاهراً مدرن هسـتند ولـی    کنند همه چیز کانالیزه و سنترالیزه شده مسوولیت می

 ختارهای ایجاد شده در سی سال گذشته عملکرد عرعی و قانونی خود را ندارند.طبق سا

شـود.   مثالً، حجاب اجباری که حتی بین عقها هم در مورد آن اجماو نیست، به معضل امنیتی تبدیل می ●

اند. مبارزه با مواد مخدر، علیرغم شهدای عـراوان   سواری زنان، از آن جمله سازی صنایع، دوچرخه خصوصی

کند تا استراتژی را تیییر دهد. ععـاالن   نیروی انتظامی در چهل سال گذشته، توعیق نداشته. کسی ارزیابی نمی

شوند و هر دانشـجوی و کـارگر و معلـم معتـرض بـه امـر        تلقی می« امنیتی»سیاسی، عرهنگی و مدنی متهم 

یریه کـه کمـک کـار دولـت     اعتد، هر گروه خ شود و به زندان می می« ضدامنیت ملی»معیشت و صنفی خود، 

 شود! و صدها مورد دیگر... شود! و از ععالیت آن جلوگیری می رسانی است، منحل می درمانده در خدمت

دهد. هر  رسد که در دستگاه بزرگ ماشین دولتی، هیچکس وظیفه خود را به درستی انجام نمی به نظر می ●

کند. چقدر جمال  شبیه هم هستند. آیا این  تناد میاس« مقام معظم رهبری»کارگزاری برای توضیح کار خود به 

 ها هستند؟ ها را از دوش خود بردارند یا مجبور به بیان این گزاره اعراد عمدی دارند که همه مسوولیت

ی کـارگزاران،   شود. طبیعـی اسـت کـه همـه     بینند که همه چیز به یک نقطه ختم می مردم مستأصل می ●

ی  تجربـه ولـی ریشـه همـه     صر هستند. یا عاسدند یا ناکارا و نامدیر یا بیحداقل در اجرای وظایف خود، مق

 ها، یک چیز است. تمرکز قدر  و نفی قدر  ملی و حقو  مردم. انتخاب مطیع به جای کارشناس. این

هـا کـه مشـکال      نظـر از تحـریم   در سیاست خارجی هم قدر  با چـالش جـدی روبروسـت: صـرف     ●

رم، بیکاری، کمبود داروهای مهم و تجهیزا  تولیدی، ایجاد کرده است در مسـأله  ای، از قبیل گرانی، تو عدیده

کننـد، انفجارهـای    تخریـب مـی   اعزارهـا  ها، نرم امنیتی هم درگیری شروو شده؛ ترور دانشمندان، نفوذ جاسوس

 شوند و...   روند و بعد برای کشور سند محکومیت می دهند، اسناد و مدارک به سرقت می مخرب، رخ می
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 ی تاریخی را ذکر کنم: در اینجا مفید است که دو تجربه ●

، قدرتمندترین «پولیت بورو»گوید که وقتی عضو  گورباچف در خاطرا  خود می ی شوروی؛ تجربه -1

ی کـل   ی کشاورزی بودم. ضمن بررسی موضوو، احتیاج به بودجه نهاد، شوروی شدم، مسوول بخش توسعه

رعیـق  »برژنف، مراجعه کردم که بودجه را بـه مـا بدهنـد. برژنـف گفـت:      کشور داشتیم. به دبیر کل حزب، 

عضو پولیت بورو، حق نداشـتم کـه بـرای انجـام وظیفـه خـود،       « ی کشور محرمانه است! گورباچف بودجه

 ی کشاورزی امپراطوری شوروی، بودجه کشور را داشته باشد! توسعه

بورو، خواستم که شب با همسرش مهمان ما باشد. ، عضو دیگر پولیت «وفپآندرو»کند که از  باز نقل می

عذرخواهی کرد. وقتی علت را پرسیدم، گفت: به محآ اینکه من از منزل خود خارج شوم، به برژنف خبـر  

 کنیم!! کند که من و تو، توطئه می دهند و او عکر می می

گسترده، پروژه تاریخ دانشگاه هاروارد امریکا در یک طرح تحقیقاتی  ی محمدرضاشاه پهلوی؛ تجربه -2

 شفاهی هاروارد، با تمام دولتمردان محمدرضاشاه مصاحبه کرده و آنها را منتشر ساخته.

ت نفر از آنها را انتخاب کرده تا دلیل عروپاشی سلطنت محمدرضاشاه را بیان کنند. ایـن هشـت نفـر    شه

جعفـر   -1محمدمهـدی سـمیعی    -1علی امینـی   -3ابوالحسن ابتهاج  -2بهمن آبادیان  -1عبار  بودند از: 

 محمد یگانه. -7غالمرضا مقدم  -0عبدالمجید مجیدی  -0امامی  شریف

 علت سقوط نظـام شاهنشـاهی   اند، بندی این هشت نفر که از دولتمردان معروف حکومت شاه بوده جمع

 است از:بوده عبار  

د شـاه و متروکـه شـدن قـانون     استبدا -3نظام انگیزشی عسادپرور در عرادستان  -2انتقادناپذیری شاه  -1

گسیختگی سـاختاری   -0غفلت از توسعه انسانی  -0با عساد دروغین مبارزه  -1خودکامگی شاه  -1اساسی 

اختیـاری دولـت در برابـر     بـی  -6خودکامگی شاه و دخالت او در امـور اجرایـی    -7ساالری  و عدم شایسته

ناکارآمـدی   -12تناقضـا  رعتـاری شـاه     -11ی توجهی به نهادسازی و اصالحا  نهاد بی -17ی شاه  اراده

 -10وزیـر و وزیـران    ی انتخاب نخست نحوه -11تضعیف مجلس  -11انضباطی مالی  بی -13نظام اجرایی 

ناکارآمـدی نهادهـای    -16عرار سرمایه  -17ریزی  توجهی شاه به نظام برنامه بی -10وال سرمایه اجتماعی ز

توجهی به سرمایه انسـانی و آمـوزش و پـرورش     بی -21لی کشور های اص توجهی به اولویت بی -27کشور 

 های کارشناسی. توجهی به گزارش بی -22

 بندی این هشت نفر این سه بیت عردوسی بزرگ است: جمع ●

 سر تخـت شـاهان بپیچـد سـه کـار     

 

ــهریار  ــدادگر شــ ــتین ز بیــ  نخســ

ــی  ــه بـ ــد دوم آنکـ ــه را برکشـ  مایـ

 

 ز مــــرد هنرمنــــد برتــــر کشــــد 

 ه در گـنج خویشـی کنـد   سه دیگر ک 

 

ــد    ــه بیشــی کن ــد ک ــار کوش ــه دین  ب

  ادامه دارد 
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 (00دوران کرونا )
 حسین رفیعی

  (3در جمهوری اسالمی )« قدرت ـ مدیریت»واگرایی 

قـدر  در حاکمیـت   « قـانونی ـ تفسـیرگرایی    قانونی ـ شـبه  »گفتیم که در جمهوری اسالمی، از طریق  ●

 متمرکز و در دولت بسیار ضعیف شده است.

مد  در دانشگاهی در امریکا، مشخص شده است که در چهل سال گذشته،  طبق یک پژوهش طوالنی ●

اند، اعضای  الوه بر یازده عقیه که در ر س قدر  بودهاند. ع های حاکمیتی را در اختیار داشته نفر پست 2332

ی قضائیه، مسووالن ارشد بانکی ـ مالی، مجلس خبرگـان    ها، نمایندگان مجالس دهگانه، مسووالن قوه کابینه

نفـر بـرای    2332رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، سران ارتش، سپاه، بانک مرکزی و صدا و سـیما، ایـن   

انـد. پیونـدهای خویشـاوندی، پیونـدهای سـببی و       گیری را در اختیار داشته مچهل سال، تمامی مراکز تصمی

 اند. ساالری، مالک بوده ای صاحبان قدر  به جای شایسته حوزه دانشگاهی، هم نسبی، پیوندهای خونی، هم

نفر، روحانی هستند. البته باید توجه داشت که بـه عنـوان یـک     2332درصد  20بر اساس این مطالعه  ●

دهـد.   دینی، وزنه سیاسی روحانیون بیشتر از آن چیزی است که وزن ریاضی این درصد نشـان مـی  حکومت 

بدون داشـتن شـیل رسـمی دولتـی، وزنـه سـنگینی در       « خودی»های علمیه و علمای عظام  مسووالن حوزه

 مناسبا  قدر  دارند. نهصد ائمه جمعه و هزاران ائمه جماعا  و مساجد و مراکز مذهبی که پست رسـمی 

گذارنـد.   ندارند، نفوذ قابل توجهی دارند و در اعمال مدیریت و جهت دادن به تحـوال  جامعـه تـأثیر مـی    

ها، واحدهای انتظـامی، نظـامی و...(    خانه ها، وزار  نمایندگان رهبری در نهادهای اجرایی مملکت )دانشگاه

 کنند. هم بخشی دیگری از روحانیت هستند که اعمال قدر  می

کز قدر  و کانالیزه و سانترالیزه شدن آن، مدیریت جمهوری اسالمی، در بخش حاکمیت و با این تمر ●

 باشد. مثالً: دولت، برای اجرای مسائل اصلی مردم، بسیار ناتوان از عمل به وظایف خویش می

سوزی و انفجار در کشور اتفا  اعتاده. هر کس و هر چیزی کـه مسـبب آن    آتش 307ماه گذشته  0در  ●

هـای ایمنـی    های مختلف است که ناتوان از جلوگیری بوده و حتمـاً دسـتورالعمل   این مدیریت بخشباشد، 

 اند. رعایت نشده

 میلیارد دالر از کشور عرار کرده است، 277در ده سال گذشته  گویند که کارشناسان اقتصادی می ●

 شلیک به هواپیما و ناو خودی، ●

دهـد. همـین    شود ولی آن مرکز همچنان به کارش ادامه مـی  چهار اخطار به یک مرکز پزشکی داده می ●

بیمارسـتان و هـزاران کـالس     17گویند کـه   اخطارها به ساختمان پالسکو هم داده شده است. مسووالن می

کنـد و نـه    آموزش و پرورش احتیاج جدی به بازسازی دارند ولی نه کسی اقدام به بازسازی این واحدها می

 وار عجایع دردناکی اتفا  اعتد و بعد همه احساس تأسف کنند. گیرد تا سلسله می کسی جلوی ععالیت آنها را
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 27ها به امید توسعه کشور و برنامه  گذاری سال سال نام 21برنامه توسعه و  0در جمهوری اسالمی، با  ●

عقـره   17ی و ( که قرار است ایران رتبه اول در منطقه را داشته باشد. اعالم اقتصاد مقاومت1171-1371ساله )

اند ولـی اتفـا     اند، ابالغ شده های کلی نظام که با هزاران ساعت کار کارشناسی تهیه و مصوب شده سیاست

 بینیم. معناداری در امر توسعه را نمی

ای است که به عنوان یک تهدید جان مردم مورد توجه واقع  مدیریت مقابله با کرونا، جدیدترین نمونه ●

نفر در  37نفر شهید و کمبود امکانا ، مرگ بیماران را تا  127کادر پزشکی با بیش از شده. تالش ایثارگران 

نفـر   221شدگان را طبق آمـار رسـمی بـه     روز کاهش دادند ولی مدیریت عالی ناتوان، در امروز تعداد عو 

 ی کمبودهای منابع مالی. رساند. علیرغم صدها هشدار متخصصان پزشکی!! و با بهانه

 هزار نزاو ثبت شده است. 77گوید که طی دو ماه  شک قانونی میگزارش پز ●

شـود، ماننـد حجـاب اجبـاری،      حلـی بـرای آنهـا پیـدا نمـی      شوند و راه موارد عرعی عراوانی، اصل می ●

ی ایـن عروعـا ،    سواری زنان، مشارکت زنان به عنوان تماشاچی در مسابقا  ورزشی و... و همـه  دوچرخه

 ند.شو مسائل امنیتی جدی می

هـای   کنـد و آن مبـارزه بـا ععالیـت     عق  در یک مورد، مدیریت حاکمیت، قوی، سریع، قاطع عمل می ●

نگـاران، ععـاالن    ی مدنی است که اتفاقاً برای کمک به حاکمیت و دولت، هستند. بـا روزنامـه   معمولی جامعه

 شود. ها و... مقابله می محیطی، خیریه صنفی، زیست

، یا به عبار  دیگر تمرکز قدر  استثنایی در جهان در کشور مـا رخ  «یریتقدر  ـ مد »این واگرایی  ●

 های ضروری ملک و ملت، ناتوان است. چرا؟ داده است ولی مدیریت کشور در تمامی عرصه

 ادامه دارد
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 (05دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 7اولین دشمن تمرکز قدرت، خود قدرت است) 

گفتیم که در ایران تمرکز قدر ، در جهان استثنایی است. ولی مدیریت ماشین عظیم حکومت ـ دولت  ●

هـای حکـومتی صـلب و     ها و اتفاقا  خطرناک آن نیسـت. روش  ناتوان است و قادر به جلوگیری از بحران

 ناپذیر هستند: انعطاف

 ی تاریخی: یک سابقه ●

بعـد  «. همه چیز به دست شوراها»یک شعار محوری داشت:  که انقالب روسیه پیروز شد. لنین 1610در 

ها کودتا کردند و انقالب دمکراتیک روسیه را به انقالب سوسیالیستی بلشویکی تبدیل کردنـد و   که بلشویک

همه چیز به دسـت  »نیروهای ملی، دمکرا  و سوسیال ـ دمکرا  را حذف کردند. شعار لنین تبدیل شد به:  

 در همین لحظه بود. ؛سیهشکست انقالب رو«. حزب

ی مرکزی، همـه چیـز    ی مرکزی حزب و از درون کمیته بعد از این همه چیز مردم شد، حزب و کمیته ●

( و بعد از درون دعتر سیاسی، همه چیز شد، شخص دبیرکل، استالین. او جای بورو یتپولشد؛ دعتر سیاسی )

خیلی سعی کردیم کـه خـدا را در حـزب    »ه، خدا را گرعت! به قول اندره ژید، عضو حزب کمونیست عرانس

 «خدایی هیوالیی ظهور کرده یکمونیست عرانسه بکشیم ولی در شورو

ها سـال مبـارزه کـرده     طبیعی بود که در کمیته مرکزی و پولیت بورو، بین اعضایی که بعضی از آنها ده ●

نظرها را  استالین، این اختالفنظر باشد. ولی خدای سازمان،  بودند و در انقالب نقش جدی داشتند، اختالف

 حل سر به نیست کردن مخالفان! حذف عیزیکی شد! پذیرعت. راه نمی

انتخاب  1631البدل کمیته مرکزی که در کنگره  عضو اصلی و علی 136از مجموو  1636در آغاز سال  ●

لیـاتی جنـبش   هـای تئوریـک و عم   ها تن به کام مرگ رعتند. غـول  نفر بازداشت شدند و ده 117شده بودند 

کمونیستی شوروی و جنبش کمونیستی جهانی، همچون تروتسکی، بوخارین، کامنوف، پلخـانف، زینویـف   

 گر او. های اطالعاتی ـ امنیتی سرکوب و... حذف شدند و عق  خدای حزب باقی ماند و دستگاه

کردنـد و ایـن    هـای مسـکو را برگـزار مـی     دادگاه 1617و  1637طرعه آنکه در خیلی از موارد در دهه  ●

کنند کـه عامـل امپریالیسـم و نازیسـم هسـتند! )در      « اقرار»کردند که  ی حزب را مجبور می کادرهای باسابقه

هـای   و تاریخ سری جنایت 1307دادگاه تاریخ، روی مددف، ترجمه منوچهر هزارخانی، انتشارا  خوارزمی 

 (1300سرا،  رضا، کتاب اهلل آیتاستالین، الکساندر آرلوف، ترجمه: عن

، برنامه اصالحا  و نجا  شوروی 1610، خروشچف در کنگره بیستم 1613پس از مرگ استالین در  ●

گری را چشـیده بونـد، مقاومـت     استالینیسم را داد ولی اریستو کراسی حزب که مزه قدر ، ثرو  و اشراعی

آمـد تـا کمونیسـم را    گورباچف  1677کردند و یک استالین کوتوله، برژنف، خروشچف را کنار زد. در دهه 
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الخمـر و باریچـه    نجا  دهد ولی دیگر دیر شده بود. شورش مردم عـادی شـوروی بـه رهبـری یـک دائـم      

الـرئیس شـد.    داری جهانی، شوروی را پاشاند و بعد پوتین با باندهای ماعیایی به قدر  رسید و دائم سرمایه

از مـردم عـادی، آرزوی دوران اسـتالین را    امروز عقر و بدبختی و عالکت مردم روسیه را عراگرعته و خیلـی  

 شود. میلیارد دالر اختالس در روسیه می 307گویند که ساالنه، عق   دارند! کارشناسان می

ی  ی علوم و تکنولوژی را در سی سال به اندازه استالین در ساخت جامعه شوروی، معجزه کرد. توسعه ●

درمان، مسکن و... جامعه را حل کرد ولی اختنـا  و   دویست سال اروپا، جلو برد. مسأله آموزش، بهداشت،

ی  بـه بعـد جامعـه    1607دیکتاتوری و سرکوب روشنفکران و هنرمندان و معترضین را هم به اوج رساند. از 

های اقتصادی ـ اجتماعی ـ عرهنگی ـ     شوروی و به تبع آن کشورهای اروپای شرقی شروو به نزول شاخص

همه عراموش کرده بودند  1610ها در  ی عروپاشید. پس از کودتای بلشویکشورو 1676اخالقی کردند تا در 

ما به اطالعا  کامل و حقیقی نیاز داریم و حقیقت نباید در بند این پرسش باشـد کـه   »که لنین گفته بود که: 

 هـای  ترسیدند از ضعف اند... می این حقیقت به نفع کیست... تمامی احزاب انقالبی که تاکنون مضمحل شده

ترسیم و یاد خواهیم گرعت  های خود نمی شویم، چون از بیان ضعف خود سخن بگویند. اما ما مضمحل نمی

ی  ولی خود لنین، تا زنده بود، و بعد از او اسـتالین و برژنـف یـاد نگرعتنـد و جامعـه      «که بر آنها غلبه کنیم.

هـا نفـر را از بـین بردنـد.      میلیون داری مبتذل جهانی کردند و آمال و آرزوی شوروی را تسلیم نوعی سرمایه

ای و ارتش دو میلیونی و سازمان امنیتی قدرتمنـد خـود در مقابـل آزادی     شوروی با پنج هزار کالهک هسته

نتوانست دوام آورد. آزادی، بعد از هفتاد سال خود را به حزب کمونیست شوروی تحمیـل کـرد. گرچـه بـا     

ای اروپای شرقی دسـت بـه گریبـان هسـتند و تـا آزادی      ی روسیه و کشوره هزاران بحران و مشکل جامعه

 ماعیاهایی از نوو دیگر ظاهر شدند. واقعی خیلی عاصله دارند ولی دیکتاتوری ماعیاها سقوط کرد.

 ادامه دارد
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 (06دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 1تمرکز قدرت در ایران پس از انقالب) 

پرهیـز، دمکراتیـک، گسـترده، بـا      ی ایران به وجد آمد. انقالبـی خشـونت   ماهه سیزدهجهان از انقالب  ●

 آمیز، پیروز شده بود. رهبری یک رهبر مذهبی، عمدتاً با تظاهرا  مسالمت

پیروزی بر حکومتی تا دندان مسلح با حامیانی در شر  و غرب در دوران جنگ سـرد و بـا مردمـانی     ●

ن تصور کردند که بشریت راه جدیدی خواهد یاعت که او را از چنگ بسیار آرام و اخالقی. روشنفکران جها

ر، نجا  دهد. امید به راه سومی کـه تـاکنون   استبدادگ خواه عدالتو کمونیسم  استثمارگر لیبرالداری  سرمایه

 گم بوده است.

اهلل  در تظاهرا  عکس تمام شهدای انقالب، مارکسیت و مسلمان و دکتر مصد ، همـراه عکـس آیـت    ●

آوردند. در مواردی، حتـی قبـل از    شد. طرعداران هر گروه عکس شهدای خود را آزادانه می مینی دیده میخ

هـم شـنیده   « هللا ، رهبر عق  روحاهلل حزب عق  حزب»های مردمی، شعار  پیروزی انقالب، در بعضی از تجمع

 ی انقالب بود. شد که نمودی از آینده می

اعتاد که نشان از تفکیک مردم ایران بـه لحـاظ حقـو  شـهروندی      پس از پیروزی انقالب، چند اتفا  ●

 داشت. از جمله:

    همان هفته اول پیروزی انقالب سازمان عدائیان خلق ایران اعالم کردند که از دانشگاه تهران بـه سـوی

را پیمایی خواهند کرد تا ضمن مالقا  با ایشان، خطر کودتـا توسـ  ارتـش     اهلل خمینی راه محل اقامت آیت

اهلل خمینـی بـا    آیـت »زاده که مسوول صداوسیما بود اعالم کرد کـه   پیمایی آقای قطب مطرح کنند. قبل از راه

 «عدائیان مالقا  نخواهند کرد

 اهلل مطهری توس  یک گروه تروریست اسالمی، به شهاد  رسید.  آیت 1317بهشت  در دوازدهم اردی

رگزار شد. آقای هاشمی رعسنجانی به صداوسیما حمله کرد در مراسمی که در قم و در حضور امام خمینی ب

اند. معلـوم بـود کـه     بوده، پخش نکرده« زنده باد اسالم»و « مرگ بر کمونیسم»که چرا شعارهای مردم را که 

 اند. ها در این ترور نقش نداشته کمونیست

ی مردم ایران به رسمیت شناخته شده بود. لـذا عـدائیان خلـق هـم      اهلل خمینی، توس  همه رهبری آیت ●

شان بود که با رهبرشان دیدار داشته باشـند. ممکـن اسـت بـه رعتـار رهبـران        جزء همین مردم بودند و حق

داشته باشـیم   های ایرانی در جنبش جنگل، نهضت ملی و سازمان مجاهدین خلق انتقادا  جدی مارکسیست

داری در جهان بود که علیرغم درسـت و غلـ  بـودن آن، در جنـگ      ولی مارکسیسم یک نهضت ضدسرمایه

ی  مبـارزه  1311اهلل خمینی از سال  توانست یک حامی نظری باشد. آیت سرد، برای انقالب مستقل ایران، می

که انقالب پیروز شـد،   1310تا سال خود را علیه امپریالیسم، صهیونیسم، و استبداد شاهنشاهی شروو کرد و 
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 ها، وجود داشت. یک وحد  نانوشته با مارکسیسم و در عمل با بخشی از مارکسیست

توانست یک رقیب باشد و در ایجاد عـدالت و دعـاو از    در این مبارزه، مارکسیسم یک دشمن نبود، می ●

ی آقای هاشمی  باشد. این حمله« المیانقالب اس»داری، کمک کار  محرومان و مستضعفان و مبارزه با سرمایه

 داد. به صدا و سیما و مارکسیسم، بوی انحصارطلبی آینده را می

داری بـود و هـم ضدکمونیسـم. اسـالم      شد هم ضدسـرمایه  حداقل، به لحاظ نظری، در آن دوران نمی ●

 .تر بود توانست الگوی سومی باشد ولی در تحقق عدالت، مارکسیسم به آن نزدیک بالقوه می

داری و کمونیسم، یا بطور کلی بـین   از قبل معلوم بود که در انقالب ایران یک تقابل جدی بین سرمایه ●

ها و مسـلمانان(، وجـود خواهـد داشـت. در آغـاز انقـالب و در        داری و چپ اقتصادی )مارکسیست سرمایه

همـین دیـدگاه در    شورای انقالب، مسأله عدالت اقتصادی و حمایت از مستضعفان، امری جدی بود. حتـی 

 قانون اساسی هم تبلور یاعت.

 دولت موقت پس از دو سه ماه به دالیل: ●

 ضعف تجربه مدیریتی و اجرایی اعضای شورا انقالب و دولت موقت. ●

ئن و از مروحانیون درصدد کسب هژمونیک قدر  و نسبت به روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی نـامط  ●

 تکرار تجربه مشروطه نگران بودند.

 مجموعه نیروهای دولت موقت نسبت به حجم کار و توقع جامعه ناتوان بودند. ●

گیری رسمی )امام، شورای انقالب و دولت موقت( و غیررسمی )دادگاه انقـالب،   مراکز متعدد تصمیم ●

ها، سپاه پاسداران، اعضای شورای انقالب مستقل از شورای انقالب، بعضی از اعضای دولت موقت و  کمیته

 قل از دولت موقت، روحانیون غیرمسوول در نقاط مختلف کشور و...(مست

 گرایی حساسیت مهندس بازرگان به نظم و قانون ●

های الزم و ضـعف کلـی شـورای     ریختگی جامعه و انبوه مسائل حادث شده و عقدان دستورالعمل بهم ●

 کم با روحانیون به مشکل برخورد. انقالب، کم

ی ملی نماینده  های اسالمی و جبهه در شورای انقالب، به جز سازمان مجاهدین خلق ایران، سایر گروه ●

 نماینده نداشتند. ،داشتند ولی نیروهای کمونیستی، اقشار زحمتکش جامعه، کارگران، دانشگاهیان معلمان

در شـورای انقـالب   از قدر  اجرایی خارج شد ولی  1317آبان  11دولت موقت با استعفای خود در  ●

حضور داشت و در مجلس اول دوستان نهضت آزادی به نمایندگی انتخاب شدند. معهذا بـا پایـان مجلـس    

 اول، کامالً از قدر  جدا شدند. 

زاده با امام به ایران آمدند و امام معرف اولیه آنهـا   صدر، رئیس جمهور شد. او، دکتر یزدی و قطب بنی ●

ست در یک عضای دمکراتیک، ر ی مردم را کسب کند. این ر ی، او را بـه اشـتباه   صدر توان به مردم بود. بنی

 انداخت. قدر ، نفوذ و کاریزمای امام و روحانیت را عهم نکرد.
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روحـانیون   .در شورای انقالب روحانیون، به لحاظ تعداد، در اقلیت بودند و مسلمانان مکلّا در اکثریت ●

ی خمینی، داشتند و به تدریج به دلیل اصل تقلید به سـوی وحـد    شورای انقالب یک محور قدرتمند، آقا

کردند.  اهلل خمینی، سکو  و حتی حمایت می رعتند و هر وقت هم که نظر دیگری داشتند در مقابل نظر آیت

صـدر علیـه    ولی مکلّاهای شورای انقالب با مواضعی که علیه هم گرعتند، تفر  بین خود را دامن زدند. بنـی 

گان، دکتر پیمان، که عق  چند جلسه در شورای انقالب شرکت کرد ـ از شورای انقالب ناامیـد   مهندس بازر

زاده هم علیه دولت موقت عمل کـرد.   شد و خارج گردید ـ علیه مهندس بازرگان، موضع گرعت، حتی قطب 

 مهندس سحابی هم از نهضت آزادی انشعاب کرده بود و به مواضع مهندس بازرگان انتقاد داشت.

جمهور شد، تفرّ  روشنفکران مسلمان به اوج خود رسیده بود و هیچکـدام   صدر، رئیس موقعی که بنی ●

صـدر کـه    اهلل خمینی به وحد  کامل رسیده بودند. بنی یکدیگر را قبول نداشتند ولی روحانیون اطراف آیت

هـا بـار در    او دهحمایت نسبی آقای خمینی را هم داشت به سوی یک توطئه رعت. قبل از وحد  با رجوی 

شورای انقالب، سازمان مجاهدین خلق را به استالینیسم و ضددمکراتیسم متهم کرده بود ولی با انگیزه کسب 

اندیشی و تفرعن  صدر با ساده کرد ولی بنی صدر بازی می قدر  کامل، عریب رجوی را خورد. رجوی با بنی

 رد.اهلل خمینی، رجوی را انتخاب ک طلبی به جای آیت و قدر 

صـدر،   کننده رسـیده بـود. بنـی    ی تعیین بندی در ساخت حاکمیت به مرحله ، قطب1316در پایان سال  ●

 یـت حاکمجمهور و عرمانده کل قوا و مملکت در یک جنگ جـدی درگیـر بـود، در چنـین شـرایطی       رئیس

ر و حتـی د  یشـناخت خلـق را خـوب م   مجاهـدین  ینـی، اهلل خم یـت آ قـرار گرعـت.   یـد مورد تهد یونروحان

صدر را از درگیری بـا روحانیـت،    ، برای آخرین بار سعی کرد که ائتالف مجاهدین ـ بنی 1307بهشت  اردی

کردنـد و پیـروزی خـود را قطعـی      صـدر، در عضـای متـوهم خـود عکـر مـی       باز دارد ولی مجاهدین و بنی

و این یـک حـرف   اهلل خمینی از سازمان مجاهدین خلق، تحویل سالح آنها بود  دانستند. درخواست آیت می

 قانونی بود.

اهلل به ایشان و تأکید  آمیز روحانیون نزدیک به آیت های گله صدر ـ رجوی از یکطرف و نامه  ائتالف بنی ●

 1307صدر و روحانیت، از طرف دیگر، مسبب شروو درگیـری خـرداد    آنها بر انتخاب آقای خمینی بین بنی

صارطلبی بود. همدیگر را تحمل نکردند. یا او یا من! این صدر، انح ی مشترک این روحانیون و بنی شد. نقطه

 آغاز عاجعه بود.

 ادامه دارد
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 (07دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (9گیری قدرت در جمهوری اسالمی ) شکل 

گفتیم که مهندس بازرگان، رئیس دولت موقت، استعفا داد. مهندس بازرگان، طالب قدر  نبوده است.  ●

 او انسانی رک، شفاف، شجاو، لیبرال دمکرا  و مسلمانی معتقد و آشنا به مدیریت صنعتی و عرهنگی بود.

کـه در آن مقطـع    چند بار، مهندس بازرگان استعفا داده بود و آقای خمینی نپذیرعت. علـت ایـن بـود    ●

زمانی، مهندس بازرگان جایگزینی نداشت. این بار هم، پس از استعفا در قم و در حضـور رهبـری انقـالب،    

زاده، متن استعفا را بدون همـاهنگی از   قانع شد که کار را ادامه دهد. ولی همکاری سیداحمد خمینی ـ قطب 

 ه، قرار دهند.صدا و سیما، پخش کردند تا همه را در مقابل عمل انجام شد

انـد کـه تسـخیر     اند، تعدادی از آنها گفته های سیاسی شده دانشجویان پیرو خ  امام که حاال شخصیت ●

انـد. ولـی هنـوز     سفار  امریکا، به منظور اعتراض به دولت موقت هم بوده اسـت، و از خـود انتقـاد کـرده    

پیامـدهای ایـن عمـل    ها، نه از خود انتقاد کرده و نه بـه   شخصیت محوری این اقدام، آقای موسوی خوئینی

 عطف انقالب ایران است. ای داشته است. استعفای دولت موقت، نقطه اشاره

ی آنهایی که در استعفای دولت موقت نقش داشتند، از جمله شخص آقای مهندس بازرگان که از  همه ●

تباه عاحشی دانستند، اش می« ی خود عروسی دوباره»گیری از دولت موقت را  شرای  خسته شده بودند و کناره

 اند. کرده

دانسـتند تنهـا شخصـیت محـوری بلـوک       روشنفکران مسلمان و غیرمسـلمان ایـران در آن زمـان مـی     ●

های اکثریت که در چـارچوب   روشنفکری ایران، مهندس بازرگان است. اگر از مواضع حزب توده و چریک

کران مسلمان و ملی و سکوالر و گرعتند بگذریم، بقیه روشنف های اردوگاهی آن موقع خود، موضع می دیدگاه

کردنـد کـه در    القاعده باید روند تیییرا  را نه تنها با گفته و نوشته طرح مـی  های ملی علی حتی مارکسیست

 کردند. حمایت جدی می ،علیرغم اختالف عکری با ایشان ،عمل از مهندس بازرگان و دولت موقت

هـا،   هـا، بانـدبازی   شـکال ، کارشـکنی  ی م شخص مهندس بازرگان و دولـت موقـت، علیـرغم همـه     ●

ها، بایـد مقاومـت و بلـوک قـدر  اجتمـاعی خـود را حفـظ، منسـجم و کـاراتر           ها و حتی توطئه نامهربانی

وزیر، دیدگاهایش  ای داشت و به عنوان نخست کردند. مهندس بازرگان در پیش رهبر انقالب جایگاه ویژه می

هـای ایشـان    ی خصوصی مطرح کند و زمان به نفع دیدگاهها ی عمومی و در عرصه توانست در عرصه را می

 رسیدند. های قدر  به تعادل می بود و پس از مدتی بلوک

ماهه اول، تاکنون منتشر شده. مشکال  اوایل انقالب که در هر انقالبی  1مذاکرا  شورای انقالب، در  ●

بـا دقـت بایـد مطالعـه و در آن      شود. نقش مکالهای شورای انقـالب را  هم وجود داشته، در آنجا مطرح می

تعمق کرد. و به این سوال بنیادی پاسخ داد که چرا روحانیون شـورای انقـالب بـه سـوی وحـد  حرکـت       
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 ؟! در آن مقطع، رقابت مشهود است ولی خصومت هنـوز شـروو   اند و روشنفکران آن به سوی تفرّ کرده می

 ت به خصومت تبدیل شد. نشده، پس از استعفای دولت موقت و عملکردهای بعدی، رقاب

روحانیون شورای انقالب، حزب جمهوری اسالمی تشکیل دادند و سعی داشتند که انسجام پیدا کننـد   ●

و کار حزبی جمعی را در پیش گرعتند و روشنفکران مسلمان یا انشعاب کردند و یـا حملـه بـه یکـدیگر را     

ه مهندس بازرگـان، دولـت موقـت را ضـعیف     ب« لیبرال»شروو کردند و روشنفکران غیرمسلمان هم با اتهام 

مبارزه با امپریالیسم را عمده کردند و عکـر نکردنـد کـه در     ،کردند. بدون توجه به تحوال  قدر  در داخل

ریختگی است، عمده کردن مبارزه با امپریالیسم عملی نخواهد شد، چنانکه نشـد.   هم شرایطی که در داخل به

استعفای دولت موقت، امریکا را هم بر ایـن داشـت کـه بـا طـوالنی شـدن       عهمید.  امپریالیسم هم این را می

های دیگری در مبارزه با انقالب بیاندیشد. مثل، شروو جنگ عرا   ها، به بدیل نگهداری بدون معنی گروگان

 علیه انقالب. امریکا، توس  عربستان این پیام را هم به صدام داد که به حمله علیه انقالب ایران عکـر کنـد و  

، برژینسکی در اردن با صدام مالقا  داشت و او را مصمم کرد کـه حملـه را آغـاز    1316در اواخر تابستان 

 کند.

ریختگـی   هـم  حتی خود مهندس بازگان هم با توجه به جایگاه تاریخی منحصر به عـردش نبایـد از بـه    ●

شد. مهندس متوجه بود کـه   میها، دلسرد و ناامید  ها و حتی کارشکنی نیروهای طرعدار انقالب و ناهماهنگی

نگاه او را دیگران به قدر  ندارند. مهندس، اولویت او مصالح ملک و ملت بود و دیگران، تصاحب قـدر   

 ی مملکت. و بعد اداره

 کنیم: به عنوان مثال؛ تأثیر دولت موقت را در دو مورد بررسی می ●

گیـری   اهلل خمینـی در مـورد گروگـان    گیـری آیـت   دانیم که قبل از موضع گیری: امروز می گروگان -1

گیری آقای خمینـی، اکثـر سـکو  کردنـد، عقـ        اند. پس از موضع اعضای شورای انقالب، مخالف بوده

روز طـول   111ماند، آیا این عمـل   وزیری می مهندس بازرگان مخالف بود. اگر مهندس در پست نخست

های بعـدی ـ    ک با ایران ناامید شود؟ و توطئهکشید؟ تا امریکا عرصت کند و از داشتن ارتباط دیپلماتی می

 از جمله تشویق عرا  به حمله ـ را سامان دهد؟

رواب  دیپلماتیک با عرا : تا دکتر یزدی وزیر خارجه بود سه مالقا  با مقاما  عراقی داشت دو  -2

ده سـخن  تا با سعدون حمادی، وزیر خارجه، و یکی با صدام و در هر سه مالقا  که مذاکرا  منتشر ش

بر حسن همجواری و تعامل است. پس از استعفای دولت موقت، رواب  با عرا  به سمت خصمانه رعت 

و در نهایت حمله به ایران انجام شد. هرچه مقاما  ارتشی و نیروهای مستقر در مرز، گزارش تحـوال   

جانی گفت که اگـر  ها بعد، آقای هاشمی رعسن کردند. گوش شنوایی نبود! سال نظامی عرا  را گوشزد می

ی  توانسـت تجربـه   دولـت موقـت، مـی   « کـردیم!  داشتیم از شروو جنگ جلوگیری می تجربه حاال را می»

 حاکمیت را غنی کند و جلوی جنگ را بگیرد.
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شد. گزارشا  سنای امریکا مؤید این امـر   در هیأ  حاکمه امریکا، حذف شاه زمزمه می 1311از سال  ●

اهلل زنجـانی و بعـد شـروو مـذاکرا  آنهـا بـا رهبـران نهضـت آزادی، در          آیت ها با است. مالقا  امریکایی

و تداوم آن با شورای انقالب، آمدن هایزر به ایران برای خنثی کردن ارتش احتمال کودتا  1310بهشت  اردی

اقدام  را در قبل و بعد از انقالب منتفی کرده بود. تحرکا  بعضی از ارتشیان شاه در منطقه و شاهپور بختیار،

، کودتا، عمـالً، در ایـران   1310عردی و معدود اعرادی بود که استراتژی امریکا را نفهمیده بودند. از شهریور 

 مقدور نبود.

نگرانی برژینسکی، مشاور امنیت ملی امریکا که در گوادلوپ مطرح شد از به قدر  رسیدن نیروهـای   ●

بایـد  »ن نگرانی، برژینسکی طرحـی داده بـود کـه:    چپ )مذهبی و غیرمذهبی( در ایران بود و برای حذف ای

اهلل خمینی درگیر شوند و توسـ  ایشـان،    طوری عمل کنیم که نیروهای چپ ایران با اشتباها  خود با آیت

اهلل مطهری  صحرا، ترور آیت ها در کردستان، ترکمن طور هم شد. اقداما  بعضی از گروه همین« نابود گردند.

صدر و لو دادن جاسوس انگلیسـی در   ، شروو جنگ مسلحانه رجوی و اتحاد او با بنیـ دانسته یا ندانسته ـ  

هـا و تفکـرا     ، همه در این راستا بود. یعنی حـذف سـازمان  1301پاکستان اقداما  حزب توده را در سال 

ن ـ بـا   داری ـ البته از نوو جهان سوم آ  خواهانه در بعد از انقالب. حفظ سازوکار نظام سرمایه منسجم عدالت

 تمامی عوارض اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی ـ عرهنگی، آن و از همه مهمتر، وابستگی به نظام سلطه.

ی ما با امریکا نباید به اشتباه اعتاد بلکه به روابـ  اقتصـادی ـ اجتمـاعی درون      به خصومت چهل ساله ●

وال  آنجاسـت کـه اسـتعفای    ی جهانی بوده است. و عمـق تحـ   جامعه باید توجه کرد که به نفع نظام سلطه

های چـپ و روحـانیون،    صدر و روحانیون و سازمان های بعدی بین بنی دولت موقت و متعاقب آن درگیری

 میخی بر تابو  اهداف عمیق و مردمی انقالب بود.

 ادامه دارد
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 (08دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (11گیری قدرت در جمهوری اسالمی ) شکل 

ی عطف تحوال  بعدی در انقـالب   گفتیم که استعفای دولت موقت، به رهبری مهندس بازرگان، نقطه ●

 ایران است.

ی دیگری از اعضای نهضت آزادی در شورای انقالب، همچنـان، ععـال    شخصیت متعادل بازرگان و عده

  این عده، با روحانیون، به ای به مجلس راه یاعتند. رواب مانند. و حتی در انتخابا  مجلس اول، عده باقی می

ی نقـد   جـزوه  محدود با انتشار 1300های بعد از  تخاصم نکشید، و هرچند به تدریج از هم دور شدند. سال

 ها زندانی شدند. ای از نهضتی ، عدهانجام شده بود 07که در اوایل دهه  والیت عقیه

صـدر وارد کـرد.    مـذهبی، را بنـی  ی بعدی به بلوک قدر  روشنفکران ایران، خاصه روشنفکران  ضربه ●

 10بهمـن   22تیییرا  کمّی بین روحانیون با روشنفکران مذهبی و متعاقب آن کل روشنفکران جامعه کـه از  

ی کیفی رسید و اصالً انقالب، حاکمیت و سرنوشت ایران در مسیر  به نقطه 1307شروو شده بود، در خرداد 

 دیگری قرار گرعت.

دوباره باید، دقیق بازنویسی کنیم. پس از استعفای دولت موقت، سـه بلـوک    تاریخ تحوال  انقالب را ●

 قدر ، تأثیر جدی داشتند:

 صدر، ابوالحسن بنی ○

 سازمان مجاهدین خلق و ○

 روحانیون حاکم ○

صدر، شخصیت محوری این چرخش مسیر انقالب است که باید ابتدا ویژگی شخصـی او   ابوالحسن بنی

 را بکاریم:

صـدر کـه در دانشـگاه تهـران      صدر، روحانی ـ مالک، اهل همدان است. بنـی   او عرزند سیدنصراهلل بنی ●

بـه   1312شناس مشهور ایران را در کارنامه خود دارد، پس از سـرکوب   شاگردی دکتر احسان نراقی، جامعه

نسه به ععالیت سیاسـی  ععال سیاسی بوده است و هم در عرا 12تا  36رود. هم در ایران در دوران  عرانسه می

 پردازد. می

کند و بین  اهلل خمینی مالقا  می رود با آیت ی پدرش به نجف می که برای تشییع جنازه 1317در سال  ●

اهلل خمینـی از پـدرش    زادگی او و شناخت آیت شود. روحانی ی نزدیک، پدر ـ عرزندی، برقرار می  آنها رابطه

 اند. هم در این نزدیکی، نقش داشته

خواهد بـود! او در  « اولین رئیس جمهوری ایران»صدر بارها گفته است که  ، بنی1312س از سرکوب پ ●

کـرد و در مـورد آنهـا کتـاب نوشـته بـود.        اروپا، یک ملی ـ مذهبی بود، مصد  ـ مدرس را خیلی تبلیغ می  
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 قالب هستند.مشهورترین آنها در قبل از ان« تضاد و توحید»و « اقتصاد توحیدی»هایی نوشته که  کتاب

ی  ای بـه روزنامـه   صدر، بسیار میرور، خودخواه و کیش شخصیت داشت. پس از انقالب در مصاحبه بنی

بزرگترین اندیشه زمان معاصرم من همین تضـاد و توحیـد را بزرگتـرین اثـر قـرن      »اطالعا  گفته است که: 

را تجهیز کرد تـا بـر خـالف تجربـه     همین غرور او را از پای درآورد. غرور او «!! دانم که از خودم است. می

ی عرانسه و دموکراسی آن، به دنبال کسب قدر  تامه باشد. چیزی کـه بعضـی روحـانیون     زیستی در جامعه

 حزب جمهوری اسالمی هم، به دنبال آن بودند.

صـدر اسـتقبال    هـای وابسـته بـه آن از بنـی     اول انقالب، روحانیون حزب جمهوری اسالمی و سازمان ●

، او سـخنران  «حزب جمهـوری اسـالمی  »و « سازمان مجاهدین انقالب اسالمی»ی  جلسه اعتتاحیه کردند. در

 بود.

درصد آرا، انتخاب شد. حزب  00کاندیدای ریاست جمهوری، با  60در بین  1317صدر، در بهمن  بنی ●

و حـذف   هایی که امام ایجاد کرده بود کـه روحـانیون کاندیـد نشـوند     جمهوری اسالمی به دلیل محدودیت

الدین عارسی و ضعف دکتر حبیبی، کاندیدای حزب در رقابت ریاست جمهوری، نتوانست تأثیرگـذار   جالل

 باشد.

صدر پس از رئیس جمهور شدن، غرور او تشدید شـد. در مقابـل، حـزب جمهـوری اسـالمی بـا        بنی ●

 صدر آمد. مقابله با بنیی خود در انتخابا  مجلس اکثریت را به دست آورد و به آوردگاه  امکانا  گسترده

صدر از پای ننشینند. آقای خمینی عرمانـدهی   روحانیون حزب جمهوری، بسیج شدند که در مقابله با بنی

صدر تفویآ کرد. این نهایت اعتماد به او بود. این امر هم بر غـرور او اعـزود. در انتخـاب     کل قوا را به بنی

زد، مسـتمراً خـود را    ون که در مواردی به کارشکنی تنه میصدر ـ روحانی  وزیر و بعد وزرا تقابل بنی نخست

 داد. نشان می

صدر که خود را عاقد تشکیال  و آن را ضعف خود در مقابل روحانیون حزب جمهوری اسـالمی   بنی ●

را « های مـردم بـا رئـیس جمهـور     دعتر هماهنگی همکاری»دید، به عکر ایجاد تشکیال  سراسری برآمد.  می

را. در روزنامه ستونی ثابـت داشـت، تحـت عنـوان     « روزنامه انقالب اسالمی»طرف دیگر  تأسیس کرد و از

صدر اختالعا   ها و دعتر هماهنگی، هم بنی در روزنامه، سخنرانی«. گذرد جمهور چگونه می روزها بر رئیس»

 ی حـزب، علیـه او   کشاند و هم روحانیون حزب جمهـوری و بـا تشـکیال  گسـترده     را به سطح جامعه می

 کردند. اعشاگری، تبلییا  و ععالیت می

ی مملکت راضی نبودنـد، مجتمـع    در دعتر هماهنگی، خیلی از نیروهای مخالف روحانیون که از اداره ●

 رسید. ها و... گزارش این عملکرد مرتباً به اطالو آقای خمینی می طلبان، مائوئیست شده بودند. سلطنت

صدر جایگاه مستحکمی ندارد. مجلـس   ه لحاظ قانون اساسی بنیدانستند که ب صدر می روحانیون و بنی ●

صدر، هم در جامعه و هم در میان بعضی از روحـانیون، از   توانند او را برکنار کنند. ولی بنی و قوه قضائیه می
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تـر از حـزب جمهـوری اسـالمی ارزیـابی       جمله روحانیت مبارز تهران، پایگاهی پیدا کرده بود. او را منطقی

ی کـار   اهلل خمینی هم معتقد به ادامه کردند، آیت اهلل خمینی و اعرادی در بیت از او حمایت می . آیتکردند می

 اند که: صدر، گزارش کرده های انگلیسی در تهران دو ماه و نیم قبل از برکناری بنی او بود. دیپلما 

ا کـه از یـک سـو    اکنون بسیار نامحتمل است که خمینی جانب حزب جمهوری اسالمی را بگیـرد، چـر  »

خواهد آن حزب قدر  انحصاری را در دست داشته باشد و از سوی دیگر احتماالً متوجه شده که ایـن   نمی

، شـر (  1367بهمـن   13)آرشیو بریتانیـا، مجیـد تفرشـی،    « باری داشته باشد تواند تبعا  خشونت اقدام می

در دانشـگاه تهـران    1316اسـفند   11، و به دنبال حـوادث  1307عروردین  10دیپلما  انگلیسی در گزارش 

 «به نظر من اقتدار خمینی در میانه ماجرا همچنان برجسته است.»نوشته که: 

دانست که دعتر هماهنگی نیروی رزمنده در دعـاو از او نـدارد. اعـراد از روی استیصـال و      صدر می بنی ●

 نند.اند تا شاید تعادل سیاسی به نفع او ایجاد ک ناامیدی دور او جمع شده

های اخالقی  ، انتخاب پرریسک دیگری کرد که هم بنیان1316صدر از اوایل سال  صدر: بنی ریسک بنی ●

ی جدیدی کرد. یعنی همکـاری بـا    او را زیر سوال برد و هم این ریسک سرنوشت سیاسی او را وارد مرحله

برای هر دو ایجاد کرده ، این امکان را 1317اهلل طالقانی در اواخر شهریور  سازمان مجاهدین خلق. عو  آیت

صـدر هـم از    اهلل طالقانی بود. بنـی  زدند، آیت بود. مسعود رجوی و موسی خیابانی، از تنها کسی که چشم می

اهلل طالقانی مطلع بود و در مذاکرا  شورای انقالب با مواضع اصولی ایشـان   شجاعت و نقش تأثیرگذار آیت

یه دمکراتیک ایشان که همه نیروهـا بایـد در انقـالب باشـند،     اهلل طالقانی از حفظ انقالب و روح و دعاو آیت

صـدر داشـت، تشـنج و     های شخصی خود که شناخت از رجوی و بنـی  اهلل طالقانی با ویژگی مطلع بود. آیت

 کرد. سدی در مقابل این دو نفر بود که حال، حذف شده بود. درگیری را خطرناک ارزیابی می

 صدر دارد. های طوالنی با بنی مالقا  1316وی از اوایل سال ها حاکی بود که رج ی گزارش همه ●

های متعددی روبرو شده بود. چند نفـر از اعـرادش    سازمان مجاهدین خلق هم با عشارها و محدودیت ●

در شهرهای مختلف کشته شده بودند. با حضور آنها در شورای انقالب مخالفت شده بود. شـورای انقـالب   

جویانه حـل کنـد و بـا حکـم زنـدان بـرای        ارتباط با سفار  شوروی، را مسالمتنتوانست مسأله سعادتی، 

سعادتی ختم شده بود. مجاهدین انقالب اسالمی که پشتوانه حزب جمهـوری اسـالمی را داشـتند، دشـمنی     

خواسـتند از مالقـا  آنهـا بـا آقـای خمینـی در        آشکار خود را با این سازمان علنی کرده بودنـد، حتـی مـی   

صـدر، جلـوگیری    جلوگیری کنند که موعق نشدند ولی از شهردار شدن رجوی توسـ  بنـی   17بهشت  اردی

شـدند.   ی عمـومی بـه حاشـیه رانـده مـی      روز مجاهدین خلق از حاکمیت و ععالیت در عرصه کردند. روزبه

سپس آنها  اند که بهزاد نبوی معتقد بود که باید آنها را هُل دهیم تا دست به اسلحه ببرند و ها نقل کرده خیلی

 را جمع کنیم!

کردنـد   صدر، درد مشترک داشتند. هر دو احساس می صدر ـ رجوی: رجوی و بنی   ی مشترک بنی نقطه ●
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ی «اقتصـاد بـه زبـان سـاده    »و « شـناخت »های  که جزوه 1313صدر از  که از قدر ، حذف خواهند شد. بنی

ارزیـابی کـرده بـود، بـا سـازمان      « سیسـتی مارک»مجاهدین را خوانده بود و در حاشیه آنها، تفکرا  آنهـا را  

مجاهدین خلق مسأله داشت. در شورای انقالب بیش از روحانیون، نسبت به سازمان، بدبین بـود و موضـع   

در شرایطی قـرار گرعـت    1316( ولی در اوایل سال 17تا تیر  10گرعت )مذاکرا  شورای انقالب اسفند  می

ی ایران، داشته باشد. او و رجوی یک نقطه مشترک داشتند. هر  که نتوانست تحلیلی درست از تحوال  آینده

دانستند. رجـوی، نقـش    خود می« حق»بودند و در آن مقطع زمانی، کسب قدر  تامه را « قدر »دو عاشق 

صدر به یازده میلیـون ر ی   کرد و بنی سازمان مجاهدین خلق را در تحقق انقالب بیش از دیگران ارزیابی می

اده بودند، برای خود حقانیت قائل بود. وحد  خود را ضروری و پیـروزی خـود را حتمـی    مردم که به او د

 دانستند! می

 ادامه دارد
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 (09دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (11گیری قدرت در جمهوری اسالمی ) شکل 

 صدر یکدیگر را؛ فریب رجوی و بنی ●

قانونی است، کل قدر  را تصاحب کنند صدر که یک مقام  ریزی کرده بود که به کمک بنی رجوی برنامه

صدر هم، با خود عکر کرده بود که بـا اسـتفاده    العنان شود. بنی صدر را حذف کند و سازمان مطلق و بعد، بنی

کنند و چون مقام انتخابی است، او مقـام اول مملکـت ـ رئـیس      از تشکیال  رجوی، روحانیت را حذف می

 ها. . محاسبا  اشتباه، کوری مطلق در تحلیل واقعیتوزیر خواهد بود جمهور ـ و رجوی، نخست

، دسـتآودرهای مهمـی را در ایجـاد    1316روحانیون حزب جمهوری اسالمی هم کـه تـا پایـان سـال      ●

تشکیال  متعدد حزبی و غیرحزبی به دست آورده بودند و انسجام نسبی پیدا کرده بودند و خود روحانیون 

صدر ـ رجوی، مملکت   ن تحلیل اشتباه گیر کرده بودند که با حذف بنیذینفوذ هم، منسجم شده بودند، در ای

را راحت و بدون دردسر اداره و یکپارچه، مؤثر و منسجم عمل خواهنـد کـرد. بـا همـین تحلیـل اشـتباه بـا        

انـد( از امـام    انـداز ایـران، منتشـر شـده     نشریه چشم 23و  11، 13های  ها در شماره های متعدد )این نامه نامه

هـای علمیـه خواهنـد رعـت و از اداره مملکـت دسـت        صدر حذف شود و اال، به حوزه واستند که بنیخ می

صـدر ـ رجـوی ـ روحـانیون       بست است. در عمق بینش بنـی  خواهند کشید! معتقد بودند که مملکت در بن

دام، حزب جمهوری، روحیه و منطق دمکراتیک، رواداری، پلورالیسم و همزیستی نهادینه نشده بـود. هـر کـ   

 پذیر نبود. خواستند کار انقالبی بکنند ولی به تنهایی! چیزی که انجام می

شکسـت خوردنـد اقـداما      ،دموکراسی اصل است. کاری که رضاشاه و محمدرضاشاه هم کرده بودنـد 

عمرانی به تنهایی، انحصاری کردن قدر ، عجله در کسب قدر . سیصد سال تجربه کشورهای دمکراتیـک  

 ه بودند.را نادیده گرعت

طلب  صدر با رجوی عر  داشت. او، مقام رسمی قانونی منتخب مردم بود. رجوی یک جوان قدر  بنی ●

اهلل خمینـی، در تصـفیه دعتـر همـاهنگی از عناصـر       صدر باید به توصیه آیـت  خواه بود. بنی شورشی تمامیت

هـای چینـی در آن نفـوذ     تزا که شایع شده بود که عناصری از طرعداران رژیم گذشته و مائوئیسـ  حساسیت

رجـوی، خیلـی    او توسـ   کرد ولی قدر  عریب دادن صدر تیییر می کرد. آینده به نفع بنی اند اقدام می کرده

 مؤثر شد.

اهلل خمینـی بـر انتخـاب آنهـا یـا       صدر ـ رجوی و اصرار روحانیون اطراف آیـت   گفتیم که وحد  بنی ●

کـرد و راضـی بـه     اهلل خمینی تا مدتی مقاومـت مـی   آیتصدر و عدم تحمل یکدیگر، شروو عاجعه بود.  بنی

صدر کـار   توانند با بنی کرد. تهدید روحانیون که نمی بینی می صدر نبود، احتماالً عواقب آن را پیش حذف بنی

صدر را انتخاب کند، این، آقـای خمینـی را در دو راهـی     اگر امام، بنی ؛ها بازگردند کنند و حاضرند به حوزه
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 قرار داد. سازی سرنوشت

توانسـت،   کـرد، مـی   صدر را انتخاب و روحانیون را از قدر  سیاسی دور مـی  اهلل خمینی، بنی اگر آیت ●

هـای علمیـه، نقشـی ماننـد      کرد. روحانیت و حـوزه  گیری کند. شرای  عر  می تداوم انقالب مشروطه را پی

 ون مسوولیت مستقیم.کردند. قدرتمند، ناعذ، تأثیرگذار ولی بد اهلل بروجردی پیدا می آیت

اهلل خمینی، خود روحانی بود. با روحانیـت   این تصمیم برای آقای خمینی مشکل بود. زیرا: اوالً ـ آیت  ●

سنخ و همگام بود. با شاگردان و مریدانش بهتـر از روشـنفکران    های علمیه هم و عرهنگ و ایدئولوژی حوزه

اهلل بسـیار ناراحـت    ی از انقالب مشروطه و اعدام شیخ عضلاهلل خمین توانست کار کند.  ثانیاً ـ آیت  متفر  می

 کرد. بود و آن را محکوم می

اهلل را آیـا  ثـالث نجـف     بـودن شـیخ عضـل   « مفسـد »دانسـت کـه حکـم     اهلل خمینـی، حتمـاً، مـی    آیت

عبـداهلل  العظمی  اهلل العظمی محمدکاظم خراسانی و آیت اهلل العظمی محمدحسین نجل میرزاخلیل، آیت اهلل )آیت

هجری قمری، اعالم کرده بودند و حکم اعدام شیخ را قاضـی   1321ذیقعده  26مازندرانی( طی تلگراعی در 

اند. ولی از آنجـائی کـه    در آن نقشی نداشته« زده غرب»صادر کرده بود و روشنفکران « شیخ ابراهیم زنجانی»

ازش، درگیر شده بـود، آن را از چشـم،   مشروطه به دست رضاشاه اعتاد و او با روحانیت بعد از یک دوره س

 دید. ها می زده غرب

شناخت و به آنها بیشـتر از روشـنفکران ـ     ثالثاً ـ در کل روحانیت ایران، آقای خمینی نیروی زیادی را می 

شناخت و خودشان هم با هم اختالف داشتند ـ اعتماد داشـت. رابعـاً ـ تشـکیال        که معدودی از آنها را می

 دید. کرد آنها را نیروی کار می نیت در سراسر کشور را، مؤثر ارزیابی میی روحا گسترده

ـ حدود دو سال ـ با روحانیون و روشـنفکران بـا      1316تا اسفند  10بهمن  22اهلل خمینی از  معهذا، آیت

 کرد. رعتار می« مماشا »و « دار و مریز کج»

جمهـور،   انـدهی کـل قـوا را بـه رئـیس     دولت موقت را به روشنفکران مذهبی واگذار کـرده بـود. عرم   ●

در  17بهشت  روشنفکر مذهبی، داده بود. با نماینده مجاهدین در پاریس و با رهبران مجاهدین خلق در اردی

آوری کـرده   قم مالقا  کرده بود. ولی مجاهدین خلق با سفار  شوروی تماس گرعته بودند، سـالح جمـع  

هوری معترض نظام روحانیت، متحد شده بودند. آقای خمینـی  جم دادند، با رئیس بودند و آن را تحویل نمی

خواهنـد و دیـد    صدر، هـم رجـوی و هـم روحـانیون اطراعشـان، کـل قـدر  را مـی         متوجه بود که هم بنی

را، از قدر ؛ توسـ  ائـتالف    او دمکراتیک و تحمل مخالف را ندارد. خطر حذف کل روحانیت، حتی خود

را صـدر هـم طـرح تعامـل، مماشـا  و تحمـل دیگـری         رجوی ـ بنی  کرد. بینی می صدر ـ رجوی، پیش  بنی

 صدر دعتر هماهنگی را به توصیه آقای خمینی تصفیه نکرد! نداشتند. حتی بنی

 اشتباه محاسبه روحانیون حزب جمهوری اسالمی: ●

ر صدر ـ رجوی خب  صدر را نکرده بودند. حد تقابل را کم گرعتند. از ائتالف بنی حساب بعد از حذف بنی
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داشتند. از مسلح بودن سازمان خبر داشتند. در مذاکرا  طوالنی دکتر بهشتی و موسوی اردبیلی با رجوی به 

ی قدر  به خـارج پرتـاب کننـد!     صدر را هم از چرخه تفاهم نرسیده بودند. حال مصمم شده بودند که بنی

ها مطلع هستند و با ایـن   ادگاهدهد که از نفوذ سازمان مجاهدین خلق در د مذاکرا  شورای انقالب نشان می

زدند کـه رجـوی در جاهـای دیگـری هـم نفـوذ دارد. مخصوصـاً بـا آن          القاعده، باید حدس می قراین، علی

 و اعتمادی که بود.  دستگاه روحانیت گشادی اوایل انقالب گله

اعسوس که معجون شفابخش دموکراسی، تحمل دیگری، را هر سـه جنـاح درگیـری عرامـوش کـرده       ●

 ند.بود

، که تقاضای مالقا  با ایشان بـه همـراه   1307بهشت  ی رجوی، در اردی اهلل خمینی در پاسخ نامه آیت ●

طرعداران خود را کرده بود، صراحت به خرج داد و یک شرط گذاشت. تحویل اسلحه. این پیشنهاد قـانونی  

ح مسـتقل قابـل قبـول    بود. دولت رسمی قانونی تشکیل شده بود، ریاست جمهوری، مجلس. لذا گروه مسـل 

توانست وس  را بگیرد و تفاهم برقرار کنـد ولـی او    صدر، می نبود. رجوی از پاسخ صریح طفره رعت و بنی

بینی کـرده بودنـد کـه در ایـن      های انگلیس در گزارش به لندن، پیش خود یکطرف قضیه شده بود. دیپلما 

و نفهمیدند. روحانیون هم عواقب و عوارض، صدر ـ رجوی، بازنده هستند )پیشین( ولی این د  درگیری، بنی

 این حذف را درست ارزیابی نکرده بودند!

مهندس بازرگان هم تقال کرد که شاید بتواند از درگیری جلوگیری کند، نشـد. درگیـری شـروو شـد.      ●

 وحشتناک. میخ بر تابو  دمکراسی ـ قانون اساسی ـ انقالب بود.

 ادامه دارد
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 (21دوران کرونا )
 رفیعیحسین 

 ( 1واگرایی نیروها؛ شورای انقالب) 

ماهه اول شورای انقالب، منتشر شده است. اگرچه مذاکرا ، از طریق تندنویسی دکتـر   مذاکرا  شش ●

نویسـی اسـت، معهـذا سـنگ بنـای       شیبانی و مهندس بازرگان به ما منتقل شده و در بعضی مـوارد خالصـه  

 دهد. ها را نشان می اختالعا  و واگرایی

ماه قدر  در دست شورای انقالب، دولت موقت و آقای خمینی است. روحانیون و  در این مد  شش ●

مکالهای مسلمان مورد اعتماد نسبی آقای خمینی، یکنوو همکاری با هم دارند. روحانیون شـورای انقـالب،   

در رونـد.   کنند و به سـمت وحـد  نظـری و عملـی پـیش مـی       ی سیاسی واحدی ایجاد می حزب و نشریه

مذاکرا  شورای انقالب وحد  آنها به خوبی محسوس است. ولـی مکالهـای شـورای انقـالب و دولـت      

دهند و هر کدام یـک   روند. هر کدام یک حزب تشکیل می موقت، به اختالف، تفرّ  و دوری از هم پیش می

تنها استراتژی  گیرند. نه کنند و در شورای انقالب به صراحت و وضوح مقابل هم قرار می نشریه تأسیس می

 رسد که استراتژی تفرّ  دارند! واحد ندارند به نظر می

ی  اهلل خمینی در مقابل شاه و امریکا و بعد تـدوین نظریـه   گیری آیت و موضع 12اگرچه بعد از خرداد  ●

رسید که ممکن است روند جدیدی، غیر از روند انقالب مشروطه در پـیش   والیت عقیه در نجف، به نظر می

ماهه اول انقالب، قانون اساسی جدیـد تصـویب نشـده و آقـای خمینـی هـم        شود ولی هنوز در ششگرعته 

صدر، دکتر  اهلل طالقانی، مهندس بازرگان، بنی روحانیون و هم مکالهای طرعدار مشروطه و دکتر مصد  )آیت

یاست جمهـوری،  پیمان، مهندس سحابی و...( را در قدر  مشارکت داد. و خود به قم رعته و در انتخابا  ر

روحانیون را از مشارکت منع کرده و روحانیون شورای انقالب بارها سعی دارند که از کار اجرایـی مسـتقیم   

 در جامعه نگران هستند.« دیکتاتوری آخوندی»عاصله بگیرند و از القای 

اهلل  یـت قانون اساسی تدوین شده هم در آن ذکری از والیت عقیه نیست و بدون اعتراض مورد تأییـد آ  ●

خمینی قرار گرعته است. آقای خمینی عجله دارد که نهادهای قانونی، شکل بگیرند و قانون اساسـی، بـدون   

ی قول آقـای   مجلس مؤسسان به رعراندوم گذاشته شود. ولی آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی، بر پایه

ر بر تشکیل ایـن مجلـس دارنـد.    خمینی و مهندس بازرگان در مورد تشکیل مجلس مؤسسان به مردم، اصرا

روحانیون شورای انقالب، خاصه آقای هاشمی، از تشکیل مجلس مؤسسان عالوه بر نگرانی طـوالنی شـدن   

مانـده، هـم، نگرانـی     ها به این مجلس و تصویب یک قانون اساسی عقـب  زمان از آمدن روحانیون شهرستان

مسوولیت عدم تشکیل مجلس مؤسسان را شخصـاً  پذیرد که به مردم بگوید که  دارند. حتی آقای خمینی می

پذیرد تا قانون اساسی منتشر شود و مردم یک ماه عرصت اظهارنظر داشـته باشـند و سـپس مسـتقیماً بـه       می

ی تشـکیل مجلـس    رعراندوم گذاشته شود. اصرار آقایان دکتر سحابی و مهندس بازرگان بـر اجـرای وعـده   
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نفره که در یک ماه قـانون اساسـی را    07س محدودتر، حدود مؤسسان، در نهایت منجر به تشکیل یک مجل

شود. در این مجلس است که والیت عقیه وارد قـانون اساسـی    بررسی و سپس به رعراندوم گذاشته شود، می

 شود. می

تـر از   مانده انقالبی، گاهی یک امر به ظاهر غیردمکراتیک ممکن اسـت دمکراتیـک   در کشورهای عقب ●

 دمکراتیک جهان پیشرعته، باشد.عرآیندهای ظاهراً 

ی  به بعـد محـدود کنـیم، ریشـه     1312ی اخیر تاریخ ایران، از  های کنونی جامعه را به دوره اگر بحران ●

ساز  روزسرنوشت 707یعنی،اند.  ، شکل گرعته1307تا اول تیر  1310بهمن  22ی  های کنونی در عاصله بحران

صـدر، سـازمان مجاهـدین خلـق،      ، ریاست جمهوری بنـی یعنی در شورای انقالب، دولت موقت ملت. یک

 حزب جمهوری اسالمی و...

طـرف،   گـرای بـی   اندرکارانی که هنوز در قید حیا  هسـتند، از موضـع یـک واقـع     ی دست امید که همه

های خود را منتشر کنند تا نسل آینده، اقالً، بـه اطالعـا  درسـت، دسترسـی      ها و برداشت خاطرا ، تحلیل

 .داشته باشند

 ادامه دارد
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 (20دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 2واگرایی نیروها؛ شورای انقالب) 

ی عطف تحوال  بعدی انقالب بود. اعضای شورای انقالب بـه   گفتیم که استعفای دولت موقت، نقطه ●

های به حق مردم انقالب کـرده، پاسـخ    تواند به خواسته کردند که ضعیف است و نمی دولت موقت انتقاد می

به انبوه معضـال   مناسب دهد. نیروهای دولت موقت، توانایی مناسب در خور تقاضای مردم را نداشتند که 

 های ناحق جامعه، پاسخ انقالبی و منطقی بدهند. به حق و درخواست

هـای انقـالب، جهـاد     هـا، سـپاه پاسـداران، دادگـاه     گفت که نهادهای انقالبی )کمیتـه  دولت موقت می ●

مراکـز   کنند. این نهادهـا از  سازی می سازندگی و...( در کار اجرایی دولت موقت، دخالت کرده و مرتباً مسأله

 دانند. گیرند و اصالً خود را مقید به رهبری اجرایی دولت موقت نمی متعددی دستور می

های مردم و انقالب و شورای انقالب، بسیار زیـاد اسـت و    گفت که حجم درخواست دولت موقت می ●

دو چنـدان   کار اجرایی بسیار مشکل و تیییر عضای دوران قبل از انقالب به عضای بعد از انقالب، مشکل را

شـود و   کرده و تجربه حکومتداری ما هم کم است، عجله نباید کرد. هـر روز مسـائل جدیـدی مطـرح مـی     

هـا،   کنند، پاسخ بـه ایـن درخواسـت    های جدید مطرح می نیروهای اجتماعی، مرتباً، عمل کرده و درخواست

 خواهد. مدیریت متمرکز وحد  رویه و سلیقه و همدلی و همراهی می

قالب، بیشتر، و دولت موقت، کمتر، نگران نارضایتی، اعتراض، دلسـردی و بریـدن مـردم از    شورای ان ●

انقالب بودند و مرتباً سعی داشتند که جلوی این اتفاقا  را بگیرند. شورای انقالب و دولت موقـت، قبـول   

اجرایی داشـتند   ی ای ندارند. دوستان دولت موقت، نسبتاً تجربه داشتند که تجربه و بینش منسجم و یکپارچه

تجربـه، بـه    مدار و محتاط بودند. ولی شورای انقالب، کم کار، بروکراتیک، قانون ولی به لحاظ بینش؛ مالحظه

جز روحانیون شورای انقالب که متخصص امور عقهی بودنـد، ولـی در جایگـاهی قـرار گرعتـه بودنـد کـه        

های انقـالب، مالکیـت، برخـورد بـا      ، دادگاهالبداهه، در مورد مسائل بسیار مهم انقالب )ملی شدن صنایع عی

هـای شخصـی خـود را هـم دخالـت       دادند و عالوه بر نظـر دادن، انگیـزه   های چریکی و...( نظر می سازمان

 دادند. می

گفتند که شورای انقالب، رهبری انقالب، را به عهده دارد و به  روحانیون شورای انقالب، در اوایل، می ●

تند به تدریج، شورای انقالب را جانشین آقـای خمینـی معرعـی کننـد. ولـی بعـد       رسید که قصد داش نظر می

ی مستقیم دارنـد و مشکالتشـان را    متوجه شدند که این امر شدنی نیست. اوالً مردم به آقای خمینی مراجعه

نمایـد. لـذا، شـورای انقـالب و دولـت       کنند و درخواست اقدام می کنند و ایشان هم، اظهارنظر می مطرح می

دیدند و گـاهی مجبـور بودنـد کـه نظـر       موقت مرتباً، خود را محتاج مشور  و هماهنگی با امام خمینی می

 ایشان را، بر خالف نظر خود، اعمال کنند.
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را به عهده داشت، برای خیلی از مسائل انقالب، نظریه « مجلس شورای ملی»شورای انقالب که نقش  ●

تند. سرعت انقالب آنقدر زیاد شده بود که عرصـت اینکـار را   و تئوری نداشت. کار جمعی مدون شده نداش

نداده بود و پس از انقالب هم، متدولوژی علمی برای کار جمعی نه در شورای انقالب بود و نـه در دولـت   

موقت و در هر دو نهاد، هماهنگی و انسجام عکری بین اعضاء وجود نداشت و روشـی هـم نبـود کـه ایـن      

 هماهنگی ایجاد شود.

اهلل طالقانی و دکتر پیمان در جلسا  شورای انقالب شرکت نکردند.  ه همین دلیل، پس از مدتی، آیتب ●

روحانیون شورای انقالب، حزب تشـکیل داده بودنـد و روزنامـه داشـتند و در آن دو نهـاد، نسـبتاً منسـجم        

ای انقـالب،  رونـد ولـی مکالهـای شـور     شدند و معلوم بود که به سوی وحد  نظری ـ عملی، پیش می  می

گیری کرده بودند. دولـت موقـت،    گرعتند و به سوی کار عردی و حزب خود، جهت مرتباً، از همه عاصله می

هـای مهـم    خانـه  ای از روحانیون شورای انقالب به عنوان مشاور )یا معـاون( در وزار   پیشنهاد کرد که عده

ی مطلـوبی نداشـت،    طرح هم عمالً، نتیجهحاضر شوند، شاید بین این دو نهاد، انسجام ایجاد شود ولی این 

 هرچند برای روحانیون، تجربه خوبی بود و بعداً به درد آنها خورد.

تر از نیاز انقالبی بـه ایـن عظمـت بـود. ایـن انقـالب،        خالصه، ظرعیت مدیریت انقالب بسیار ضعیف ●

لطوایفی ایـران را کنـده   ا سال حکومت پهلوی و سیصد سال اشراعیت پادشاهی، عئودالی و ملوک 10ی  ریشه

ها سـال   ی نظام استعماری که ده بود، خیلی از نهادهای گذشته را از بین برده بود و خیلی از نهادهای پیچیده

در مملکت عمل کرده بودند، را غیرقانونی و نامشروو کرده بود. مدیران انقالب، اطالو بسیار اندکی از ایـن  

شـناختند. هویـدا، نصـیری، عرمانـدهای ارتـش،       ها را هم نمـی  هلوینهادها داشتند و حتی به درستی دربار پ

توزانـه و   وزرای گذشته، و هزاران شخص رژیم گذشته، منبعی از اطالعا  و رواب  گذشته بودند کـه کینـه  

 عجوالنه، اعدام شدند!

د و شـ  ، متوجـه نمـی  «قاضی»خود سعی کرد، آقایان را متوجه موضوو کنند، « دادگاه»هویدا، هرچه در  ●

عجله برای اعدام این منبع عظیم اطالعا  و تجربه را داشت. شما یـک بـار در مـذاکرا  شـورای انقـالب      

ـ ک بینید که پیشنهاد استفاده از اطالعا  این اعراد بشود. مهندس بازرگان هم که سعی می نمی د جلـوی ایـن   ن

مریکـا را شـورای انقـالب    شـد! تسـخیر سـفار  ا    خورد و مـتهم مـی   شتابزدگی را بگیرد، به درب بسته می

نتوانست، سبک و سنگینی کند و عواقب و عوارض، سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و روابـ  خـارجی آن را   

ارزیابی کند. مهندس بازرگان هم که اعتراض داشت به جای مقاومت و احتجاج و اعتـراض و اسـتدالل در   

ی کار بدهد، با اقدام مشـترک   ه قانع شد ادامهی عمومی، استعفا داد و بعد هم ک بین مدیران انقالب و عرصه

زاده ـ سیداحمد خمینی، استعفایش از صداوسیما، اعالم شد! و همه در مقابل عمـل انجـام شـده قـرار       قطب

 گرعتند.

عطف شد ولی هنوز واگرایی؛ مدیران انقالب را به تخاصم نکشـاند. ولـی    استعفای دولت موقت نقطه ●
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ه روحانیون و مکالهای مسلمان و ملی جامعه به عکر جدا کردن راه خویش از ی بود ک ی هشداردهنده ضربه

دیگران باشند. استعفا، قهر، عمل مستقل ـ و حتی عردی ـ در دستور مکالها قرار گرعت، عق  اکثر روحانیون 

 شورای انقالب بودند که به سوی وحد ، انسجام و عمل سیاسی هماهنگ رعتند.

 ادامه دارد
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 (22کرونا )دوران 
 حسین رفیعی

 ( 6واگرایی نیروها؛ شورای انقالب) 

ای از اعضای آن در شورای انقالب ماندنـد. بـا    استعفا داد ولی عده 1317ماه  آبان 11دولت موقت در  ●

های انقالبی بازتر شد و اعضای روحانی شورای انقـالب   حذف دولت موقت و با این استعفا، دست سازمان

کننـده )یـا بازدارنـده( در امـر اجـرا، وجـود        کردند. دیگر نیروی تعدیل ی بیشتر دخالت میدر کارهای اجرای

نظر، امکان ارتباط رسمی با مـردم را از   وزیر و شخصیت صاحب نداشت. مهندس بازرگان، به عنوان نخست

 کرد. طریق رواب  جمعی از دست داد و عق  در شورای انقالب اظهارنظر می

ی کار به دعو  روحانیون شـورای انقـالب، سـرباز زد     خارجه بود، از قبول ادامه دکتر یزدی که وزیر ●

ولی آقای مهندس توسلی، شهردار تهران، تا یک سال بعد از استعفای دولت به کار ادامه داد. رونـد حرکـت   

پارچه شدن قوای مملکت بود. روشنفکران مذهبی، یک پایگاه مهم قدر ، دولت، را از دسـت   به سمت یک

ای، مانند سرپرستی کیهان توس  دکتر یزدی، را هم داشتند به تدریج به دلیل رشد  ادند و اگر مناسبی حاشیهد

 نظرها، زیاد دوام نیاورد. اختالف

تواننـد مملکـت را اداره    اشتباه استراتژیک بعضی از اعضای دولت موقت این بود که روحـانیون نمـی   ●

ر دولت را با اختیارا  کامل در اختیار ما خواهند گذاشت. این اشتباه کنند، بعد سراغ ما خواهند آمد و این با

 بود. زیرا: 

العاده دارد و صاحبان قـدر  بـه توانـایی خـود در حکمرانـی مطلـوب توجـه         اوالً ـ قدر  جاذبه عو  

خـود را  اند که نـاتوانی   ای در تاریخ بوده های عرهیخته کنند. به حکمرانی عق  توجه دارند. معدود انسان نمی

ی مـردم ـ    های توانا واگذار کنند. به همین دلیل است که انتخاب مسووالن را به عهده اقرار و کار را به انسان

اند تا دوران انتخاب مسووالن محدود و مسوولیت با مردم باشد. همـه گانـدی و    از طریق انتخابا  ـ گذشته 

باشند. راه درست این  های انسانی خود می ویژگی نلسون ماندال و مصد  نیستند، بلکه مردمی، عادی با تمام

داد و اگـر اسـتعفا داد، هـر کـدام از      پذیرعت و اسـتعفا نمـی   بود که دولت موقت پیشنهاد آقای خمینی را می

 دادند. کردند و به کارشان ادامه می اعضای آن از روش مهندس توسلی تبعیت می

رضاشاه به شد  عصبانی بودند، حال کـه بـه قـدر     ثانیاً ـ روحانیت که از تجربه مشروطیت و دوران  

اهلل خمینی هم که سعی داشت یک  خواستند اتفا  مشروطه نیفتد. آیت اند، آن را محکم چسبیدند و می رسیده

تعادل در قدر  بین روحانیون و روشنفکران دینی ایجاد کند و خود به قم رعت و روحانیون را از کارهـای  

اندیشـید، بـا عـدم انسـجام      ی مقننـه و قضـائیه مـی    بـه بازیـابی قـدر  در قـوه    داشت و  اجرایی برحذر می

روشنفکران دینی و اختالف آنها با هم، موعق نشد و عمالً به مد  کوتاهی روحـانیون، هـر سـه قـوه را در     

 اختیار گرعتند.
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کـه دو  توانست آوردگاهی بین روحانیون و روشنفکران دینی باشد، همچون مجلـس اول   قوه مقننه می ●

بود که این  1307عراکسیون نسبتاً قوی از نهضت آزادی و دوستان مهندس سحابی را داشت و بعد از خرداد 

 قوه هم در مرحله بعدی به انحصار روحانیون و وابستگان مستقیم آنها درآمد.

 صـدر آن را بـه   در حالت عادی روند تحوال  جامعه به نفع روشنفکران دینی بود ولی عملکـرد بنـی   ●

به حذف تمامی روشنفکران ایرانی تمام شد. نه تنهـا روشـنفکران ایرانـی     1307سمتی برد که پس از خرداد 

حذف شدند که هنرمندان، نویسندگان، ادیبان، عرهیختگان، کارشناسان و... هم منزوی، مهـاجر، زنـدانی و...   

 شدند.

ای که قـدر  متمرکـز    شود. در جامعه گزینی مقدور می ای که قدر  متکثر باشد، تعامل و به در جامعه ●

کند، عوامـل خـود را هـم پیـدا      سازد، ارتباطا  خود را هم خلق می شد، این قدر  عرهنگ خود را هم می

کند و متوهم است کـه درسـت    ی محدود خود عمل می کند، در حیطه کند، قوانین خود را هم مصوب می می

ی گذشته بشریت است. قـدر  از طریـق دموکراسـی     کند. دموکراسی، تجربه ارزشمند سیصد ساله عمل می

اگر شکل گرعت، مطلوب است و اال اگر اول قدر  از طریق دیگـری شـکل گرعـت، همـه چیـز را شـکل       

 میرد! خواهد داد و دمکراسی می

 ادامه دارد
  



02 

 (23دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (1-6صدر ) واگرایی نیروها؛ قبض و بسط، رجوی ـ بنی 

جمهـور شـد. در همـان     ، رئـیس 1317صدر در بهمن  حدود سه ماه بعد از استعفای دولت موقت، بنی ●

ای  قبل از وحـد  بـا سـازمان مجاهـدین خلـق، بایـد مصـاحبه       »، در مصاحبه با لوموند گفت: 1317بهمن 

ه بـود کـه:   در جاهای دیگری هم گفت« تلویزیونی با مسعود رجوی راجع به اخال  و استالینیسم داشته باشم.

 «اند. مجاهدین[ اسالم را با استالینیسم قاطی کرده»]

های سازمان ـ شناخت و اقتصاد بـه زبـان     در حاشیه کتاب 1313صدر در سال  قبالً گفتیم که آقای بنی ●

ساده ـ نوشته بود که نظرا  سازمان مارکسیستی است. در کتاب زور علیه عقیده، در سخنرانی در همدان و  

گـذاران سـازمان مجاهـدین خلـق بـا مارکسیسـم آشـنایی         ای که انتشار داد، نوشته بود کـه بنیـان   در اعالمیه

در سـازمان اتفـا     1311، مارکسیستی است و آنچه در سـال  «اقتصاد به زبان ساده»و « شناخت»اند،  نداشته

 «.دیالکتیک»به معتقد است و « طبقا »باشد که مخصوصاً به  ی منطقی این چنین اسالمی می اعتاد، نتیجه

صدر، پس از انتخاب، خلع سالح نیروهای انقالبی را در حضور مردم مطرح کرد و از مـردم،   آقای بنی ●

 ای از مسلمانان را گوشزد کرد و گفت در این جبهه: ، تشکیل جبهه1316بهشت  بله گرعت. در اردی

 الف ـ مسلمانان روشنفکر

 ب ـ مسمانان التقاطی

 اید متحد شوند.ج ـ مسلمانان سنتی، ب

گیـری آقـای    صدر سـخن گفتـه بـود و موضـع     یکی دو هفته پس از انتشار نوار آیت که از حذف بنی ●

نشینی کرد و با سران جمهوری  صدر عقب خمینی در جمع دانشجویان در مورد سازمان مجاهدین خلق، بنی

صـدر، اعـالم شـد کـه در      به بنیرا امضاء کرد و در روزنامه انقالب اسالمی وابسته « میثا  وحد »اسالمی 

توانند باشند و باید خارج جبهـه تصـفیه و سـپس وارد جبهـه      جبهه متحد مسلمانان، مسلمانان التقاطی، نمی

 شوند.

و با تأیید امام، در مدرسه عیضـیه اصـل شـوراها را     1317بهشت  اهلل طالقانی، در اردی دانیم که آیت می ●

دتر، و قبل از تصویب قانون اساسی اجرایی شود، در شورای انقـالب  اعالم کرد و تأکید داشت که هرچه زو

شـورا  »بار اعالم کـرد کـه:    صدر، پس از انتخاب یک هم این امر تصویب شد که شوراها اجرا شود. ولی بنی

 ، باز از شوراها دعاو کرد.1316شهریور  16و در « پورا مالید

زهـرا، از عـدم اجـرای     در نمـاز جمعـه در بهشـت    1317شهریور  10اهلل طالقانی، در  دانیم که آیت می ●

 شوراها برآشفت، بیآ او ترکید و به عدم اجرای آن، اعتراض کرد.

، آقای خمینی، علناً، در مورد سازمان مجاهدین خلق موضع گرعـت و بـه سـخنان احمـد     1316تیر  1 ●
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خمینی، اعتراض کرد که از سازمان حمایت کرده بود. سازمان روزنامه مجاهد را تعطیل کرد و نیروهایش را 

 زار، رساندند.ه 327تیراژ آن را از صدهزار به  وصرف تبلیغ و عروش روزنامه انقالب اسالمی نمود 

شهریور، حسینیه ارشاد و دعای عاشورا  16شهریور،  10در مراسم  16سازمان مجاهدین خلق در سال  ●

در دانشگاه تهران، آن را به اوج رساند.  1316اسفند  11صدر پروپاگاند راه انداخت در  های بنی در سخنرانی

گشـاد کـردن   »و « ن حکومـت خمینـی  سـائید »صـدر بـرای    هایش گفت که وحد  بـا بنـی   و بعد در نوشته

 بود.« های حکومت خمینی سوراخ

اهلل خمینـی حـذف شـد، سـازمان      مسعود رجوی د رانتخابا  ریاست جمهوری اول، با سخنرانی آیت ●

صدر، به حذف رجوی اعتراض کرده بود ولی سازمان انتخـاب   شرکت در انتخابا  را تحریم کرد. آقای بنی

نامید ولی پـس از انتخـاب او بـه او تبریـک گفـت. و حتـی نوشـت کـه         « امشروون»او را، قبل از انتخابا  

 اند! صدر بازنداشته طرعداران سازمان را از ر ی دادن به بنی

وای بـه روزی  »نوشت و تهدید کرد که:  1317بهمن  11، 1سازمان مجاهدین خلق، در مجاهد شماره  ●

 «وله پاسخ دهیم. آن وقت خودتان پشیمان خواهید شد.که تصمیم بگیریم، مشت را با مشت و گلوله را با گل

آقای قاسملو، دبیرکل حزب دمکرا  کردستان، که با جمهوری اسالمی به مرحله تخاصم رسیده بـود،   ●

، چاپ شد. در آن مصـاحبه قاسـملو   16بهمن  23در گاردین  کهدر پاریس مصاحبه کرد  1316بهمن  22در 

 عاش ساخت و گفت:

هـای یـک حکومـت جـایگزین در      ایران با سازمان مجاهدین خلق جهت تشکیل هستهرهبران کردهای »

هـای مخـالف، بـه جـز حـزب تـوده و یـک شـاخه از عـدائیان و           همه گـروه « ... »اند. ایران به تواعق رسیده

 «این تواعق باشند ءتوانند جز طلبان، می سلطنت

یش از هر کس مجاهدین خلـق را نکـوهش،   صدر در شورای انقالب بارها و ب قبالً گفتیم که آقای بنی ●

 نقد و غیرقابل اعتماد نامیده بود.

 ادامه دارد
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 (20دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (2-6صدر ) واگرایی نیروها؛ قبض و بسط، رجوی ـ بنی 

داد و هم در شورای انقالب. به مناسبتی، از دولت  صدر به شد  مصدقی بود. هم در خارج نشان می بنی ●

 گرایی و اخال .   دانیم که مصد ، دو ویژگی برجسته داشت: قانون گفت. همه می و عملکرد مصد  سخن می

تبلییـا ، یـازده    صدر، رئیس جمهور قانونی ایران بود که در یـک رونـد دموکراتیـک و عضـای آزاد     بنی

 میلیون ر ی آورده بود. آیا قدر این اعتماد مردم را دانست؟

ای آقای خمینی و کاریزمای مردمی قابل رقابت در اوایل انقالب را نداشت  صدر، قدر  نفوذ توده بنی ●

قـوا  ولی آیا پایگاه بروکراتیک قانونی او با عناوین، ریاست جمهوری، رئیس شورای انقالب و عرمانده کـل  

شدن، تقویت نشده بود؟ چرا نتوانست از این پایگاه استفاده کند؟! و حتی در مواردی این پایگاه را به سخره 

 ؟!«ریاست جمهوری این کشور برای من اعتخاری نیست»گرعت که:  می

یا رجوی عریبش داده بود کـه بـا عشـار اجتمـاعی، آقـای       وترین حالت او تصور داشت  در خوشبینانه ●

طرف او را انتخاب و از روحانیون سلب قدر  خواهد کرد و قدر  را کالً به او و رجـوی خواهـد   خمینی 

صدر با تأسی به روش مصد ، در محاعل داخلی خـود گفتـه بـود کـه      داد. آیا چنین چیزی مقدور بود؟ بنی

ماننـد   اختیارا  خواهد گرعت و مستقل از مجلس لوایح قانونی تصویب و اجرا خواهـد کـرد. آیـا شـرای     

کم تشـکیالتی   ای خود را کم دوران مصد  بود؟ آیا روحانیتی که اکثریت مجلس را گرعته بود و پایگاه توده

دانست که در نهایت آقای خمینی، در مقابل روشنفکران مذهبی، روحانیت را انتخـاب خواهـد    کرد و می می

صدر مطلع بودنـد و رعتـار    اط رجوی با بنیداد؟ آیا روحانیت و آقای خمینی که از ارتب کرد، تن به اینکار می

کردند که قدر  را به او واگـذار کننـد؟ جـواب     صدر می دیدند، این اطمینان را به بنی غرورآمیز او را هم می

 صدر در این سناریو یا توهم داشت و یا رجوی او را متوهم کرده بود؟ این همه سواال  منفی است. بنی

صدر ـ رجوی، برای سقوط جمهوری اسـالمی و    ی که اتفا  اعتاد، اتحاد بنیترین حالت، چیز در بدبینانه ●

در « شورای ملی مقاومـت »برپایی جمهوری دمکراتیک اسالمی بود. و به محآ ورود به پاریس و بعد تشکیل 

داد کـه   ی خود در پاریس، این امید زودرس را نشان مـی  های اولیه این راستا حرکت کردند. رجوی در مصاحبه

صدر بـه ایـن سـناریو، قابـل      زودی به ایران بازخواهد گشت! آیا به لحاظ اخالقی، این عملکرد و ورود بنی به

توان دید؟ آیا در کشوری که در حـال جنـگ    توجیه است؟ آیا در عرهنگ و منش دکتر مصد  چنین چیزی می

از وقت و انرژی خود را  جمهور و عرمانده کل قوا، باید در توطئه کسب کل قدر  باشد و بخشی است، رئیس

 ریزی و تدارک براندازی جمهوری اسالمی کند که ر ی مردم را ـ با هر تحلیلی ـ دارد؟ صرف برنامه

ها، بعید نبود. او در زندان و مخصوصاً بعد از کودتای تقی شهرام، عملکرد حذعی  از رجوی این توطئه ●

کتر محمدی گرگانی و... نشـان داده بـود و خـود    خود را با مجاهدینی چون مهندس میثمی، دکتر رستگار، د
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سـاله را در   11صدر بارها، سازمان را استالینیستی نامیده بـود. ولـی از رهـروی راه مصـد  کـه عمـری        بنی

شـدند، آیـا    صدر و رجوی پیروز می ی دمکراتیک گذرانده بود این عمل، کودتا نبود؟ بالفرض که بنی عرانسه

 د؟این کار اخالقی و قانونی بو

کردنـد؟   صدر را انتخاب مـی  ، بنی«صدر ـ خمینی  بنی»آیا مردم عادی ایران که اکثریت بودند در تقابل  ●

کردنـد،   صـدر حمایـت مـی    های همسو با رجوی ـ از بنی  بالفرض که روشنفکران ـ البته نه همه ـ و سازمان  

ی درگیر جنگ داخلـی و خـارجی   توانستند یک نظام پایدار دمکراتیک در ایران انقالب صدر ـ رجوی، می  بنی

 ی این سؤاال  منفی است. ایجاد کنند؟ جواب همه

دانست کـه   صدر، حتماً، در مذاکرا  طوالنی خود با رجوی متوجه طرح و برنامه او شده بود و می بنی ●

ت در دانسـ  صدر، حتماً، می است، چیزی که عرا  هم با ایران داشت. بنی« گلوله در مقابل گلوله»او به دنبال 

 خبر نداشت؟ حتماً داشت. 1316صدر از مصاحبه قاسملو در پاریس در بهمن  زند. آیا بنی چه راهی قدم می

اند، آیا خود او، از قبل وارد طراحی یک کودتا نشده  کند که بر علیه او کودتا کرده صدر، ادعا می آقای بنی

 بود؟

داد و بـر علیـه    صدر در شورای انقالب، مخصوصاً در شش ماه اول، با روحانیون همدلی نشان می بنی ●

وزیر دولت موقت مطـرح شـد،    کرد و یکبار که تیییر نخست مهندس بازرگان، رئیس دولت موقت، تبلیغ می

د؟ طـرح  وزیـر کنیـ   صدر را نخست طوری سخن گفت که شهید دکتر سامی به طعنه گفت: چطور است بنی

اهلل  جمهور شد، روحانیون و حتی آیت صدر رئیس تعویآ مهندس بازرگان مسکو  ماند و بعد از اینکه بنی

 بست!!« عقد اخو »خمینی را دور زد و با رجوی 

هـای   تشکیل داد و خیلی از احزاب و شخصـیت « شورای ملی مقاومت»صدر با رجوی در پاریس  بنی ●

ای براندازی جمهوری اسـالمی شـدند و شـاید بعضـی از آنهـا بـه اعتبـار        ایرانی مقیم خارج وارد این شور

صـدر، بعـداً در سـال     دانست، به این شورا پیوستند. آقای بنـی  جمهور قانونی، می صدر که خود را رئیس بنی

« سـازی  تـوهم »و « بلـوف »ها و اشخاص هم جدا شدند و  ی سازمان از این شورا جدا شد و بعداً همه 1302

ّعا، باید عریب رجوی  صدر، با آن همه تجربه و اد ها رو شد. سؤال این است که آیا آقای بنی آن رجوی برای

 شد؟ ی عریب دیگران هم می خورد و واسطه را می

خواستند، ایـن حـرف    طلب بودند و تمام قدر  را می کند که روحانیون قدر  صدر، ادعا می آقای بنی ●

کردید و در چارچوب مناعع  ما به همان قدر  قانونی خود اکتفا میدرست است ولی آیا شما نبودید؟ اگر ش

بستید و بـه دنبـال برانـدازی جمهـوری اسـالمی،       کردید و به رجوی دل نمی ملی و مصالح ملی، حرکت می

بریـد و عامـل بخشـی از     در تبعید اجباری به سر می ،سال است 17رعتید، وضع شما بهتر نبود که حاال  نمی

 که بعداً رخ داد؟عجایعی بودید 

  ادامه دارد
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 (25دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (4صدر ) واگرایی نیروها؛ حزب جمهوری ـ بنی 

اهلل خمینی، روحانیون مورد اعتماد خود را تشویق به تشکیل حـزب کـرد و بـه آن     اوایل انقالب، آیت ●

حزب که معجونی از همه  ی تشکیل نظر از نحوه کمک هم نمود. حزب جمهوری اسالمی، متولد شد. صرف

 نیروها بود و محتوای دقیق حزبی نداشت ولی امر مثبتی بود. زیرا:

 ،ی روحـانیون کـه هژمـونی داشـتند     اوالً ـ تشکیل حزب، یعنی اعتقاد به دموکراسی و این امر برای آینده 

 گرعتند.  زدگی عاصله می برای جامعه، مثبت بود. روحانیون از عوام

الخطـاب   توانست عصـل  شد. صندو  ر ی، می لیت حزبی برای سایر نیروها هم عراهم میثانیاً ـ امکان ععا 

 باشد.

سـازی دمکراتیـک    ثالثًا ـ برای اولین بار، پس از دوران دکتـر مصـد ، حـزب و رعتـار حزبـی و شـفاف       

 توانست تمرینی باشد تا جامعه در مسیر دمکراتیک قرار گیرد. می

، ععالیت تمامی احزاب ـ به جز حزب توده که بعداً گرعتار شـد ـ    1307بعد از درگیری خونین خرداد  ●

متوقف گردید، حتی حزب جمهوری اسالمی و به دستور امام. این بدبینی به ععالیت احزاب، هنـوز پـس از   

گویند که دمکراسی  اند به صراحت می سال برطرف نشده. و بعضی از عرماندهان نظامی که قدرتمند شده 17

هـای   هـا، سـمن   و حزب در ایران شدنی نیست! نه تنهـا احـزاب کـه نهادهـای مـدنی، سـندیکایی، خیریـه       

محیطی، توانمندسازی و... هم مورد تهدید حاکمیت هستند. تا هر نهادی، یک کم بـزرگ و معـروف    زیست

آیند. بازگشـت بـه    یتی به حساب میی اینها برای حاکمیت، تهدید امن شود، باید جلوی آن را گرعت! همه می

کردند، حتی اگر یک نشریه علمی، مثل نشـریه   شاه قاجار که هیچ اقدام مدنی را تحمل نمی دوران ناصرالدین

 دانش دارالفنون، باشد!

صـدر در دانشـگاه تهـران میتینـگ      ، به مناسبت سالروز عو  دکتر مصد  آقای بن1316اسفند  11در  ●

جمهـوری   ها و مجاهدین ابتکار عمل میدان را به عهده داشتند، به نفع و علیـه رئـیس   الهی برگزار کرد. حزب

، دیگـری  «صـدر  سپهسـاالر ایرانـی بنـی   »گفـت:   دادند و با هم درگیری داشتند. یکی مـی  شعارهای تندی می

 و... « ابوالحسن پینوشه، ایران شیلی نمیشه.»گفت:  می

سعی کرد که از تشدید اختالف جلوگیری کند. هیـأ  سـه   ها دیگر شکسته بود. آقای خمینی باز  حرمت

های عمومی منع  ی رسیدگی به اختالعا  دو طرف تشکیل شد و حتی دو طرف از شرکت در سخنرانی نفره

ای رسید کـه روحـانیون حـزب جمهـوری      کردند. شرای  به مرحله شدند. مؤثر نشد. دو طرف مراعا  نمی

 اسالمی صبوری خود را از دست بدهد.

شکست حزب جمهوری اسالمی در انتخابا  ریاست جمهوری برای رهبران ایـن حـزب ثقیـل بـود.      ●
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اهلل خمینی برند. امام آنها را ضمن دلداری تشویق کرد در انتخابا  مجلس ععـال شـوند تـا     شکایت به آیت

ناقشه شاید تعادلی در قدر  سیاسی ایجاد شود. اکثریت مجلس را حزب جمهوری اسالمی گرعت. شروو م

 صدر شروو شد. و چالش با آقای بنی

، پس از کش و قوس عراوان، توانست آقای رجـایی را در  1316مرداد  17حزب جمهوری اسالمی در  ●

 صدر به زحمت آن را قبول کرد. وزیری، بگمارد. چیزی که بنی ر س کار اجرایی کشور، نخست

ی مهمی صادر کـرد و بـرای انتخـاب     یهحزب جمهوری اسالمی، در رابطه با شروو کار مجلس اطالع ●

 ( این هشت شرط عبار  بودند از:1316خرداد  0وزیر هشت شرط گذاشت )کیهان  نخست

باید مکتبی باشد... درصدد کابینـه   -2وزیر باید این پست را به عنوان یک وظیفه الهی بپذیرد  نخست -1

باید به اصل والیت عقیـه   -3کنیم  آن عرار میائتالعی نباشد که نشان دموکراسی غربی است که ما همواره از 

 -1گـر باشـد    احکام اسالم در اعمـال و شـئون زنـدگی او جلـوه     -1کامالً معتقد و التزام عملی داشته باشد 

از هرگونـه   -0کاری به شد  بپرهیزد.  کاری و محاعظه قاطعیت اسالمی داشته باشد از سازشکاری، مالحظه

کس در هیچ مقامی نباید تأیید امام را برای خود سنگری قرار دهـد   هیچ -0گرایش به شر  و غرب بپرهیزد 

کس را در هیچ مقامی به طور  حزب هیچ -7های خود را با استفاده از همین تأیید موجه جلوه دهد  و لیزش

 نماید... تا وقتی معتبر است که آن شخص در خ  انقالب اسالمی و خ  امام باشد. مطلق تأیید نمی

 ی جدی با او دارد. گوید و قصد مقابله صدر سخن می ود که حزب جمهوری اسالمی، با بنیمعلوم ب

روحانیت آگاه متعهد حداقل در حـد  »اهلل بهشتی گفت:  ، در مسجد امام خمینی، آیت1316آبان  26در  ●

واهنـد  عیار به عنوان معتمدان ملت بر جریان کارهای کشور برای همیشـه نظـار  خ   جانبه تمام نظار  همه

های خرد و کالن را قبول کننـد کـه مزاجشـان بـا ایـن نظـار         کرد. کسانی در جمهوری اسالمی مسئولیت

 «کنند. توانند جایشان را به کسانی بدهند که از این نظار  صمیمانه استقبال می سازگار باشد. اگر نمی

 داد. این سخنرانی، بوی شدید انحصارطلبی می

نویسـند ولـی بـه     ای به امام مـی  روحانی حزب جمهوری اسالمی، نامه 1 ،1317در دوشنبه اول بهمن  ●

هـا بـرای تضـعیف حـزب و      دهند. ولی در آن نامه از تبلییا  بعضـی  دلیلی مریضی آقای خمینی آن را نمی

کننـد. از موقعیـت حـزب در انتخابـا       امام گالیـه مـی  « بعضی از نزدیکان و منتسبان به بیت»همصدا شدن 

گوینـد و از   ها را به کلـی از بـین بـرد سـخن مـی      تدوین قانون اساسی که امید غیرمذهبی مجلس خبرگان و

اظهارا  »و « پخش شایعاتی حاکی از خشم امام نسبت به حزب جمهوری اسالمی»اظهارا  آقای تهرانی و 

ایت که گفته صدر هم شک کنند. از بنی آقای خمینی گالیه می« برادر و نوه و داماد و اعراد دیگری از نزدیکان

نـد کـه ممکـن اسـت     نک اظهار نگرانی می«. اگر مجلس با من هماهنگ نباشد ایران منفجر خواهد شد»است 

 .«، بشودجمهورند منجر به انتخاب شدن اعرادی که تسلیم رئیس»انتخابا  مجلس 

ممکـن اسـت    مسؤلیت کمتری به عهده داشته باشـند »کنند که اگر  در پایان نامه تلویحاً امام را تهدید می
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کنـد. در پایـان بـه صـراحت      و از دست دادن محتوای انقالب اسالمی آنها را نگـران مـی  « ناخرسند نباشیم.

زده در  زده و غـرب  متجددهای شـر  »و اینکه « خورد که عالئم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می»گویند  می

ند که ممکن است مجلس مـورد نظـر   کن احساس نگرانی می« اند بیرون راندن اسالم از انقالب همدست شده

 «جمهور را جبران کند. ها و کمبودهای رئیس بتواند نارسایی»امام شکل نگیرد تا 
 ادامه دارد
  



06 

 (26دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (5صدر ) واگرایی نیروها؛ حزب جمهوری ـ بنی 

در انتخابا  ریاست جمهوری اول، امام، روحانیون را از کاندیداتوری منع کرده بود. حزب جمهـوری   ●

به قم رعتند که امام را بـرای   17ماه  ای در دی اسالمی از این تصمیم امام ناراضی بود. آقایان هاشمی و خامنه

 این دیدار را توضیح داده است.ای،  کاندیداتوری آقای بهشتی راضی کنند. آقای هاشمی، مفصل در مصاحبه

پذیرد. سماجت آقایان و تهدید که خودشان به انـدرون منـزل دامـاد امـام      امام، در ابتدا، آقایان را نمی ●

شـود کـه    دهد. برخورد تلخی انجـام مـی   خواهند رعت تا مالقا  کنند، آقای خمینی به مالقا  رضایت می

 کند. نماید. ولی با درخواست آنها مواعقت نمی و استمالت میکند و در آخر امام از ا آقای هاشمی گریه می

شود که اوج  صدر، پس از انتخاب، اختالف او با روحانیون حزب جمهوری اسالمی بیشتر می آقای بنی ●

اسـفند   22و بهشـتی در   16بهمـن   21باشد. آقایان هاشمی رعسنجانی در  می 1316اسفند  11آن در میتینگ 

نگـری و اسـتراتژی ایـن دو شخصـیت      نویسند. این دو نامه بـه لحـاظ دیـدگاه و آینـده     یبه امام، نامه م 16

ی انقالب و هم به لحاظ دیدگاه و عملکرد امام در آن مقطع تاریخی بسـیار مهـم هسـتند.     تأثیرگذار و آینده

ی  و آینده اهمیت اصلی آنها در تبیینی است که این دو روحانی نزدیک به رهبری انقالب، از شرای  آن زمان

تا خـرداد   16ی اسفند  سازی تحوال  چهارماهه ها را که حتماً در تصمیم انقالب دارند. ما در اینجا، این نامه

کنیم. تردیدی نیست که تحوال  اسفند ـ خرداد، در رقم زدن سرنوشت   اند بررسی می نقش جدی داشته 07

تر تجزیه و تحلیل خواهیم  دلیل، این دو نامه را مفصلاند. به همین  کننده داشته کنونی ما، تأثیر جدی و تعیین

 ی آقای هاشمی عبارتند از: شده در نامه کرد. مهمترین نکا  مطرح

های حضوری که عرصت طرح مسائل نیست و حالت تشریفاتی گرعته و خـوف کـه    گالیه از مالقا  -1

دانـد و خـواهش کـه در جلسـه آینـده       می« النصیحه الئمه المؤمنین»آن را  -2شما آن را رقابت تلقی کنید. 

برنامه پنج نفر روحانی حزب جمهوری در سال گذشته که به دلیل مریضی رهبری  بر تأکید -3جواب دهید. 

گویند، نصایح کلی و عام شـما و   رل مخالف و اقلیت سخن می تبلییا  مخالفان که در ر -1داده نشده است. 

مقصر یا قاصرند  یاًمتساور سر قدر  اختالف داریم و دو طرف سکو  ما، باعث شده خیلی عکر کنند که ب

مواضع سخت و مکتبی امروز ما، دنباله  -1اید که مردم را از ابهام و تحیر درآورید.  و شما هم صالح ندانسته

هـایی داشـتیم و    [ است. بعد از پیروزی انقالب، ما مسامحه1311نظرا  قاطع شما از اول انقالب ]منظور از 

یـا   ةالصـلو  کردیم شما اجـازه ورود اعـراد تـارک    هایی اجرا می مخالف بودید ولی نظرا  شما با تعدیلشما 

حجـاب در   دادید، روزنامه آیندگان را تحـریم کردیـد، از حضـور زنـان بـی      متظاهر به عسق را در کارها نمی

هـا مـوارد    کردیـد. همـین   حجاب در رادیو و تلویزیون جلوگیری می ادارا  مانع بودید، از موسیقی و زن بی

طرف بگیرید؟ اگر همـین   اختالف ما با آنهاست. آیا رواست که ما درگیر و متهم باشیم و جنابعالی موضع بی
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دانید، ما مطیع هستیم، حداقل به ما بگویید. آیا رواست که دوستان ما، اکثریت مدرسـین   موضع را صالح می

صـدر در یـک طـرف و جنابعـالی      اختالف و آقای بنی و عضالء قم و ائمه جمعه و جماعا  و... یک طرف

 طرف داشته باشید؟ موضع ناصح بی

کنیم، به صالحیت رهبری ایمان داریم، ولی تحمل ابهام در نظر رهبـر برایمـان    ما میدان را خالی نمی -0

 مشکل است.

تعقیـب  احتمال اینکه این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی و عکـری جـاری و خطـی کـه در ارتـش       -0

 شود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقالبمان بگذارد، صراحت من است. می

صدر مخالف بینش اسالم عقاهتی است  قبل از انتخابا  ریاست جمهوری، به شما گفتیم که بینش بنی -7

کنیم و اکنون هم همان نظر را داریم. شما عرمودید، ریاست جمهـوری مقـام    که ما برای اجرای آن تالش می

تواند کارشـکنی کنـد و بـا اسـتفاده از مقـام،       سی است و کاری دستش نیست و امروز در کار کابینه، میسیا

شود  کنیم. دعاو ما مشاجره تلقی می کند و ما عق  دعاو می مجلس و دولت و نهادهای انقالبی را تضعیف می

 نش است.عرمایید که: اختالف دو بی دهید و خودتان هم دعاو الزم را نمی بس می و آتش

در خصوص جنگ و عرماندهی ارتش، عرماندهی به خاطر وحشت از نیروهای خالص اسالمی، مایل  -6

اند ـ و نیروهای خالص دینی   است نیروهای غیراسالمی را در ارتش حاکم کند ـ که مناعع مشترک پیدا کرده 

نی شـدن جنـگ باشـند،    را منزوی یا منفعل نماید. احتمال اینکه مدیران جنگ به علل سیاسی طالـب طـوال  

صدر به منظور تضـعیف دولـت و شـاید     آور است. احتماالً ]نقش[ آقای بنی وجود دارد. این احتمال تکلیف

اجرای منویا  امریکا و... مخصوصاً کمبود مهما  و اسلحه قابل توجه است. الزم اسـت جنابعـالی سـریعاً    

 گیری شود. ماها در خدمتتان بحث و تصمیم عکری بفرمایید. با دوستان مورد اعتماد ارتشی و با حضور

ما، حزب را با مشور  شما و تأیید غیرمستقیم، تأسیس کردیم. اکنون اعتبـار حـزب از نفـوذ شـما      -17

 شود ـ غیرمستقیم ـ ولی رنگ حمایت کمتر شده. در جلسا  خصوصی ما را قانع کنید، چه کنیم؟ تیذیه می

یا  و ادعاهای دیگران شما را تحت تأثیر قرار داده و قاطعیـت  کند که تبلی گاهی به ذهنم خطور می -11

دهید و بسیاری از مردم هـم از ایـن امـر متحیرنـد. اگـر خـدای        تر از گذشته نشان می و صراحت را ضعیف

نخواسته روزی شما نباشید و این تحیر بماند، چه خواهد شـد. انتظـار نـداریم کـه نصـایح ذو وجـوهی از       

 یم، احضار کنید و امر بفرمایید.های جمعی بشنو رسانه

صدر را رئیس شورای انقالب کردیم و عرماندهی کل قوا را توصیه کردیم. به اینها قانع نشـد   ما، بنی -12

کرد، امـروز هـم نقـش     کند در مرکز قدر  بود، دیگران را مقصر معرعی می و مرتباً کمبودها را متوجه ما می

 . چه باید کرد؟دارد اقلیت مخالف را

اسـفند در دانشـگاه تهـران،     11ی هاشمی رعسنجانی به امام و پس از اتفاقا   حدود یک ماه بعد از نامه

 نویسد که مهمترین نکا  آن عبارتند از: ای به امام می مرحوم بهشتی نامه
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شود، یکی معتقد و ملزم به عقاهت  ویژگی موجود میان مدیران کشور به اختالف دو بینش مربوط می -1

چنـان   های بینابین، که نه به کلی از وحی بریده است و نـه آن  ها و برداشت اد و دیگری در پی اندیشهو اجته

بند. بینش اول در برابر بیگانگان به توکل بر خدا و اعتماد به نفـس و تکیـه بـر     که باید و شاید متعهد و پای

 در عمل لرزان و لیزان. نویسد ولی گوید و می خواهد و می توان اسالمی، بینش دیگر همین را می

هـا در دسـتآوردهای    ای برای زندگی امت معتقد و مانع حل شدن مسـلمان  بینش اول به نظام و شیوه -2

کشـاند کـه    هـا، جامعـه را بـه راهـی مـی      شر  و غرب، بینش دیگر با حفظ نـام اسـالم و بخشـی از ارزش   

 گشاید. داسالم میهای بیگانه در اسالم و بلکه ض خود درها را به روی ارزش خودبه

بـرد و بیـنش دوم بـرای نفـوذ      بینش اول در گزینش مسووالن، جامعه را به سوی امامت متقـین مـی   -3

 سازد. ها همه سطوح مدیریت، را هموار می مباال  ها و کم مباال  بی

یت اند و در نظام شاه در اقل های اخیر در راه حاکم شدن اسالم اصیل کوشیده کسانی که در طول سال -1

اکنون در جمهوری اسـالمی کـه امـام در     اند، هم گرا به سر برده گرا و شر  اند و زیر عشار اکثریت غرب بوده

ها را به عهده دارند، دوبـاره تحـت عشـار همـان      ر س است و تنی چند از عرزندان امام بخشی از مسوولیت

 .دان اکثریت قرار گرعته

رود که اکثریت شود، امروز ذلت و خذالن مؤمنان را لمس  این اقلیت مؤمن که اگر حمایتش کنند می -1

شـوند. بـا    مـی  سـد  هـا  و سر راه حرکت اسـالمی و اصـالحی آن   کوبندشان یمکنند که با چما  ارتجاو  می

اند و با اطمینان به حمایت گروهـی   ها جا خوش کرده استظهار به ستون پنجم دشمن که در همه این سازمان

 روز.از مسلمانان امروز و دی

اگر این دو بینش در اداره امور ادامه یابد، نه کارها سروسامان پیدا کند، نه مشـکال  موجـود دینـی،     -0

دیده بـا سـرعت و قاطعیـت کـاعی حـل شـود و نـه         عرهنگی، اخالقیا  اجتماعی و اقتصادی این مردم رنج

 های اصیل ریخت و به مرحله عمل درآورد. توان برای آینده طرح می

این است که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول )اسالم عقاهتی و خ  اصیل امـام( بـه آن    نظر ما -0

 درجه رسیده است که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این نوو بینش اداره شود.

گذرد که عناصر متدیّن و دلسـوخته   هایی می های نظامی و انتظامی و... جریان امروز در بیشتر دستگاه -7

جمهور و همفکران ایشان در جبهه ملی و نهضت آزادی و  کند... با حمایت رئیس را بسیار اعسرده کرده و می

روند که به سرنوشت مؤمنان در جنگ اصحاب اخـدود   شوند و می جا سرکوب می ها، همه با همدستی خلقی

 دچار گردند.

توانسـتم   ام نهادید نبودم، تا می بر عهدهاندیشم، ای کاش زیر بار این مسؤلیت سنگینی که با تأکید  می -6

رود.  به کمک آنها الاقل عریادی برآورم. زیرا عریاد یک طلبه زیبنده است اما از یک مسوول انتظار اقدام مـی 

 شوم که جنگ قدر  است میان سران نه دعاو از مظلوم. اگر اقدام کنم، با این شائبه روبرو می
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انـد ولـی نـه     شوند، هرچند موعق نشـده  شما همه نهادها کوبیده می های مکرر با استفاده از حمایت -17

 توان نادیده گرعت و نه ضررشان. خطرشان را می

جمهور در سرمقاله انقالب اسالمی تهدید کرد، که اگر دستگاه قضایی بخواهد ایشـان را   آقای رئیس -11

سـاوی بگـذارد، از ریاسـت    با کسانی که در حوادث چهاردهم اسفند زخمی و مصدوم شـده در دو کـف م  

 گیری خواهد کرد. جمهوری کناره

کردیم که  اسفند با محبت رعتار کردیم و در حل مشکال  امید داشتیم. هرگز باور نمی 11در دیدار  -12

 سه روز بعد چنین رعتاری از خود نشان دهد.

 کنم: به حکم وظیفه عمومی النصیحه الئمه المسلمین عرض می -13

 شود. تر از پیش شنیده می گر گسترده ای اخیر صدای پای امریکای توطئهه در ماه -13-1

اند بـیش   جمهور پنهان کرده های غرب و شر  که خود را پشت سر رئیس دنباله زنجیروار توطئه -13-2

 از پیش نمایان است.

 کند. روز تنگتر می جمهور بر مخالفان حاکمیت اسالم، عرصه را روزبه پناه دادن رئیس -13-3

کوشند. در مورد شخص جنابعالی این رهبری  برای حذف مسئله والیت عقیه در آینده سخت می -13-1

اند، ولی برای نفی تداوم آن سخت در تالشند. در سخنان اخیر مهندس بازرگـان در   را طوعاً یا کرهاً پذیرعته

 مشهود است. امجدیه در برابر شعار، درود بر منتظری امید امت و امام، این مطلب به خوبی

صدر و آقای یزدی در سطوح  ما از همان آغاز در پی آن بودیم که امثال آقای بازرگان و آقای بنی -13-1

باال ععالیت داشته باشند. پس از استعفای مهندی بازرگان پیشنهاد حضور ایشان در شورای انقالب را دادیـم  

 با آنها نداریم. صدر داده شد، ما مسأله شخصی خانه مهم به بنی و دو وزار 

 این اختالف در مورد رعایت کامل معیارهای اسالمی در گزینش اعراد است. -13-0

 نظرهای تفصیلی بینش اول را منتشر کردیم. نقطه -13-0

 رشد بینش اول برای اداره کشور به آن درجه رسیده که نهادهای کشور به وسیله آن اداره شود. -13-7

دانید، ما به همـان کارهـای    اسالمی به وسیله صاحبان بینش دوم را اصلح میاگر اداره جمهوری  -13-6

 طلبگی خویش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی عرساینده نباشیم.

 ادامه دارد
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 (27دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (3صدر ) واگرایی نیروها؛ حزب جمهوری ـ بنی 

 01صدر از ریاست جمهوری عزل شد، هفتم تیر، انفجار حزب جمهوری اسالمی،  ، بنی1307اول تیر  ●

نفر از کادرهای رسمی جمهوری اسالمی ـ از جمله دکتر بهشتی ـ را از حیا  عزل کـرد. آخـرین مـیخ بـر       

ایران کوبیده شد. چهل سال است که ما گرعتار همان تصمیم حـذف  « انقالب ـ دموکراسی ـ توسعه  »تابو  

صدر را در این سلسله نوشـتارها، بارهـا    صدر نیست، مشکال  جدی بنی صدر هستیم. اینجا دعاو از بنی نیب

 ایران است.« انقالب ـ دموکراسی ـ توسعه»ایم، اینجا اشک ریختن بر جسد مظلوم  برشمرده

 صـدر تـا   ی تحوال  شـش روز ـ از عـزل بنـی     بهترین توصیف را آقای هاشمی رعسنجانی در عاصله ●

 انفجار حزب در عبار  زیر، گفته است:

کردم که تا دیشب  زده و اندوهناکی برخورد می های ماتم جا با چهره ها همه ها تا اتا  در راهروها و سالن»

)کارنامه و « ها، سخت شاداب و با نشاط بودند. صدر و سرکوبی لیبرال تحت تأثیر تحوال  کشور و عزل بنی

 ی وحشتناکی: ه معادله( چ120-121، صص 1307خاطرا  

 صدر = شادابی و نشاط، عزل بنی

 ها = شادابی و نشاط و سرکوبی لیبرال

 های اندوهناک. انفجار حزب = ماتم = چهره

 شود: تیک تاریخ چنین می در واقع؛ دیالیک

 های اندوهناک صدر = ماتم = چهره عزل بنی

 های اندوهناک ها = ماتم = چهره سرکوبی لیبرال

ها، در ایران گویی قیامت به پا شد. عمالً همـه چیـز انقـالب و     صدر و سرکوب لیبرال ل بنیپس از عز ●

وارد ادبیـا  سیاسـی   « بـاغی »ی خود روحانیون دود شد و به هوا رعـت. اصـطالح عقهـی     ساله 27زحما  

هسـتند و   اند، بـاغی  جامعه شد. دادستان در تلویزیون ظاهر شد و گفت اعرادی که مسلحانه با ما درگیر شده

ی قضـا ـ آقـای موسـوی اردبیلـی ـ در نمـاز         احتیاج به محاکمه ندارند، کشتن آنها واجب است. رئیس قوه

ی  بـدون محاکمـه بکشـید. مسـابقه    « کنیـد؟  مردم اعتراض دارند که چرا آنها را محاکمه می»جمعه گفت که 

که از بهترین عرزندان این ملت،  شروو شد. بعداً آمارهای رسمی طرعین اعالم شد« اعدام ـ ترور »وحشتناک 

 اند!  هزار نفر ترور شده 10هزار اعدام، و  27

« شـامپاین »ریزی، برژینسکی در کاخ سفید جشن گرعته بود و برای مهمانانش  آن شب، با شروو خون ●

بـا   باید کاری بکنیم که جریان چپ )مذهبی و غیرمـذهبی( ایـران  »ینی کرده بود که ب کرد. آخر او پیش باز می

انقالب، عدالت، توسعه، دموکراسی در همـان روز، در  « کند، توس  خمینی حذف شود. اشتباهی که خود می
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سال است که، آن روز نیامده است! انقـالب   17وار دوباره سربرآرند و امروز  ایران دعن شدند تا کی ققنوس

 عقیم شد! عق  حزب توده مانده بود که انگلیس برای او هم برنامه داشت.

، ائتالف امریکا ـ بریتانیا علیه دکتر مصد  )یعنی علیه؛ دمکراسی ـ اسـتقالل ـ     1332مرداد  27اگر در  ●

نیروهـای درونـی    1307ی این مردم سـوار شـدند در آخـر خـرداد      سال بر گرده 21توسعه( کودتا کردند و 

انقـالب ـ   »علیـه  « اسیروحانیون ـ یک مصدقی ـ یک جوان نابالغ سی  »، متشکل از 1310انقالب شکوهمند 

های متعددی کردند که چهل سال است گرعتار  ایران کودتا کردند و کشور را وارد بحران« دمکراسی ـ توسعه

 اندازهایی وجود ندارد.  آن هستیم و چشم

وار  ققنـوس  1377و خـرداد   1300مند بود که وقتی نیروهای عرهیخته در خرداد تآنقدر این کودتا قدر ●

سربرآوردند تا دوباره، راه توسعه و دمکراسی ایران را شاید باز کنند؛ نتوانستند و شکسـت خوردنـد! هنـوز،    

هـای   عاجعه ادامه دارد، چیندر بزرگ ته توبره است. هنوز پایان این تراژدی معلوم نیست. هنوز صهیونیست

کشند و توان ملـی   پاره کردن ایران، نقشه می مسیحی آوانجلیک امریکا با تواعق ضمنی استعمار پیر برای تکه

 نماید و سردرگم است!  ما برای این مقابله ضعیف می

را تـاکنون محقـق   « اوجب واجبا  حفظ نظـام اسـت  »در این تقابل، ظاهراً، روحانیت موعق شد و تز  ●

ی  ساله 111ی اهداف انقالب؟ با کدام آرزوی  نظامی؟ با چه محتوایی؟ با کدام قرینه کرده است ولی چگونه

 بخش؟ انقالب مشروطیت؟ با کدام اسالم رهایی

تازمیدان سیاست شـود   توانسته تمام رقبا را، منزوی کند یا به حاشیه براند و خود یکه حاکم روحانیت ●

ها جوان  ، مهاجر  و عرار میلیون1300گناهان  های بی اعدام وزیری، ای؟ انفجار دعتر نخست ولی با چه نتیجه

سـتیزی، هـدم اخـال      گریـزی و دیـن   ی مالی ـ اداری، دیـن   و چند هزار میلیارد دالر سرمایه، عساد گسترده

اسـت کـه    1307ی مستقیم و غیرمسـتقیم آن کودتـای خـرداد     اجتماعی، نابودی سرمایه اجتماعی و... نتیجه

 اند! ردم کردهطرعین علیه این م

ی  بینی این وضع را نکرده بودند و هر دو طرف توهم پیـروزی داشـتند. از آن طـرف، عرقـه     حتماً پیش ●

ای مفلوک و پلید و مزدور و محصور در شهرکی در آلبانی تا مرگ به سـراغ ایـن    رجوی تبدیل شد؛ به عرقه

ها را هم با خود دعن کنند. چیـزی از   آرمانتک به گورستان بروند و  ساله بیاید و تک 07-07نماهای  انقالبی

نژاد نمانده و وارث او موجودی شده که در دنیای سیاست که هیچ در دنیای ماعیاها  های مقدس حنیف آرمان

های شهرهای ایران جمع شد و بـه آوارگـی و    ، این سازمان از خیابان1301اش را یاعت. در بهمن  باید نمونه

گـری،   سـازی و توطئـه   تاد و چهل سال است که جز دروغ و تهمت و پرونـده گدایی و مزدوری و خیانت اع

ریزی برای مسخ و از خودبیگانگی معدود طرعدارانی اسـت   گوید! مرتباً در حال برنامه داند و نمی چیزی نمی

این  اند. کنند و باالجبار به همزیستی رسیده که از روی ناچاری و از اجبار ارتزا  هنوز، سازمان را تحمل می

با شرایطی بسیار پیچیـده، بـدون امیـدی روشـن بـه      « ابر بحران»طرف، نظامی، جمهوری اسالمی؛ با صدها 
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 بهبود.

صدر بعد از دو سه سال توانست خود را نجا  دهد ولی هنوز یک انتقاد روشن و مفید برای  عق ، بنی ●

 ، از خود نکرده است.1307خرداد  37تا  10بهمن  22های آینده از  نسل

، روحانیت با تمام وجود به میدان آمد. آخر، سرنوشـت مـرگ ـ زنـدگی بـود. راه      1307خرداد  37در  ●

تعامل، همزیستی، پلورالیسم، تحمل دیگری و... به پایان رسیده بود. تمامی روحانیت، عقه، عقها، امکانا  از 

آنهـا   1310مارگران که انقـالب  های مخرب استع های قرون به میدان آمد تا پیروز میدان شود. تئوری پستوی

شد. عرهیختگان جهانی کـه انقـالب ایـران را، راهـی جدیـد، در میـان دو        را غاعلگیر کرده بود، عملیاتی می

 داری ـ کمونیسم موجود، یاعته بودند و به مذهب امید بسته بودند، ناامید شدند. اختاپوس سرمایه

 ادامه دارد
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 (28دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (1گرایی نیروها؛ روحانیت ـ روشنفکران )وا 

 عضای جامعه کامالً مسموم شد: 1307از اول تیرماه  ●

 میلیون ر ی عزل شد. 11جمهوری قانونی با  رئیس -

 ی سیاسی ـ نظامی رسماً به جمهوری اسالمی اعالم جنگ کرد. سازمان مجاهدین خلق با بیانیه -

داشتند و حتی وس  را گرعته بودند )امت، میزان، جاما،...( نشریا  سیاسی که هیچ ربطی به درگیری ن -

 ممنوو شدند.

هـا   ای بـا ایـن درگیـری    هایی کـه هـیچ رابطـه    های سیاسی، تعطیل شدند، حتی سازمان ععالیت سازمان -

 نداشتند.

نفـر از مسـووالن رسـمی مملکـت،      01در هفت تیر، بمبی قوی در حزب جمهوری اسالمی منفجر و  -

 کشته شدند.

 سازمان مجاهدین خلق، شروو شدند. یلیشیایماللهی و اعدام  ترور اعراد حزب -

 ی سیاسیون، روشنفکران و عرهنگیان، هنرمندان و... شروو شد. بازداشت گسترده -

 عضای جامعه کامالً نظامی ـ امنیتی شد. -

 کرد. شد و عضا را ملتهب می مرتباً اخبار ترور و انفجار پخش می -

 شد. سازمان در اوین پخش و اسامی اعالم می یلیشیایممرتباً اخبار اعدام جوانان  -

 مادری عرزند مجاهد خود را لو داد. -

 عضا آنقدر احساسی، انتقامی و نامتعین شده بود که از هیچکس کاری ساخته نبود. -

شـد، پیـروز    بینی مـی  شرعت و عمالً رعت. همانطور که پی این عضا تا یکطرعه شدن درگیری، پیش می -

 میدانی این نزاو روحانیت حاکم بود.

و پس از کشتن موسی خیابانی، عمالً سازمان مجاهدین خلق از میدان درگیری حـذف   1301در بهمن  -

 شد و ترورها، موردی و محدود شد.

-... 

هـای   جمهوری و متحد او، سـازمان مجاهـدین خلـق و سـایر سـازمان      در این درگیری، نه تنها رئیس ●

هایی کـه ععالیـت سیاسـی محـآ      متخاصم جمهوری اسالمی حذف و از کشور عراری شدند، بلکه سازمان

اعراد  کردند، نهضت آزادی، جنبش، جبهه ملی، مسلمانان مبارز، جاما و... هم دچار مضایق جدی شدند و می

بعضی از آنها به زندان اعتادند. عق  حزب توده و عدائیان اکثریت که از حاکمیت روحانیت دعاو کرده بودند، 

 شدند. هنوز تحمل می
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، جاسـوس نفـوذی   یچکینکوز، نوبت حزب توده و عدائیان اکثریت شد که انگلیس، 1301در زمستان  ●

اهلل بیطـرف از طـرف آقایـان هاشـمی و      درشاهی و حبیـب خود در کا.گ.ب. را به پاکستان آورد تا آقایان ما

ای به پاکستان بروند و اسناد وابستگی حزب توده را به کا.گ.ب. و شوروی دریاعت کنند متعاقـب آن   خامنه

ها و عدائیان هم شروو شد. در واقع طرح برژینسکی کامل شد. عمالً، دیگر، حزب  ای بازداشت و اعدام توده

زیسیونی عضای ععالیت نداشت. حتـی، رهبـران نهضـت آزادی کـه نماینـده مـردم در       و سازمان سیاسی اپو

مجلس بودند هم، مرتباً، با توهین و عحاشی مواجه بودند و در مجلس رسمی کشور، نمایندگان به آنها حمله 

کـرد! آنهـم چـه کسـانی را،      بخـش مـی   ی رضایت زدند و ریاست مجلس، خنده کردند و آنها را کتک می می

 دان همین روحانیون در مبارزه با رژیم شاه.متح

عالوه بر این، روحانیت حاکم، در مقابل اصحاب عرهنگ و هنر و ادبیا  هم قرار گرعت و سعی کـرد   ●

سن و سال  ای جوانان کم کرد و هر کینه ها خلق می کند. هر تروری، کینه« سازی پاک»جامعه را کامالً از اغیار 

ای بین رجـوی ـ الجـوردی، وجـود      سپرد. گویی مسابقه ی اعدام می ا به جوخههای مسلح ر طرعدار سازمان

 سازی دیگری را به عهده داشت. داشتند. و یکی نقش ععال وامی« رزونانس»داشت که یکدیگر را به 

آنقدر این عضای مسموم خشن کشت و کشتار پر از کینه شده بود کـه آقـای سـعادتی، عـرد محبـوب       ●

اهلل خمینی را در تضـاد   ، که به تعارض بینشی با رجوی رسیده بود و درگیری با آیتسازمان مجاهدین خلق

اش هم منعکس  نامه دانست و آن را با شهامت سازمانی که بسیار نادر بود، در وصیت با استراتژی سازمان می

بد. مرگ بـرای  کرده بود، به دست آقای الجوردی، اعدام شد! تا هیچ راه اصالح و بازنگری، امکان ظهور نیا

 دیگراندیشان امر سیاسی شد!!

اندیشـید. امـر    هـای درگیـر بـا آن، سیاسـی نمـی      گویی، هیچکس در جمهوری اسالمی و در سـازمان  ●

وبـیش   حل شد، چیزی که هنوز هم کـم  دانست. حذف عیزیکی رقیب راه داری را امری سیاسی نمی حکومت

اگـر در حـال   «! ترنـد.  ها از اسرائیل خطرنـاک  ملی ـ مذهبی »شنویم که  ادامه دارد و هنوز هم از بازجویان می

های حقو  بشر جهانی است  های سازمان کشند به معنی تیییر بینش آقایان نیست به یمن ععالیت حاضر، نمی

قدرتمنـدترین  »انـد و بـه قـول چامسـکی چـون:       که این رعتارها را به اعکار عمومی مردم جهان منتقل کرده

 کند. ، این اعکار عمومی جهان، نقش بازدارنده بازی می«ار عمومی مردم جهان استامپراطوری جهان اعک

، ابزار مقاومت خود را برای پیروزی، ساخت. رجوی به صدام و غرب 1307این درگیری خونین سال  ●

ول ترین دولتمردان امریکا را حامی خود کرد و از هر دولت مرتجعی پ و عربستان و اسرائیل پناه برد. مرتجع

، جمهوری اسالمی را سـرنگون کنـد،   1310شهریور  10خواست با تکرار،  و حمایت دریاعت کرد. او که می

 گذراند. و چهل سال است که با مزدوری و عالکت و رذالت، روزگار می

ی قضائیه، سرکوب محـآ را در دسـتور کـار قـرار داد و      ی ذاتی قوه جمهوری اسالمی با نفی وظیفه ●

توانند بکننـد تـا جمهـوری اسـالمی      تی ـ امنیتی چراغ سبزی دریاعت کردند که هر کاری می نهادهای اطالعا
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انـد کـه    ها، نـه تنهـا، ریشـه کـرده     حفظ شود. امروز چهل سال از آغاز آن ماجرا گذشته است. حب و بیآ

ذوب والیت در ها که امروز پوشیده نیستند. کسانی که  اند. ابربحران عملکردها؛ محصول خود را عیان ساخته

انـد و بسـیار نگـران     هـا را بـاور کـرده    گفتند، امروز ابربحـران  به می چه و به ، چه1307شده بودند و در دهه 

 اند. شده

 ادامه دارد
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 (29دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 1انحصاری شدن قدرت) 

ی شـد.  صدر از قدر ، قـدر  در جمهـوری اسـالمی انحصـار     و حذف بنی 1307پس از اول تیرماه  ●

های دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و مجالس دوم، سوم و چهارم، کمترین  انتخابا  ریاست جمهوری

شدند و یا متحدان  ای از دمکراسی و رقابت درون نظام هم نداشتند. یا روحانیون کاندید و انتخاب می صبیه

ند و عراکسیونی در مجلس تشـکیل  ی کارگزاران سربرآورد بالعصل آنها. عق  در مجلس پنجم بود که پدیده

 دادند. اندک رقابتی! کامالً درونی.

پذیرعته شد، قانون  167، پیش آمد، قطعنامه 1300های  اهلل منتظری حذف شد، اعدام در این مد ، آیت ●

زده شد. قدر ، حتـی بخـش    تیییر کرد والیت مطلقه عقیه در آن وارد و به شد  روحانی 1307اساسی در 

جمهور کمترین قدر  را صـاحب شـد.    وزیری حذف و رئیس دتاً به رهبری واگذار شد نخستاجرایی، عم

« انتخـاب رهبـری  »بیشترین قدر  بدون مسوولیت به رهبری واگذار شد. مجلس خبرگان رهبری به جـای  

را برای وظیفه خود تبیین کرد. نهادهای موازی و متعدد قدرتمند زیر نظر رهبـری تشـکیل،   « کشف رهبری»

مرزی نظامی گسـترده شـد کـه     های برون رسی و بازرسی و مالیا  معاف شدند. ععالیت ترده و از حسابگس

ی مستقیمی با امنیت ملی دارد، ساختارهای اطالعاتی ـ امنیتی، بدون نظـار  قدرتمنـدتر شـدند. قـوه       رابطه

ها و اعراد ععـال   با سازمانقضائیه استقالل و اقتدار خود را تا حد زیادی از دست داد، مخصوصاً در برخورد 

های علمیه، دولتی و محدود شدند. نظار  استصـوابی، عمـالً، انتخـاب را     مدنی ـ سیاسی ـ عرهنگی. حوزه  

 انتصاب کرد.

رخ داد و در درون « اشـتباهی »سـال، در انتخابـا  ریاسـت جمهـوری،      10و پس از  1300در خرداد  ●

ی  ای دمکراتیک صور  گرعت و با یک اشتباه محاسـباتی، آقـای خـاتمی از حاشـیه     باعت روحانیت، صبیه

جوشـش  بینی قبلی و برخالف برآورد هسته قدر ، انتخاب شد. این انتخـاب،   روحانیون اصلی، بدون پیش

گفت و از  ملی، مردمی بود که در تبلییا  انتخاباتی، صدای متفاوتی را شنیدند که از اجرای قانون سخن می

انـد، از ایـن    ها. جناح غالب روحانیت، شوکه شد، شایع شد که بعضی از علمـا سـکته کـرده    گفتگوی تمدن

 شوک!

ای بـه   د انتخابا  را لیو کرد، گرچه عدهش شد. نمی این اتفا ، غیرمترقبه بود و باید برای آن عکری می ●

شد، باید شرایطی  ساز می ای پیشنهاد این امر را داده بودند. لیو انتخابا  در داخل و خارج مسأله آقای خامنه

 گیر کنیم. شد تا، عمالً، خاتمی نتواند کاری انجام دهد، اصالحا  را زمین عراهم می

، 1306بهشـت   ای مطبوعـا  در اردی  ی دانشگاه، بستن علـه های زنجیری، حمله به دانشگاه و کو قتل ●

و پس از یک چالش طـوالنی بـین    1377و عروردین  06نفر از ععاالن ملی ـ مذهبی در اسفند   07بازداشت 
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هـا و ایجـاد نهـاد جدیـد      مسووالن اطالعاتی و سیاسی در مورد برانداز بودن و برانداز نبودن ملی ـ مـذهبی  

ی تبلییی ـ  ی تلویزیون و نهادهای جناح راست حاکمیت و تمامی بدنه ا  بسیار گستردهاطالعاتی، و با تبلیی

، بازداشت «براندازی قانونی»دار،  درآوردی، متناقآ و خنده الذکر با اتهامی من روحانی ـ سیاسی، جناح عو  

. معهـذا،  هـای سـفید، قـرار گرعتنـد     های انفرادی و تحت شـدیدترین شـکنجه   شدند. هزاران روز در سلول

را دادگاه هم نپذیرعت و این گروه که به صراحت و شـفاعیت وزار  اطالعـا ، برانـداز    « براندازی قانونی»

سال زندان محکوم شدند! البته اجرای احکام در مواردی معلق و در مواردی اجرا  بیش از چند صدنبودند به 

 شد.

های عرهنگی ـ مذهبی   ر خیلی از زمینهی این اقداما ، باعث شد که گرچه جنبش اصالحی د مجموعه ●

ها و رعایت قـانون اساسـی، بـه     ، ولی در تیییر رویهباشدای ـ حقوقی و هنری دستآوردهایی داشته    ـ رسانه

بست رسید و حتی آقای خاتمی لوایح دوقلوی خود را هم از مجلس پس گرعـت و عمـالً در دوره دوم،    بن

گیر شـد. حتـی بـا مجلـس ششـم و مهندسـی نتیجـه         لی زمینشد. اصالحا  اگرچه نمرد و« چی تدارکا »

 های زیرین جامعه خزید و منتظر ماند. ها به الیه انتخابا  و حذف سه کاندیدای ملی ـ مذهبی

، پوپولیسم به میدان آمد. با رویکردی موجه؛ مبارزه با عقر و عساد مـالی ـ اداری. پوپولیسـم،    1371در  ●

نهم و با استفاده از تجربه مجلس ششم، با یکدستی نمایندگان برگزار شد. برنده شد. مجلس هفتم، هشتم و 

نژاد، تنش کم شد. هنوز عوارض الگوی انتخاب شده، الگـوی چینـی: بسـتن عضـای      دور اول آقای احمدی

گذرد و چه خطراتی مملکت  عهمیدند که چه می سیاسی و اجرای عدالت، بروز نکرده بود و عق  خواص می

کند. برداشت آقایان از الگـوی چـین، غلـ  بـود، آن را نفهمیـده       هوری اسالمی ـ را تهدید می ـ ایران و جم

 های استانی، عدالت برقرار نشد. های پول و توزیع آن در مساعر  بودند. با گونی

هـا،   هـا، اختالعـا ، تهدیـدها، نگرانـی     هـا، تنـاقآ   ی چالش ی عطف شد. همه ، نقطه1377انتخابا   ●

 07.. از عمق به سطح آمد. اقشار متوس  شهری، آگاهی طبقه خود را بروز داد. میرحسین کـه از  ها، و. ناامنی

ی نسـبی مثبـت دوران جنـگ، از همـه چیـز       ی قدر  پرتاب شده بـود و علیـرغم کارنامـه    به حاشیه 77تا 

، 1377 انتخابـا  تحمل کرده بود، در  77های نئولیبرالیستی و پوپولیسم را تا   گیری کرده بود و چرخش کناره

به کمکـش   او، ی قبلی ی انتخاباتی آمد وجهه طاقتش طاغ شد و خطر جدی را احساس کرد به میدان مبارزه

جنبش مردمی، مدنی، دمکراتیک و امیدوارکننده شکل گرعت. جنبش یک آمد. در دوران مبارزا  انتخاباتی، 

 کردند. شده، بروز می سبز. داشت استعدادهای عروکوعته

ی حاکمیـت   کرد و اراده داد که امیدها را نابود می کننده بود و خبر از چیزی می نتیجه انتخابا ، مأیوس ●

دهیم. محکـم جلـوی هـر چـرخش رویکـرد را خـواهیم        ی هر تیییری نمی ساخت؛ یعنی اجازه را عریان می

 حرکـت مـا   ده است. در مسـیر ما بری« ترمز»و « عرمان»ای، این کار را خواهیم کرد. دیگر  گرعت. با هر هزینه

ایم و نصفه و نیمه برخورد کردیم، در ایـن واقعـه    قرار نگیرید که لِه خواهید شد. تا حاال شما را تحمل کرده



61 

 جدی هستیم، جدی هم برخورد خواهیم کرد.

اء طلبان از قبل امضـ  ای، قبل از اعالم نتایج، شکل گرعته بود و احکام بازداشت اصالح معلوم بود که اراده

 گرعته، علناً، اعالم شد. ی شکل ، اراده1377خرداد  26شده بود. جمعه 

که رهبران آن بـه حصـر    1376تا بهمن  1377ماه طول کشید. از اواخر خرداد  27جنبش سبز، حدود  ●

به شکلی مـوهن   1371تا  1307اعتادند. حصر رهبران سبز، آخرین مرحله بود. قبل از آن کارگزاران نظام از 

و به تناسب ارتباط آنها با جنبش سبز  1617و  1637های مسکو در دهه  دگاه آورده شدند یادآور دادگاهبه دا

ها را تحمـل کردنـد. جوانـان بـیش از      محکومیت گرعتند. مظلومانه و ساکت ـ به جز چند نفر ـ محدودیت   

ی ایـن جنـبش متفـاو  بـا     ها هزینه دادند. زندان، آوارگی و مهاجر  نصیب آنها شد. ول ساالن و مسن میانه

بود. در همان چند روز آخر خرداد، یک میلیـارد عکـس و مـتن و خبـر بـه جهـان        1300جنبش اصالحا  

مخابره شد. تمامی تحوال ، به یمن تکنولوژی، به اطالو اعکار عمومی مردم جهان رسید. حاکمیـت عریـان   

 «.کنیم زندگی زیر بار زور نمی»ن بود: اش ای شد و مردم ایران، ابهت تاریخی خود را عیان ساخت. خالصه

 ادامه دارد
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 (31دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 9واگرایی نیروها؛ روحانیت ـ اقشار متوسط شهری) 

 ای از امید تابید تا مردم نقش داشته باشند. ، بارقه1307، برای اولین بار پس از 1300خرداد  ●

 (Marshal, Gurr and Jaggers)توس  سـه نفـر    2710تا  1777ای ه ی سال روند اقتدار در ایران در عاصله ●

سـال   227دهد که در  خانی(. این نمودار نشان می اند )نقل از بروجردی و رحیم مطالعه شده و در نمودار زیر آمده

و اصـالحا ؛ مـردم در انتخـاب     10های کوتاهی در مشـروطه، دولـت مصـد ، انقـالب      گذشته، عق  در دوران

اند و استعداد حکومتداری کمی مثبت و بعداً. بالعاصله اعـول کـرده و منفـی شـده      ن نقش مستقیم داشتهدولتمردا

 شود؟! نمی« دمکراسی ـ توسعه ـ آرامش»دهد که چرا ایران وارد دوران  است. این نمودار، نشان می

تـا   1332 ، محمدرضاشـاه از 1327تـا   1371منظور از آرامش، آرامش با سرکوب نیست. رضاشـاه از   ●

تاکنون، آرامش ایجاد کـرده اسـت. ولـی آرامـش بـا       1377و از  1300تا  1307، جمهوری اسالمی از 1310

 سرکوب ناپایدار است. به دو دلیل: 

 الف ـ ماهیت ملی ندارد؛ مردم در آن دخالت ندارند.

 کنند. ب ـ مسائل اساسی مردم به دلیل الینحل ماندن مرتباً تنش ایجاد می

ی استثنایی در جمهوری اسالمی، مردم عمدتاً شهری به میدان  ، دو بار و به شیوه1377و در  1300در  ●

روز یک بحـران ـ و در    6سازی ـ به قول خاتمی هر   آمدند تا اقتدار ملی را بازسازی کنند. در اولی با بحران

، متوقف شـد و شـرای  بـه    با سرکوب خونین، حرکت مردم 1376تا بهمن  1377ی خرداد  دومی در عاصله

تـا   1777کنـد، مـردم نقـش ندارنـد. از      کند، چه کسی مملکت را اداره می ی قبلی بازگشت. عر  نمی چرخه

تـا   1613و از « دربـار ـ انگلـیس   »، 1611تـا   1621کنند. از  اداره می« روس ـ انگلیس »ای  سفارتخانه 1670

جنـگ خـارجی و درگیـری داخلـی و تبلییـا       »، 1660تـا   1671و از « دربار ـ انگلـیس ـ امریکـا     » 1606

« هراسـی ـ تخاصـم بـا امریکـا      پوپولیسم ـ سرکوب ـ دشمن  »ای از  تاکنون، مجموعه 2773و از « پوپولیستی

هـم وجـود    1670اند. تمامی ظـواهر دخالـت مـردم از     کنند ولی مردم مستقیماً اداره نکرده کشور را اداره می

 تأثیر. اند ولی بی گانه و... بوده ای کوتاه ـ انتخابا ، قوای سه هاند. پارلمان ـ به جز دور داشته

بهمن  22کشند. این اقشار از همان  را به دوش می« دمکراسی ـ توسعه ـ آرامش»اقشار متوس  شهری،  ●

، تحت عشار بودند و هر وقت اقدامی ـ چه عردی و چه جمعی ـ کردند، متوقف شدند. یـا مهـاجر      1310

نشـین جامعـه شـدند. اقشـار      اقشار عقیر جامعه پیوستند و یا ساکت و آرام و منـزوی و حاشـیه  کردند، یا به 

دهـد ـ ایـن اقشـار      اند ـ دولت باید آمار دقیق بدهد که یـا نـدارد یـا نمـی      میلیون گفته 7تا  1مهاجر را بین 

اً نخبگـان عکـری و   میلیارد دالر، دارنـد. بـاز برآوردهـا رسـمی نیسـتند. عمـدت       2777تا  777ای بین  سرمایه

 اقتصادی، هستند.
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توس  نهادهای مؤثر در جمهوری اسالمی تشویق به خـروج از کشـور    1300مهاجرین ـ حداقل ـ از    ●

گفـت:   شود. بازجویی به من مـی  اند. حتماً با این برداشت که هرچه در داخل کم شوند، تنش هم کم می شده

ه سکوالر هستند. بروند کنید؟ گفتم ایرانی هستند و همدرد. گفت: ن چرا با کانون نویسندگان بیانیه امضاء می

 به ترکیه!! این کشور جای سکوالرها نیست.

در داخــل، اقشــار متوســ  شــهری ـ معلمــان، دانشــگاهیان، هنرمنــدان، روشــنفکران، تکنــوکرا  و    ●

پـذیران   شوند و به خیـل عظـیم آسـیب    به سرعت و به شد  عقیر شده و می ـ  های پائین جامعه... بروکرا 

ماننـد و   بـازمی « دمکراسی ـ توسعه ـ آرامش  »کارایی و ایفای نقش ذاتی خود در روند پیوندند و عمالً از  می

 شوند.  اصالً ناکارا می

و  1367-1360، با تظاهرا  1376-1377به خاتمی، تظاهرا   1377و  1300ی ر ی مردم در  مقایسه ●

دهـد کـه اعتـراض بـه      مـی  اعتصابا  صنفی متعدد در ده سال اخیر ـ کارگری، معلمان،... ـ به خوبی نشـان   

ی اقشـار   پذیر، منتقل شـده اسـت. دغدغـه    مدیران جمهوری اسالمی از اقشار متوس  به اقشار عقیر و آسیب

متوس  اگر دمکراسی ـ توسعه ـ آرامش بود، دغدغه این اقشـار معیشـت و امکـان زیسـتن اسـت. ترکیـب         

ای خود به کشورهای پیشرعته مهـاجر    شود. اگر اقشار متوس  برای ععالیت حرعه مهاجران هم، عوض می

کنند. عرار سرمایه هم کـه بیشـتر بـه کشـورهای      کردند. اقشار عقیر جامعه برای امرار معاش، مهاجر  می می

انـد. بعضـی    پیشرعته بود، حال به کشورهای همسایه ـ ترکیه، ارمنستان، گرجسـتان و... ـ تیییـر مقصـد داده     

کنند تا در آن کشورها زیست کنند و امیدی به بهبودی وضع داخل  می مایملک خود را به این کشورها منتقل

ندارند. تیییر مذهب و دین مردم از شیعه و اسالم به مسیحی، زردشتی، بهایی هـم رویکـرد اعتقـادی مـردم     

ها و شیعیان  توان تحمل خشونت و درگیری شیعیان با شیعیان و شیعیان با سنی برای آرامش است. چقدر می

 ادیان را کرد؟! با سایر

از اول انقالب، نگرانی مسووالن روحانی ـ و حتی در مواردی غیرروحانی ـ از اقشار متوس  شهری  ●

بوده است )مذاکرا  شورای انقالب( و بعد درگیری خونین هم با همین اقشار پـیش آمـد و سـرکوب و    

ـ       وز، چنـین اسـت. عشـار از    بازدارندگی هم برای این اقشار در دستور کـار قـرار گرعـت. امـروز هـم، هن

ی کنترل آنها و تأسیس اینترنت داخلـی، سانسـور و پارازیـت بـا      های مجازی و شیوه ها به رسانه دانشگاه

های جدید همیشـه و در   نظرر از اینکه رسانه شود. مبارزه با آگاهی. صرف های گزاف آنها، منتقل می هزینه

بخشی ـ   در داخل منابع درست و قابل اعتماد آگاهی دهند، چون حاکمیت نتوانسته جا آگاهی هم نمی همه

های اجتماعی، مراکز مذهبی و... ـ ایجاد کنـد، مـردم مجبـور بـه       نشریا  کاغذی، رادیو تلویزیون، شبکه

 اند. توسل به خارج شده

ضعف حاکمیت را شناخته است. آگاهی مردم. چرخش اطالعا . امروز هر اتفاقی در  هم نقطه ،خارج ●

شـود و   اعتـد، بـه سـرعت بـه خـارج منتقـل مـی        های خیابانی می ، کارخانجا ، مدارس و سرکوبها زندان
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 سال عمر جمهوری اسالمی 12شود. از  المللی حقو  بشر می بالعاصله تبدیل به گزارش رسمی نهادهای بین
هـای اول انقـالب و مـدتی در     بار در سازمان ملل به نقآ حقو  بشر محکوم شده است، به جـز سـال   30

دوران خاتمی. حتی، برای اولین بار، جمهوری اسالمی در شورای حقو  بشر، برای اعـراد هـم، بـه جنایـت     
 رود؟ آید که جمهوری اسالمی به کجا می علیه بشریت محکوم شده است. این سؤال پیش می
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رونداقتداردرایران،بروجردیورحیمخانی
Marshal, Gurr, and Jaggers (2016(اقتباساز

این نمودار نشان می دهد که در مواردی که مردم مستقیمًا در انتخاب دولتمردان 
نقش مستقیم داشته اند، استعداد حکومتداری در ایران شکوفا شده است و در 
و  ملی  جنبش  مشروطه،  در  کوتاهی  دوران های  در  فقط،  گذشته،  سال   220
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 (30دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 2انحصاری شدن قدرت و نیروهای حواشی) 

با پیروزی انقالب و روشن شدن ثقل قدر ، نیروهای متعـددی بـه دور روحـانیون مجتمـع و بـا آن       ●

ی محکـم و   همراه شدند. بعضی از این نیروها از قبل با روحانیت رابطـه داشـتند. ماننـد مؤتلفـه کـه رابطـه      

انقالب به ایـن جمـع پیوسـتند. ماننـد همفکـران مظفـر بقـایی،         هایی بعد از پیروزی مستقیمی داشتند. گروه

ارتبـاط محکمـی بـا     از قبل های چریکی که بعداً مجاهدین انقالب اسالمی شدند و روشنفکرانی که سازمان

 روحانیت نداشتند، مانند میرحسین موسوی، شهید رجائی و شهید چمران و...

خود را گسترش دهد و اقشاری را جذب کند، مانند خود روحانیت هم سعی کرد که نیروهای طرعدار  ●

 دانشجویان پیرو خ  امام که سفار  امریکا را گرعتند.

این نیروها هم به تدریج تأثیرگذار شدند.  ،یروال معمول یک در ،1307 خرداد ینخون یریدرگ پس از ●

عنـوان مثـال مجاهـدین    کردنـد. بـه    کم از حواشی روحانیت به متحد آن تبدیل شده و مستقالً عمل مـی  کم

کردند. پست و شیل گرعتـه   کننده بازی می انقالب اسالمی در برخورد با سازمان مجاهدین خلق، نقش تعیین

بودند و تریبون داشتند. آقای بهزاد نبوی، عرد تأثیرگذار مجاهدین انقالب همراه با دوستانش که احتمـاالً در  

ن بدو انقالب درصدد طرد و حذف مجاهدین خلـق بودنـد.   ی خوبی با رجوی نداشتند، از هما زندان تجربه

اند. بازداشت سعادتی در ارتباط با سفار  شـوروی و بعـد    ها، بارها، به این امر اذعان کرده خود در مصاحبه

که باید مجاهدین خلق را به سوی جنگ مسلحانه هدایت کنیم و بعد آنها را جمع  خصوصی بیان در محاعل

و جلـوگیری از   17بهشـت   گیری از مالقا  امام با رهبران مجاهدین خلـق در اردی کنیم. کوشش برای جلو

 اند. صدر و... از آن جمله شهردار کردن رجوی توس  بنی

این نیروها به ایجاد دمکراسی و تحقق تسامح و تساهل نه تنها کمکی نکردند که برعکس، در مواردی  ●

ری کردن قدر ، ععال بودند. همـانطور کـه گفتـه شـده،     تندتر از روحانیون در حذف دگراندیشان و انحصا

های مسلحانه که متحد شدند و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را تشـکیل دادنـد، دشـمنی خـود را      گروه

صدر کردند. مؤتلفه و طرعداران مظفر بقایی هم، همین نقش را داشتند.  متوجه سازمان مجاهدین خلق و بنی

صـدر و دیگـران اعتـاد. جوانـان      ثل شهید رجایی هم در دوراهی تقابل با بنیحتی شخصیت مبارز معتقدی م

اهلل خمینی، موجب استعفای مهنـدس بازرگـان و    دانشجویی که سفار  را گرعتند و به پشتوانه حمایت آیت

شروو جنگ  وی مشترک امریکا ـ صدام   روز شدند که به توطئه 111های امریکا تا  تداوم نگهداری دیپلما 

 شد. ختم

های اسالمی خارج کشور که پـس از انقـالب بـه ایـران      این نیروها، همراه با دانشجویان عضو انجمن ●

های متعددی در ماشین حکومتی گرعتند، بعداً، تأثیرگذاری بیشتری داشتند. نگاه این نیروها به  آمدند و پست
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خانه و دیگـران را مهمـان    صاحب انقالب و امکانا  وسیع آن به تدریج، نگاه تصاحب مواهب بود. خود را

 کردند. ناخوانده حساب می

ی شـورای انقـالب وجـود     ی این نیروها، تجربه و درایتی بـیش از روحـانیون اولیـه    در میان مجموعه ●

نداشت. با شـهاد  آقایـان مطهـری، بهشـتی و بـاهنر کـه در میـان روحـانیون حـزب جمهـوری اسـالمی            

کم وارد مـتن قـدر  شـده     های حواشی روحانیون بیشتر شد که کمعکرتر بودند، هم قدر  این نیرو خوش

تر شد. بـه عنـوان مثـال آقـای مهنـدس شـمس اردکـانی در         بودند و هم مدیریت و تدبیر حاکمیت ضعیف

کند که آقای بهزاد نبوی در سفر به نیویورک همراه شهید رجـایی علیـرغم    ای با ایران عردا، ادعا می مصاحبه

جلوی توقف جنگ را گرعته و بهزاد نبوی هم تاکنون به این ادعای مهـم پاسـخ نـداده    مواعقت امام خمینی 

 است!

ی اجرایـی ـ تقنینـی کشـور و حتـی در بخـش        ورود و جذب این نیروها از داخل و خـارج بـه بدنـه    ●

ی کشـور بـه روحانیـت نکـرد بلکـه       خصوصی اقتصادی، عمالً، کمکی به پیشرعت درست انقالب و توسعه

 1301تـا   1307صارطلبی و نفی دمکراسی و بازداری توسعه را با سرعت بیشتری به پیش برد. از ماشین انح

که به تدریج آثار انحصارطلبی روشن شد، بخشی از این نیروهـا کـه احسـاس خطـر کـرده بودنـد جنـبش        

ششـم(   ی مجریه و مقننه )مجلس را تشکیل دادند و همراه با آقای خاتمی به قوه 1300اصالحی دوم خرداد 

 وارد شدند.

ای که داشتند،  تر شده بودند ولی با عجله در این مقطع اگرچه نسبت به گذشته خود هوشیارتر و مطلع ●

ناپذیر زیادی دادند و کل نیروهای مقابل را ععال  ای شدند و شعارهای تحقق اهلل خامنه موجب حساسیت آیت

ای مطبوعا  و بازداشـت   ه و کوی دانشگاه، بستن علهای، حمله به دانشگا های زنجیره کردند و گفتیم که قتل

گیر شدن اصـالحا  بودنـد. شخصـیت خـاتمی، از برخـورد       هایی برای زمین ها، طرح جمعی ملی ـ مذهبی 

گسترده و قهرآمیز بیشتر با حاکمیت جلوگیری کرد ولی در بازداشت ملی ـ مذهبی معلوم شد که حاکمیـت   

. بـا انتخابـا    کـرد  ، آقای خاتمی خیلی منفعل عمـل مـی  رنامه جدی داردطلبان ب برای بازداشت انبوه اصالح

کـه آثـار عملکـردی و     1377این برخورد برای چهار سال بـه تعویـق اعتـاد. در     1371نژاد در سال  احمدی

ی انتخابا ، حاکمیت برنامـه   با آمدن میرحسین به عرصه ه بود،نژاد، همه را متوحش کرد های احمدی برنامه

 طلبان را عملیاتی کرد. وب انبوه اصالحقبلی سرک

ی زندان و محرومیت را از یکطرف و عضای  طلبان به زندان اعتادند مزه که انبوه اصالح 1377از خرداد  ●

زندان و قوه قضا و قوه امنیت را از طرف دیگر، به طور جدی چشـیدند. محاکمـه و زنـدان را بـا صـبوری      

از اتفاقا  بعد از انتخابا   ،ها نشدند و در دل قانونی و محدودیت بیتحمل کردند و به امید آینده، متعرض 

اندازند کـه از مهـر حاکمیـت و مزایـای      و جنبش سبز ناراضی بودند و تقصیر را گردن میرحسین می 1377

هـای   عراوان قدر ، آنها را محروم کـرده اسـت! میرحسـین و کروبـی بـه حصـر رعتنـد و آقایـان و خـانم         
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و  و صبر تن دادند. و این حصر، چیزی شـبیه حصـر شـهید مـدرس بـزرگ شـد کـه        طلب به سک اصالح

 او را بکشند. ، رضاشاهسال حصر 6روحانیون قدرتمند آن موقع سکو  کردند تا بعد از 

طلبـان   گذرد، این اصالح اکنون که یازده سال از آن حصر طوالنی در تاریخ جمهوری اسالمی می و هم ●

ند که تضمین دهیم کـه  نک اند. گروهی از آنها پیشنهاد می ی خود با حاکمیت رسیده به تعادل نسبی در اندیشه

های اقتصادی خود را بکنیم. چیزی که از  در مسائل سیاسی ـ عرهنگی دخالت نخواهیم کرد، بگذارند ععالیت 

راضـی، دوران  ای دارند و نـه اعت  طلب نه برنامه اند؟ پیرمردان اصالح قبل هم ممکن بود و مگر تاکنون نکرده

هـایی بیابنـد و    حـل  کوشـند کـه راه   تر و دلسوزترند، می کشند. جوانان آنها که حساس کهولت و انتظار را می

 ای متشکل از سیاسیون ـ سندیکاها ـ نهادهای مدنی، تعریف کنند تا شاید در آینده تأثیرگذار شوند. جبهه

 ادامه دارد
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 (32دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 6انحصاری شدن قدرت و عوارض آن) 

صدر، قدر  روحانیت انحصاری شد. نه تنها نواندیشـان دینـی،    و عزل بنی 1307گفتیم که از اول تیر  ●

عمالً، از قدر  کنار گذاشته شدند، حتی کسانی کـه نماینـدگی مـردم را در مجلـس داشـتند، روشـنفکران       

های سیاسی به حاشـیه رانـده شـدند و     اعضای سازمان غیردینی، هنرمندان و به طور کل اصحاب عرهنگ و

بند ما هم  ها گرعتار بودند. به عبار  دیگر، بازی دمکراسی نیم ای از آنها به زندان اعتادند و تا مد  حتی عده

ّ جامعه کامالً نظـامی   ی وحشتناک ترور ـ اعدام، جو  از بین رعت. با انفجار حزب جمهوری اسالمی و مسابقه

 د، آنهم در شرایطی که جمهوری اسالمی در یک جنگ خارجی خطرناک هم درگیر بود.و خونین ش

اعزاری خود به میدان  اعزاری و سخت در چنین شرایطی حاکمان جمهوری اسالمی با تمامی قدر  نرم ●

کنند. حکومت یکدسـت، تهدیـد عروپاشـی نظـام، جنـگ خـارجی،       « سازی پاک»آمدند تا جامعه را از اغیار 

ی مـرگ و زنـدگی بـود،     ها؛ هر احتیاط و قواعد دمکراسی را به کنار زد. مسابقه مسلحانه در خیاباندرگیری 

 7وزیری در  شد تا سرکوب توجیه داشته باشد. انفجار دعتر نخست نمایی می البته در مواردی هم خطر بزرگ

ه ترور آقای خمینی هم ، دو ماه بعد از انفجار دعتر حزب جمهوری اسالمی و بعد شایع شد ک1307شهریور 

تعقل بـه   از روحانیون در برنامه بوده که بطور شاید اتفاقی، محقق نشده. جامعه را وحشت گرعته بود. کسی

 خواست! داد، پیروزی می خرج نمی

گیری را برای حاکمیت روحـانیون بـدون دغدغـه در سـاختار قـدر ،       انحصار قدر ، امکان تصمیم ●

گیرندگان آنها  اتفا  مهم در جمهوری اسالمی اعتاده که تصمیم 07عراهم کرد. در چهل سال گذشته، حداقل 

لیـت مجموعـه   درصـد( بـا عام   71عـدد آنهـا )   00اند و  درصد( نیروهای بیرون نظام بوده 11مورد ) 12در 

 اند. گیری شده نیروهای درون نظام، تصمیم

ی سیاسی است. البتـه تأثیرگـذاری    واقعه 07های عراگیر جامعه از آن  سال، ابربحران 12امروز، پس از  ●

هـای علمـی تعیـین شـوند. مـثالً طـوالنی شـدن         وزنی این اتفاقا  با هم یکسـان نیسـتند و بایـد بـا روش    

اهلل منتظـری، اسـتعفای    صدر و حـذف آیـت   س از آزادی خرمشهر و حذف بنیگیری، تداوم جنگ پ گروگان

، نظـار  استصـوابی و... مهمتـر و    1307ای، قـانون اساسـی    گیری در مورد بر  هسته دولت موقت، تصمیم

 مؤثرتر از سایر موارد هستند.

 خواهیم پرداخت. آوریم و در آینده به تحلیل عوارض موارد مهم مورد را می 07در اینجا، جدول این  ●
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 های سیاسی جامعه ایران در دوران کاری حاکمیت و گروه : اشتباهات و خطاها و ندانم1جدول شماره 

 1539بهمن  22و پس از  انقالب

 پیامد مقوله عامل FACTواقعه  تاریخ ردیف

1 27/1/10 
آتش زدن سینما رکس آبادان به منظور متهم کردن شاه به جنایـت  

 آبادانک مردم یو تحر

اعراد متعصب 

 مذهبی

حذف 

 ها غیرخودی
1تبلیغ علیه شاه

 

2 1310 
های عـدایی   اهلل خمینی با اعضای سازمان چریک عدم مالقا  آیت

 خلق در هفته اول پیروزی انقالب
 رهبر

 -خودی 

 ناخودی

شکاف ملت ـ 

 دولت

3 1317 
ترکیب ضـعیف دولـت موقـت. یـک عئـودال وزیـر کشـاورزی و        

 طالقانی هم بود. اهلل آیتانتخاب سخنگو که مورد اعتراض 

دولت موقت 

 )مهندس بازرگان(

خودی ـ 

 ناخودی

تضعیف روشنفکران 

 مذهبی

1 1317 
استعفای دولت موقت. تـداوم دولـت موقـت و نقـش مـؤثر شـخص       

 کرد. را تعدیل میمهندس بازرگان عملکرد روحانیون تندرو 

دولت موقت 

 )مهندس بازرگان(
 تنزه طلبی

انحصاری شدن 

 حکومت روحانیت

1 1317 

ی کار در وزار  خارجه توس  دکتر یزدی پس از  عدم قبول ادامه

استعفای دولت موقت. تا دکتر یزدی وزیر خارجه بود، روابـ  بـا   

قا  دکتر یـزدی بـا   عرا  به سمت تشنج و تخاصم نرعت. سه مال

 شد. مسووالن عراقی، داشت و رواب  تعدیل می

 دکتر یزدی

طلبی یا  تنزه

رودربایستی با 

 مهندس بازرگان

شروو 

های  توطئه

 امریکا ـ صدام

0 1317 
دوره اول  در کاندیداتوری حسن حبیبی به جای مهندس بازرگـان 

 توس  نهضت آزادیریاست جمهوری 
 سیاسی نهضت آزادی

صدر و  پیروزی بنی

 بعدیمشکال  

0 1317 

انشعاب مهندس سحابی و دوستانش از نهضـت آزادی )تضـعیف   

ی قـوی از مصـدقی هـا و     نهضت آزادی و عدم تشکیل یک جبهه

 ها دست روحانیون را باز گذاشت(. مذهبی -ملی 

مهندس سحابی، 

مهندس بازرگان، 

2دکتر یزدی
 

ضعف بینش 

سیاسی و 

 تشکیالتی

تضعیف جبهه 

روشنفکران 

 دینی

7 1317 

بینی و خودبرتربینی آقای بنی صـدر و تشـدید تضـاد بـا      خودبزرگ

صدر باعث شد که عریب رجوی را بخورد و به  روحانیت. غرور بنی

 دنبال کل قدر  باشد.

 خصلتی صدر بنی

صدر و  حذف بنی

نظامی شدن عضای 

 جامعه

6 1310 
طلبی رهبران حزب جمهوری اسالمی و برداشـت غلـ  از    هژمون

 انقالب مشروطه

روحانیون حزب 

 جمهوری اسالمی
 سیاسی

حذف 

 دگراندیشان

 حذف دیگران شورای انقالب ها با عنوان انقالب عرهنگی تعطیلی دانشگاه 2/2/16 17

تضعیف دانشگاه 

و مهاجر  

 بهترین استادان

11 22/11/10 
خمینی ـ حـزب جمهـوری     اهلل آیتطلبی روحانیت اطراف  هژمون

 اسالمی 
 دیگرانحذف  رهبران حزب

رشد استبداد و 

 تمرکز قدر 

                                                 
 1371، 01-07نده بعد از انقالب، بوده است، صص . خاطرا  آقا شیخ علی تهرانی که خود قاضی این پرو1

 انداز مراجعه شود. ی چشم . به نقد من در این مورد در مجله2
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12 22/11/10 
صـدر و   گری سازمان مجاهدین انقالب اسـالمی علیـه بنـی    توطئه

 مؤتلفه اسالمی وسازمان مجاهدین خلق 

بهزاد نبوی 

 )سازمان(
 حذف دیگران

رشد استبداد و 

 تمرکز قدر 

13 22/11/10 

انقـالب   ها از همان اول حذف اعراد مستقل و اعراد وابسته به گروه

 21و بدون محاکمه: گروه قنا  در جهـرم، شـیت در کرمانشـاه و    

 تیر در مشهد، مهدی هاشمی در اصفهان )قبل از انقالب(

اعراد متعصب 

مذهبی با اجازه 

 روحانیون

 ایدئولوژیک 
شکاف دولت ـ 

 ملت

 ی ملی از دولت موقت. خروج اعضای جبهه 1317 11
رهبران جبهه 

 ملی
 طلبی تنزه

حذف 

 دگراندیشان

11 
خرداد 

17 
 سال بعد 27جلوگیری از اجرای قانون شوراهای آقای طالقانی تا 

روحانیون حزب 

 جمهوری اسالمی
 سیاسی

ی استبداد  توسعه

 و تمرکز قدر 

10 11/2/17 

ی  های چـپ، حملـه   دگراندیشان به منظور حذف دیدگاه به حمله

 اهلل آیـت هـای چـپ، در مراسـم شـهاد       آقای هاشمی به نیـروی 

مطهــری در قــم و در حضــور امــام. اعــالم انحصــاری حکومــت 

 روحانیت.

هاشمی 

 رعسنجانی
 ایدئولوژیک

حذف دگراندیشان 

ـ  ـ شکاف دولت 

 ملت

10 37/3/07 
صدر با ظاهری قـانونی؛ اسـتفاده از قـدر  هژمونیـک      حذف بنی

  خمینی.اهلل آیت ی اولیه روحانیت، علیرغم مخالفت

رهبران حزب 

جمهوری 

 اسالمی

 سیاسی

انحصار قدر  و 

شروو ترورها و 

 ها اعدام

 شروو درگیری مسلحانه و ترور. نظامی ـ امنیتی شدن جامعه 0/1/07 17
سازمان 

 مجاهدین خلق
 قدر 

شروو ترورها و 

شکاف دولت ـ 

 ملت

 اعدام و ترور بهترین عرزندان این مملکت 37/3/07 16
رجوی ـ 

 الجوردی
 قدر 

گسترش دشمنی 

 دولتملت ـ 

 10اسفند  27
های  درگیری مسلحانه در کردستان و ترکمن صحرا توس  سازمان

 کمونیست

های  سازمان

 کمونیستی

قدر  و عدم 

 درک شرای 

حذف نیروهای 

 چپ

21 1316 
حمله به اعضای نهضت آزادی در مجلـس اول و لبخنـد رضـایت    

 رئیس مجلس

هادی غفاری و... 

 رضایت هاشمی
 قدر 

حذف 

 دگراندیشان

22 1307 
ــر  هســته  ــه ب ــدون کــار  1307ای از دهــه  رویکــرد ب ــاکنون، ب ت

 کارشناسی و از موضع اهداف ایدئولوژیک

میرحسین، 

 هاشمی
 طلبی قدر 

طلبی  برتری

 ایدئولوژیک

23 1316 
عدم جلوگیری از شروو جنگ )نقش بازدارندگی دکتـر یـزدی در   

 توجهی به تهدیدهای صدام. دوران وزار  خارجه( و کم
 عقدان تجربه روحانیون حاکم

جنگ هشت ساله 

 و تخریب مملکت

21 3/3/01 
ی جنـگ پـس از آزادی خرمشـهر، تسـلیم شـدن       اصرار بر ادامـه 

 خمینی اهلل آیترهبران سیاسی به نظامیان علیرغم مخالفت 

عرماندهان 

 نظامی
 عقدان تجربه

بینی و  بزرگ

 ای طلبی منطقه توسعه
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21 13/7/16 
آمریکا بدون توجیه سیاسی. تنها بخش مثبـت ایـن   اشیال سفار  

 اشیال، انتشار اسناد بود که همان روز اول در دسترس بود.

ها و  خوئینی

 دانشجویان
3عقدان تجربه

 
سازی  دشمن

 جهانی

 روز 111تداوم اشیال تا  1317 20
امام )روحانیون 

 حاکم(
 عقدان تجربه

سازی  دشمن

 جهانی

20 1316 
درگیری مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق بـا  تدارک زمینه چینی 

 انحصارطلبی بخشی از حاکمیت

مجاهدین انقالب 

 اسالمی و مؤتلفه
 حذف رقیب

شکاف دولت ـ 

 ملت

 اهلل منتظری بر خالف قانون )از طریق خبرگان رهبری( حذف آیت 1307 27
روحانیون حاکم 

 و احمد خمینی
 حذف رقیب

انحصار قدر  

 در حاکمیت

26 1307 

 اهلل آیـت ی انتخاب رهبری پس از عو  امام انتقال قدر  به  نحوه

ای توس  آقای هاشمی بدون رعایت قانون اساسی و تمایـل   خامنه

 ای خامنه اهلل آیت

هاشمی 

 رعسنجانی
 تمرکز قدر  انحصارطلبی

37 1307 

و حــذف  1307ی اختیــارا  رهبــری در قــانون اساســی  توســعه

هـای رهبـری. دور    نفـی مسـئولیت   شورای عالی قوه قضائیه و... و

 زدن قانون اساسی

خبرگان به 

رهبری هاشمی 

 رعسنجانی

 انحصارطلبی
تمرکز قدر  و 

 گریزی قانون

31 1317 

برای تشکیل  1317اصرار مهندس بازرگان و دکتر سحابی در سال 

مجلس موسسان در مقابل پیشنهاد امام که قانون اساسـی مسـتقیما   

 به رعراندم گذاشته شود

مهندس بازرگان، 

 دکتر سحابی

عدم درک 

 شرای 

تصویب والیت 

 عقیه

32 1307 
ی نئولیبرالیسـم در دولـت آقـای هاشـمی و      انتخاب الگوی توسعه

 تدوام آن تاکنون. عدم توجه به عدالت اقتصادی ـ اجتماعی

هاشمی 

 رعسنجانی

عدم درک 

 شرای 

بحران اقتصادی، 

 اختالف طبقاتی

33 1303 
بـه گسـترش عسـاد مـالی ـ اداری از همـان       پوشـی نسـبت    چشـم 

 های اطالعاتی ـ امنیتی های اولیه انقالب توس  دستگاه سال

هاشمی 

 رعسنجانی
 انحصارطلبی

ی آلوده  توسعه

 به عساد

31 1307 

هـا بـه مشـارکت عملـی در      تشویق و رهنمون نظامیان و اطالعاتی

ای:  رسـانه امور اقتصادی ـ سیاسی ـ هنری ـ ورزشی ـ عرهنگـی ـ    

 تشویق به خودکفایی آنها. مخصوصا در دولت آقای هاشمی

هاشمی 

 رعسنجانی و
 انحصارطلبی

تعمیق قدر  

روحانیت و 

 نظامیان

 عدم استقالل قوه قضائیه، حذف دادسراها 1307 31
ـ  اهلل آیت یزدی 

 رهبری
 نفی قانون انحصارطلبی

30 1301 
مجلـس پـنجم.   نظار  استصوابی مجلس و ریاست جمهـوری از  

 نفی حقو  مردم در جمهوریت، کودتا علیه قانون اساسی

مجلس و 

 شورای نگهبان
 تمرکز قدر  انحصارطلبی

 حجاریان و... طلبان برخورد حذعی با هاشمی در دوران اصالحا  توس  اصالح 1307 30
عدم توجه به 

 شرای 
 انحصارطلبی

37 1307 
 "زنــی در بــاال چانــهعشــار از پــایین، "گذاشــتن تمــام بارتاکتیــک 

 )حجاریان( بدوش دانشجویان
 عدم تجربه حجاریان و...

ضربه به 

 اصالحا 

                                                 
 .1371. نقل قول شیخ علی تهرانی از اصیرزاده در دادن تحلیل غل  به آقای خمینی ـ خاطرا  شیخ علی تهرانی، 3
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 گسترش بدبینی عدم تجربه عبدی شعار خروج از حاکمیت )عبدی( 1377 36

 عدم تجربه آقای خاتمی ضعف مدیریتی دولت اصالحا ، مخصوصاً در دو سال اول 1300 17
صدمه به 

 اصالحا 

11 1307 
ی اعضای سازمان مجاهدین خلق و سـایر   های عنان گسیخته اعدام

 ها عرقان و...( اعراد عقیدتی )مارکسیست

الجوردی ـ 

 روحانیت
 انحصارطلبی ایدئولوژیک

12 1307 
ترورهای مخالفین توس  جناحی از حاکمیت در داخـل و خـارج   

 کشور
 حذف رقیب نظام

انحصارطلبی و 

محکومیت 

 المللی بین

13 1300 
که امـروز، بـه یـک موضـوو تبلییـاتی ـ        1300کشتار زندانیان در 

 حقوقی علیه ایران شده است.

با  گروه مرگ

 عتوای رسمی
 حذف رقیب

شکاف دولت ـ 

 ملت

11 
 

 عدم اقناو مردم رعتار جناحی دادگاه انقالب گناهان دادگاه سینما رکس آبادان و اعدام بی

 1307حمله به کوی دانشگاه در  17/1/07 11
لباس شخصی + 

 نیروی انتظامی
 انحصارطلبی

حذف دگراندیشان 

 نصر بالرعب

 انحصارطلبی نظام و طرعداران میرحسین و کروبی 1377سرکوب دانشگاهیان در  1377 10
حذف دگراندیشان 

 نصر بالرعب

10 1300 
ها )خانم هاشمی،  ای و کشتار زندانیان در بازجویی های زنجیره قتل

 ستار بهشتی...(
 انحصارطلبی بخشی از نظام

حذف دگراندیشان 

 نصر بالرعب

17 1307 
هـا و نیروهـای عشـار در تظـاهرا  علیـه       دخالت لباس شخصـی 

 دانشجویان و مردم
 انحصارطلبی بخشی از نظام

حذف دگراندیشان 

 نصر بالرعب

 انحصارطلبی مجاهدین خلق 1307انفجار حزب جمهوری اسالمی و نخست وزیری در  1307 16

حذف دگراندیشان 

و نظامی شدن 

 جامعه

 انحصارطلبی نظام 1377ها در انتخابا   عدم رسیدگی به شکایت 1377 17
شکاف دولت ـ 

 ملت

11 1376 
حصر رهبران جنبش سبز، بدون دادگاه و مراجـع تقلیـد از اوایـل    

 انقالب
 نظام ـ رهبری

انحصارطلبی و 

 انتقام

شکاف دولت ـ 

 ملت

 انحصارطلبی نظام حقو  بشر و حقو  شهروندینقآ گسترده  1317 12
شکاف دولت ـ 

 ملت

 سودجویی نظام ترانزیت مواد مخدر و مسأله اعتیاد در ایران و بی توجهی به آن 1307 13
انحراف از مبانی 

 انقالب

11 1307 
ــا کــاالی قاچــا ، اخــتالس، رشــوه و... توســ    عــدم برخــورد ب

 های اطالعاتی ـ امنیتی دستگاه
 سودجویی نظام

تخریب اقتصاد 

 و تولید ملی
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11 1310 
ــازجوئی و     ــدون ب ــوی ب ــم پهل ــارگزاران رژی ــه ک ــدام عجوالن اع

 آموزی و استفاده از تجارب آنها عبر 
 گیری انتقام خلخالی و...

عدم دستیابی به 

تجربه و عدم 

آموزش سیاسی 

 جامعه

 انحصارطلبی نظام آن. های علمیه و به حاشیه راندن منتقدین حکومتی کردن حوزه 1307 10
حذف رسالت 

 ها حوزه

10 1307 
سـازی، حـبس    اتخاذ سیاست النصـر بالرعـب؛ سـرکوب، پرونـده    

 شهروندان
 انحصارطلبی نظام

سرکوب و 

 خشونت

17 1301 
جاسوسی بعضی از سران حزب توده به نفع شوروی و ضربه زدن 

 به کار حزبی
 انحصارطلبی حزب توده

حذف روشنفکران 

 غیرمذهبی

 بدبینی جامعه انحصارطلبی بخشی از نظام ایدئولوژیک کردن طرح خودی ـ غیرخودی، عوام ـ خواص 1307 16

07 1307 
طرح تداوم حکومت با حذف عراقضایی دگراندیشان )سعید امامی 

 و...( در داخل و خارج کشور
 بدبینی جامعه انحصارطلبی بخشی از نظام

01 
 

 نظام و حساسیت به آن( قانونی کردن ربا )قانون بانکداری

عدم شناخت 

اسالم و اقتصاد 

 داری سرمایه

 ضربه به اسالم

02 
 

تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقـالب بـر خـالف قـانون     

 اساسی
 انحصارطلبی نظام

نفی استقالل 

 ی قضا قوه

03 
 

 انحصارطلبی نظام ها ها و نقآ قانون توس  خودی غمآ عین تخلف
برتربینی 

 ها خودی

01 
 

ــراف ــدان    اعت ــدگان )شــکنجه در زن هــا( و  گیــری از دستگیرش

 ها ی آن در رسانه ی تبلییاتی از نتیجه سوءاستفاده
 انحصارطلبی نظام

تحقیر مخالفین 

و برتری خودی 

 و ایجاد بدبینی

01 1307 
ی پوپولیســم مــذهبی  توجــه بــه ظــواهر مناســک دینــی و توســعه

 امام زمان، جمکران...( )مداحان، اربعین، سوءاستفاده از مفهوم
 پوپولیسم بخشی از نظام

ایجاد حامیان 

 عرمانبر

00 1307 
مقدس کردن نظام سیاسـی )جهـل مقـدس طرعـداران جمهـوری      

 اسالمی و حمایت از آنها(
 پوپولیسم نظام

ایجاد حامیان 

 عرمانبر

00 1307 
هـا و عرمالیسـم    عقیم )اختـه( کـردن ععالیـت علمـی در دانشـگاه     

 ی علمی توسعه
 پوپولیسم نظام

تسخیر 

 ها دانشگاه

07 1307 
هـا. دخالـت در    اجرایی کردن مفهوم والیت عقیه در تمـام عرصـه  

 امور اجرایی
 پوپولیسم نظام

حذف 

 دگراندیشان

06 1307 
پراکنی توس  دستگاه های تبلییاتی حاکمیت )صدا و سیما و  دروغ

 نشریا ...(
 پوپولیسم نظام

ملکوک کردن 

 مخالفین
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07 
دهه از 

1307 

میلیون و نیم بیسواد طبق نظر بانک  11ورشکستگی آموزش و پرورش )

هـا   سواد(. طبق معیارهای یونسکو وظایف دانشگاه میلیون کم 17جهانی، 

عبارتند از: ـ آموزش آموختن ـ آموزش عمل کردن ـ آمـوزش زنـدگی      

کردن و ـ آموزش زندگی کردن با هم. چیزی که نه تنها اتفا  نیاعتاده که  

اند و مدرک عروشی و  ی علمی نامیده را عوضی توسعه ISIی  لهچاپ مقا

ها  درصد دانشگاه 77اکنون حدود  ها و هم سازی و تسخیر دانشگاه مدرک

 کنند. از دانشجویان برای تحصیال  عالی پول دریاعت می

 پوپولیسم نظام

سوادان  رشد بی

مطیع و عرار 

 میزها

 1307از  01
مناعع عردی بـر مصـالح ملـی در اکثـر     تقدم )به رسمیت شناختن( 

 مسووالن مملکت و عدم توجه مسئوالن به این امر

کارگزاران 

 حکومتی
 پوپولیسم

شریک کردن 

 طرعداران در مناعع

 1307از  02
، بـدون  «ملت ـ امت »عدا کردن ملت برای تحقق امت، در پارادایم 

 های استراتژیک کارشناسی و ضرور 
 حاکمیت

عدم شناخت 

ژئواستراتژی 

 منطقه

تشنج در سیاست 

خارجی و انزوای 

 ایران

 1317از  03

روحـانی در   1777هـای اجرایـی )عقـ      نفوذ روحانیون در دسـتگاه 

 21اسـتخدام کـردن    در وزار  نفت شاغل هستند...( یـک بـرآورد  

 گوید. ، میهزار روحانی در دستگاه حکومتی

 انحصارطلبی نظام
حذف 

 ها تخصص

01 1377 
هزار نفر در برخورد بـا تظـاهرا     1سازماندهی اراذل و اوباش ـ  

 )مصاحبه سردار همدانی(. 1377
 سپاه پاسداران

پوپولیسم 

 عریان
 سرکوب مخالفین 

01 1317 

تقدیس صنف روحانیت و عدم برخورد قانونی و علنی با متخلفان 

آغاز این  1316آن )برخورد با معادیخواه به هنگام وزار  در سال 

 عرآیند بود(

از آغاز انقالب ـ 

 امام خمینی
 پوپولیسم

جویی  برتری

 روحانیون

00 
 

 نظام تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام یک امر عراقانونی
عملگرایی برای 

 حقظ قدر 

سکوالر کردن 

 نظام

00 
 

بـه منظـور نظـامی کـردن      11نقآ قانون اساسی در مـورد اصـل   

 ها( اقتصاد )خصولتی

ای ـ  خامنه

 هاشمی
 نقآ قانون

مند کردن  ثرو 

 ها خودی

07 1317 
هـا و صـنایع و تضـعیف بـورژوازی ملـی       ها بیمه ملی کردن بانک

 بدون کارشناسی
 پوپولیسم چپ شورای انقالب

ملی کردن 

های این نهادها  بدهی

 رسی بدون حساب

 واقعه = هر رویدادی که نمود و اثر بیرونی مستمر اجتماعی سیاسی داشته است
 گیری واقعه نقش اصلی را داشته است عرد، گروه رسمی یا غیررسمی که در شکلعامل = 

 = واقعه به کدام بعد از چهار نظامِ سیاسی، عرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور تاثیر گذاشت پیامد
 ادامه دارد
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 (33دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 4انحصاری شدن قدرت و عوارض آن) 

 گیری ـ جنگ گروگان ●

ها، سفار  امریکا را اشیال کردند  دانشجویان خ  امام به رهبری آقای خوئینی 1317ماه  سیزدهم آبان ●

روز به گروگان گرعتند. با شروو جنگ عرا  علیه ایران و در یک عرایند شتابزده  111و کارمندان آن را برای 

 مشهور شد.« بیانیه الجزایر»و به کمک دولت الجزایر، تواعقی صور  گرعت که به 

گیری، انتشار اسناد و مدارک درون این سفار  بود، اگـر کـه بطـور کامـل      تنها آثار مثبت این گروگان ●

 منتشر شده باشد، که بینش سیاسی جامعه را رشد داد.

 آثار منفی آن عبارتند از: ●

 حذف دولت موقت از قدر  و تضعیف قدر  ملی -

 ه ایرانتوطئه امریکا و تحریک صدام به جنگ علی -

هـزار   13هزار جانباز و مجروح )دو میلیون خانواده(  177هزار شهید،  167سال؛  7تداوم جنگ برای  -

میلیارد دالر مورد قبول سازمان ملل و عـرا ، تـاکنون    60اسیر، هزار میلیارد دالر خسار  )برآورد ایران( و 

هـزار   33انـد.   آسـیب روانـی دیـده   هزار  17چیزی دریاعت نشده است. صدهزار مصدوم سالح شیمیایی و 

 زن جزء شهدای جنگ هستند. 7177نفر دانشجو و  3177آموز و  دانش

 استان کشور درگیر جنگ شدند. 1 -

 در بیانی  الجزایر، تبرئه شد. 1332امریکا از کودتای  -

ـ نفر از سران کشـورهای اسـالمی    17جنگ عاقد استراتژی مشخص بود. متجاوزی حمله کرده بود،  ●  اب

بس  نشینی و آتش سمپاتی به انقالب برای صلح آمدند، ایران قبول نکرد. پس از آزادی خرمشهر، صدام عقب

را قبول کرد، ایران وارد خاک عرا  شد. جزایر مجنون و عاو تسخیر شد، وقت صلح بود، ایران نکرد. هدف 

ن غـرب و شـر . هـدف بعـدی     اطالعی محآ از ژئواستراتژی جها اولیه، عتح قدس از طریق بیداد بود، بی

تدارک دیده شد ولی با دخالت مسـتقیم   1و  1تسخیر بصره بود، تا صلحی شراعتمندانه عراهم شود. کربالی 

ای  ای وارد شد، نتیجـه  های پیشرعته به عرا ( تلفا  گسترده امریکا و غرب و شر  )دادن اطالعا  و سالح

 ان رد کرد.تنظیم شد، صدام پذیرعت، ایر 167نداشت. قطعنامه 
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صدام بسیار تقویت شد، جزایر مجنون و عـاو و شـر  بصـره و... را پـس گرعـت. عرمانـدهان سـپاه،         ●

ای ـ کردنـد،    پیروزی بر جنگ را منوط به زمان طوالنی و تجهیزا  عراوان ـ از جمله سالح لیزری و هسـته  

پیمـای مسـاعربری، عالمـت    بسیج نیرو و امکانا  مقدور نشد. قطعنامه پذیرعتـه شـد، چـون سـرنگونی هوا    

هایی  دخالت مستقیم امریکا، به نفع عرا ، بود. و اگر عرا  با حماقت به کویت حمله نکرده بود، نه سرزمین

 پذیرعت. را می 1601کرد و نه قرارداد الجزایر در  که در اشیال داشت تخلیه می

را به تصریح متخصصان امریکا  جانبه ی همه طرح امریکا، تخریب دو کشور مسلمان که استعداد توسعه ●

داشتند، پیاده شد. مهار دو جانبه، طرحی که معاون صهیونیست وزار  خارجه، اندیک، طراحی و اجرا کرد! 

هر دو کشور به مرزهای قبلی و قراردادهای قبلی باز گشتند! ولی علیرغم تعیین متجـاوز ـ عـرا  ـ تـاکنون      

میلیـارد دالر   077مجلس عرا ، ادعـا کـرده کـه ایـران بایـد       خسارتی دریاعت نشد. طرعه آنکه یک نماینده

 ی جنگ است. ، مسوول ادامه1301خسار  پرداخت کند، چون پس از عتح خرمشهر در 

های امریکا علیه ایران شروو شـد تـا بـه غـول کنـونی       ، تحریم1317آبان  11گیری،  از عردای گروگان ●

که وجوه آنها پرداخت شده بود، در امریکا توقیف گردید و تبدیل شده است. منابع مالی و تجهیزا  نظامی 

هـای امریکـایی،    از طریـق شـهروندان بـه دادگـاه    امریکا هنوز اطالو دقیقی در مورد آنها وجود ندارد. مرتباً 

د. اگر روزی ایران و امریکا، ترک مخاصـمه  نکن های سنگینی، محکوم می شکایت کرده و ایران را به پرداخت

ها سال طـول خواهنـد    های قضایی، ده ی عادی دیپلماتیک برقرار کنند، حل و عصل این پرونده هکنند و رابط

 ها را تا دینار آخر خواهیم پرداخت. ایم، خسار  کشید. دلمان خوش نباشد که سفار  را گرعته

. انـد  ی انسانی، مالی، زیست محیطی، عرهنگی، اخالقی و... هنوز محاسـبه نشـده   های گسترده خسار  ●

ی ملی شد که هنوز نه ضایعا  آن برطرف شده و نه از عضای آن مردم و حاکمیت عاصله  جنگ یک عاجعه

آمـوزان و   ، و بازدیـد دانـش  «راهیـان نـور  »ی  اند. عضای تبلییی حاکمیت، هنوز جنـگ اسـت. پدیـده    گرعته

دگی، نابوده کـرده اسـت.   ی ایران را در تصادعا  رانن ها نخبه دانشجویان از مناطق جنگی، در چند مورد، ده

 سازی کنیم. گیرد. نتوانستیم مرزها را پاک های مین، قربانی می همچنان جنگ در میدان

اگـر  »پذیرد، عق  مرحوم هاشمی رعسنجانی در نماز جمعه گفت:  هیچکس، با صراحت مسوولیت نمی ●

معنی دارد. تا دکتـر یـزدی    این حرف خیلی« کردیم. گیری می داشتیم، از شروو جنگ، پیش تجربه حاال را می

ها داشت. دو مالقا  با سعدون حمادی، وزیر خارجه و یک مالقـا    وزیرخارجه بود، سه مالقا  با عراقی

رعتیم و نه تقابـل. بـا اسـتعفای     دهند که به سمت تعامل می اند و نشان می با صدام. این مذاکرا  منتشر شده

 ه سمت تنش و تشنج رعت.دولت موقت، عضای دیپلماتیک ایران ـ عرا ، ب

دهد که پـس از دولـت موقـت، ظرعیـت      ی آقای هاشمی رعسنجانی و عملکرد دکتر یزدی نشان می گفته

المللی ایران، کاهش یاعت و بـه جـای تعقـل و شـناخت شـرای  منطقـه، شـور و         دیپلماتیک و شناخت بین

لماتیـک و شـناخت جهـان و    احساس حاکم شد. یکی از پیامدهای اشیال سفار ، همین کاهش ظرعیت دیپ
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 منطقه بود.

، دولت مهندس موسـوی را  1377انصاعی و مشکال  معرعتی و اخالقی و پس از وقایع  ها با بی بعضی ●

گـرعتیم؟! عـدم درک درسـت از     کـرد، قـدس را مـی    جانبه اگـر مـی   دانند که از جنگ حمایت همه مقصر می

وی نگذاشتند که شما بصره را بگیرید، چگونه بیـداد  ژئواستراتژی منطقه این گرعتاری را دارد. غرب و شور

اند و در آنها آمده که پیـروزی   توانستید بگیرید؟ مدارک زمان جنگ در امریکا، منتشر شده و بعد قدس را می

 است.« غیرقابل قبول»ایران بر عرا  و تسخیر بصره 

در  1316ها، اول صدام را عریب دادند تا به ایران حمله کند )مالقـا  برژینسـکی در مـرداد     آمریکایی ●

اردن با صدام و چراغ سبز از طریق عربستان(، بعد که جنگ شروو شد و صدام پی به حماقت خود برد، مـا  

خواستند.  داسرائیلی را میکردند که بیداد و قدس را بگیریم! استهالک دو کشور ضدامریکایی، ض را شارژ می

های ما، هنوز ادامه دارد، پایانی بـرای هـر دو    بیشترین سود را اسرائیل برد. به هم ریختگی عرا  و ابربحران

انـد. صـدام    کشور جهان به دو طرف سـالح عروختـه   17متصور نیست! یک تحقیق در امریکا ثابت کرد که 

 خرید و ما در بازار سیاه. مستقیم سالح می

هـا تـابع    گیری، جهان غرب و جهان وابسته به آن را نسبت به انقالب بدبین کـرد کـه ایرانـی    روگانگ ●

های سیاسی، ما را عریب داد که بـه   ی جهانی نیستند. شور و شو  عظیم مردم و سازمان قوانین شناخته شده

 1307شد و در خرداد دینی ـ با آن شروو   انعواقب آن بیاندیشیم. شروو حذف دگراندیشان ـ حتی نواندیش 

 جانبه شد. تر و همه ها گسترده به نقطه نهایی رسید. توطئه جنگ علیه ما به سامان رسید، تحریم

شروو شد ولی امریکا بـه دالیـل عـراوان، انقـالب را پـذیرعت و       1332مشکل ما با امریکا از کودتای  ●

ی کودتـا وجـود جنـگ سـرد،      ب و تجربهارتش را خنثی کرد و از شاه حمایت نکرد. با پتانسیل عظیم انقال

توانستیم یک کشـور بـدون تعهـد، مسـتقل، نمونـه و... در جهـان باشـیم. متأسـفانه وارد کانـال تشـدید            می

ی  ی ژاپن، آلمان، ایتالیا و بعداً ویتنام را عهم نکـردیم. امـروز بـه مرحلـه     ها با امریکا شدیم. تجربه خصومت

و منزلت تمدن ایران و پتانسیل انقالب هم کاری از ما ساخته نیسـت.  ایم که به لحاظ شأن  خطرناکی رسیده

ی  کند، مردم گرانی و کمبود و مشـکال  روزمـره   تجربه در سیاست، ترامپ، با هر توئیتی که می یک آدم بی

 کنند. خود را، احساس می

ائل جنگ روشن ی جنگ، خیلی از مس هنوز، بطور کامل و علیرغم هزاران کتاب و عیلم و رمان درباره ●

ی مهم  داد ولی این واقعه چکانی، اطالعا  می نیست. گهگاهی آقای هاشمی رعسنجانی با متنی کوتاه و قطره

ی تاریخی ملی،  ی تاریخی ملی تبدیل نشده است. منظور از تجربه تاریخ بعد از انقالب، هنوز، به یک تجربه

انـد   ای، درگیر در جنگ دوم جهانی، آموختـه درس گرعتن از این همه ضرر و زیان است، چیزی که کشوره

 «.هیچوقت کشورهای دمکراتیک آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن با هم وارد جنگ نخواهند شد»که: 

  ادامه دارد
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 (30دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 5انحصاری شدن قدرت و عوارض آن) 

 اهلل منتظری صدر ـ آیت حذف رجال؛ بنی ●

اهلل خمینی؛  صدر و عشار روحانیون حزب جمهوری اسالمی به آیت گفتیم که عملکرد بد و تفرعن بنی ●

صدر اولین رجل سیاسی منتخب مردم در انقالب، بود. او نـه قـدر خـود را     صدر شد. بنی موجب حذف بنی

ـ        ی  در  گسـترده عهمید و نه قدر یازده میلیون ر ی مردم را و نـه قـدر عرآینـد دمکراتیـک انقـالب و نـه ق

 بازی بچگانه و عریبکاری مسعود رجوی را. روحانیت را و نه دو دوزه

اهلل  اهلل منتظری در قـدر . یـک عقیـه مـال مـورد تأییـد آیـت        هنوز یک امید مانده بود. وجود حضر  آیت ●

گرعت  صله میمدار، دمکراتیک که به تدریج از عملکرد کل حاکمیت عا گرا، اخال  خمینی، نواندیش در عقه، مردم

هـا مایـه    آمد. در یک حکومت عقهی، وجود عقیهی بـا ایـن خصوصـیت    و در چارچوب قانون، به سمت مردم می

اوجـب واجبـا  حفـظ    »مـدار نبـود و بـرای او     امیدواری بود که بتواند به اصالح امور بپردازد. و چـون قـدر   

هـای   مینی، آقای منتظری شـاید بتوانـد؛ ارزش  اهلل خ شد که پس از آیت بود، امید دو چندان می« های اسالم ارزش

سـال   32انقالب و قانون اساسی را زنده کند و جامعه را در مسیر مردمی ـ دمکراتیک قرار دهد. امروز که حـدود   

 توان ارزش این مرد خدا را ارزیابی کرد. گذرد، بهتر می از حذف آقای منتظری از قدر  می

اهلل منتظری غیرقانونی بود. مجلـس   آبادی حذف آیت اهلل صالحی نجف ی شادروان آیت بر طبق کار محققانه ●

این را پذیرعت. اول آقای منتظری را عزل کردند و بعد رهبر جدید را انتخـاب   1307خبرگان رهبری هم در سال 

ی نیروهـای   نمودند. پس، عزل آقای منتظری حقوقی نبود، سیاسی بود. از آن گذشته از موضـع قـدر  مجموعـه   

صدر بهانه بـرای حـذف خـود زیـاد بـه       صدر بود. با این تفاو  که بنی ن نظام بود. از جنس همان حذف بنیدرو

دست داده بود؛ پیوند با رجوی؛ ایجاد یک تشکیال  نامتعارف، دامن زدن به تضاد با حزب جمهوری اسـالمی و  

اهلل خمینـی اخـتالف داشـت و     عقه با آیتمدار بود در مواردی در  اهلل منتظری قانون اکثر روحانیون در حالیکه آیت

دیدنـد،   ی آقای منتظری را به نفع خود نمی اختالعا  عقهی بسیار رایج است ولی در اینجا کسانی که رهبری آینده

سـازی   اهلل خمینی را تبدیل به تعارض در قدر  با آقای خمینی کردند. و بعد پرونـده  اختالف عقهی ایشان با آیت

 اهلل خمینی، ایشان را از قدر  حذف کنند. انستند کردند تا در نهایت آیتشروو شد و هرچه تو

ای بـه ایشـان نوشـته و     های آخر عمر امام نامه آقای هاشمی رعسنجانی در جایی گفته است که در ماه ●

درخواست کرده که در هفت مورد، در حیا  خود، تصمیم بگیرند که بعد از ایشان کار مشکل خواهد شـد.  

دانیم که آیا حذف آقای منتظری هم جزء این هفت مورد بوده است یا خیـر؟ بـه    منتشر نشده و نمی آن نامه

او بـه  « گرمای»ها از  ماهه هم رعت و حوزه 6سال و  1هر حال آقای منتظری نه تنها حذف شد که به حصر 

 تعبیر آقای خمینی محروم شدند.
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مورد  11های آخر عمر، در  ا نشان داد و در سالعرعان آقای منتظری در حذف از قدر  ایشان، خود ر ●

از خود انتقاد کرد و او تنها مسوولی در مدیریت انقالب است که مکتوب و مستدل از خود انتقاد کرده است 

 و گناه خود در شرای  بعدی را پذیرعته است. انتقادی که عمدی در آن نبوده.

، مسیر حرکـت  «عقه حکومتی»های علمیه و  حوزهتوانست از طریق  حذف آقای منتظری، امیدی که می ●

صدر، بعد سیاسـی حکومـت بـود، حـذف      جامعه و حکومتگران را اصالح کند، از بین رعت. اگر حذف بنی

طلبان دیگر از هـیچ چیـز نگرانـی     را حذف کرد. قدر « امید»اهلل منتظری، بعد عقهی داشت که در واقع  آیت

توانند اجتهاد کنند به این دلیل  ترین مسائل جامعه نمی مروز اگر در سادهنداشتند، هیچ مانع و رادعی نبود و ا

اهلل  اهلل خمینـی، آیـت   ها روحانیون شجاو نوگرایی چـون آیـت   ها، در حوزه است که در دوران خفقان پهلوی

ن، اهلل بهشتی و... ساخته شده بودند ولی در چهل سال حکومت عقهـا در ایـرا   اهلل منتظری، آیت مطهری، آیت

شوند؟! کدام عقیه است که بتوانـد مسـائل و مشـکال  رایـج را از      چرا عقهایی در چنان سطحی ساخته نمی

مسیر عقه حل کند؟ مسائلی چون حجاب اجباری، ربا در سیستم بانکی، قضاو  بانوان، سن ازدواج دختران 

 شود. جب وهن اسالم هم میپااعتاده که در رواب  ایران با کشورها، در مواردی حتی مو و صدها مشکل پیش

ای رایج شده موجب چه پیامدهایی شده اسـت؟ آیـا    تخریب، حبس، حصر و حذف متفکران که رویه ●

های متعدد جامعه را کمتر کنند؟ عساد  ی بهتری بسازند؟ تنش اند بهتر حکومت کنند؟ جامعه حاکمان توانسته

ی ایـن سـواال     اند؟ جواب همـه  تر شده راضیدستگاه حکومتی کمتر شده؟ جامعه توسعه پیدا کرده؟ مردم 

 کنند؟  منفی است. پس چرا می

هـای   ای جـز تضـعیف زیرسـاخت    گیری سفار  امریکا و متعاقب آن حمله عرا ؛ نتیجـه  اگر گروگان ●

صـدر و   اهلل منتظری، بنـی  مملکت نداشت، حذف بزرگان و متفکران جامعه از قدر  )مهندس بازرگان، آیت

خـواهی،   خـواهی، عـدالت   های حقوقی، عرهنگی، سیاسـی، دموکراسـی   نابودی زیرساخت صدها نفر دیگر(،

 گرایی و... جامعه بود. اخال 

گشایش دو جبهه برای نابودی انقالب ـ داخل و خارج ـ یکدیگر را کامل کردنـد. بـا ایـن تفـاو  کـه         

م کـرد کـه نیروهـای مـؤثر و     درگیری در جبهه داخلی، نه تنها انقالب و مردم را از تفکر دگراندیشان محرو

 مفید درون حاکمیت )مطهری، بهشتی و...( را هم حذف کرد.

امروز دیگر، بحث تقابل و رقابت و تصاحب قدر  رقبا نیست. وقت ارزیابی عملکردهاسـت. آیـا در    ●

های علمیه و روحانیون و حکومت عقهـا و مـردم    اهلل منتظری، شخص ایشان زیان کرد؟ یا حوزه حذف آیت

ی حذف و حذف و حذف کی برنده شده است؟ البتـه منظـورم بـا     روزگار؟ آیا در این روند چهل ساله این

های اسالمی و ملی است و نه با تصاحب قـدر  و ثـرو  توسـ  سـودجویان کـه بـرای دسـتمالی         ارزش

 !کرد؟ یدبا که درست است، یهر کار یادرست است  کرد، توان یم یکار هر یازنند؟! آ قیصریه را آتش می

 ادامه دارد
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 حسین رفیعی

 ( 3انحصاری شدن قدرت و عوارض آن) 

 تضاد ملت ـ امت ●

انقالب مشروطه، برای اولین بار، به دنبال ایجاد مفهوم ملت بود. حقو  ملت، قانون، تقیـد اسـتبداد و    ●

سلطنت موهبتی است الهـی کـه از طـرف مـردم بـه شـاه تفـویآ        »تعریف سلطنت با تأکید بر نقش مردم: 

جـار ـ روشـنفکران.    روحانیون ـ ت  بخشی از کردند؛ سه گروه اجتماعی از انقالب مشروطه دعاو می« شود. می

دانستند که بدون حمایت روحانیون حریف دربار نخواهند شد. روحانیون قدرتمندی، ماننـد   روشنفکران می

اهلل نــائینی و دیگــران؛ بــه مشــروطه پیوســتند و در مقابــل  مالکــاظم خراســانی، عبــداهلل مازنــدرانی و آیــت

اهلل، اسـتخوان   متأسفانه بـا اعـدام شـیخ عضـل     اهلل نوری، ایستادند ولی خواهان، به رهبری شیخ عضل مشروعه

تیزی الی زخم جنبش مردم ایران گذاشتند که بعداً سـربرآورد. در انقـالب مشـروطه؛ ظـاهراً مشـروطه بـر       

 مشروعه پیروز شد.

بستن مجلس منتهی شد کـه   توپ اهلل به به مقاومت شاهزادگان با مشروطه، با کمک روسیه و شیخ عضل ●

ها، استبداد صییر به پایان رسید ولی به هم ریختگی جامعه ادامـه داشـت و    ملیون استانبا اعتراضا  عملی 

ای ملی متعددی در سراسر ایـران شـکل    های منطقه شود. برای دعاو از مشروطه، جنبش مشروطه؛ مستقر نمی

 کردند. گیرد و در بعضی نقاط هم وابستگان استعمار بریتانیا )خوزستان( به روال گذشته، حکومت می می

روسیه و حذف موقت روسیه از معادال  استعماری در ایـران،   1610پایان جنگ جهانی اول، انقالب  ●

های نقت و خطوط لوله، و هـم ایجـاد یـک     ضرور  تشکیل دولت مرکزی قوی، هم برای حفظ امنیت چاه

یم خیلـی از  کشور منظم و سروسامان دادن بـه آن، تضـعیف رو بـه عروپاشـی امپراطـوری عثمـانی و تقسـ       

و ایجـاد کشـورهای متعـدد عربـی )اردن، عـرا ، مصـر،       « سایکس ـ پیکو »متصرعا  عثمانی توس  قراداد 

الدولـه و   بـا وثـو    1616)تقسیم ایران بـین روسـیه و بریتانیـا( و     1670علسطین و...( و شکست معاهدا  

هـای   یـه ـ اعیانسـتان، سیسـتم    واگذاری ایران؛ باعث شدند که انگلیس در سه کشور غیرعربـی؛ ایـران ـ ترک   

سیاسـتمداران  انگلیسی و تواعق « ایرون ساید»حکومتی جدیدی طراحی کند. مأموریت رضاخان که با ابتکار 

 اتفا  اعتاد، برای اجرای این طرح بود.مقیم ایران لندن 

یـق او  مشاوران دانای رضاخان، از جمله سفار  انگلیس، به او گفتند که بدون حمایت روحانیت، توع ●

دیگر بـا   هنفر با یک عراکسیون اقلیت دوازدهمقدور نخواهد شد. در مجلس چهارم، شهید مدرس، مصد  و 

پادشاهی او مخالفت ولی با ریاست دولت او مواعقت داشتند، ولی رضاخان مواعقت علمای قـم و نجـف را   

عراکسـیون سوسیالیسـت    سـت. نظر کند، پادشاهی او مورد تواعق ا قبالً گرعته بود که اگر از جمهوری صرف

مصـد  و   ی شوروی، رضاخان را نماینده بورژوازی ملی شـناخت و از او حمایـت کـرد.    مجلس به توصیه
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کـرد. مجلـس    کردند، وضع ایران عر  مـی  مدرس تنها ماندند. اگر روحانیون از طرح این دو نفر حمایت می

شـد. توسـعه و    وطه، دوبـاره ععـال مـی   گردید، روح قانون اساسـی مشـر   شد، رضاخان کنترل می تقویت می

 گردید. پیشرعت اقتصادی ـ سیاسی ـ بروکراتیک، هم میسر می

بینـیم ولـی مأموریـت اصـلی او توقـف انقـالب        دانیم و می رضاشاه خیلی کارهای عمرانی کرد که می ●

نی و کشـتار  ها و نهادهـای مـد   مشروطه بود. جلوگیری از دموکراسی، انتخابا  آزاد، آزادی احزاب و رسانه

مدرس را که از ورود او به مجلس جلوگیری کرده بود بـه خـواف    1370روشنفکران. او پس از استقرار، در 

تبعید و حصر کرد. عاجعه این بود که روحانیت قم و نجف و مشهد از او که نماینده مراجع در گروه عقهای 

سـال حصـر و تبعیـد و     6پـس از  ، 1310بود، حمایت نکردنـد و مـدرس در    دومقانون اساسی در مجلس 

بـا کـل    1317سوزی، به دست رضاشاه شهید شد. در عمل رضاشاه تنها به مدرس کفایت نکـرد. از   خانمان

های سنتی روحانیت را گرعت و  روحانیت درگیر شد. به دنبال سکوالریسم از نوو ترکیه بود. جلوی ععالیت

کـرد!  « کشـف حجـاب  »مانـده   رترین روستاهای عقـب تا توانست روحانیت را تحقیر هم کرد. به زور در دو

جلوی مراسم عزاداری و مذهبی را گرعت و تا توانست روحانیت را محـدود و منکـوب کـرد. مـوقعی کـه      

کردند و با تقویت مجلس شورای ملی، ابزار کنترل رضـاخان   روحانیون باید از مدرس و مصد  حمایت می

اشـیال  « یمـن »صـبر کننـد کـه بـه      1327ر بودند تا شـهریور  کردند، گول خوردند، حال مجبو را عراهم می

به آزادی مراسم مذهبی، دل خوش  عق  شده به تبعید برود و به قول دکتر شریعتی، مملکت، رضا شاه عئودال

 کنند.

اهلل  اشتباه دیگر روحانیون این بود که سرکوب روحانیت و دیکتاتوری رضاشاه و حتی اعدام شیخ عضل ●

اهلل با حکم مراجـع تقلیـد نجـف و قضـاو  یـک       شنفکران گذاشتند، در حالیکه شیخ عضلرا به حساب رو

ی دولـت بریتانیـا و از جـنس     ی روشنفکران ایرانی نبـود، او نماینـده   روحانی اعدام شده و رضاشاه نماینده

ور سـال در دسـت   07بـرای   1633مدرنیسم دستوری و تمدید قـرارداد نفـت از    دولتمردان سنتی بود که شبه

سـالخی  »کارش بود. به قول یک استاد دانشگاه، امروز قضاو  در مـورد رضاشـاه در تظـاهرا  خیابـانی،     

اسـت. درگیـری رضاشـاه بـا روحانیـت از جـنس درگیـری مشـروطه و مشـروعه نبـود، از جـنس            « تاریخ

 مدرنیست دستوری غربی با سنت مذهبی بود. مدرن کردن جامعه! شبه

کم جان گرعت. آزادی محدود انتخابا ، آنهم عقـ  در تهـران و    ش ملی کم، جنب1327بعد از شهریور  ●

چند شهر دیگر امکانی عراهم آورد که مصد  با یک اقلیت درصدد، دمیدن روح مشروطه در عضای سیاسی 

هـا و   برآمد. او قصد داشت، حکومت، سیاست و اقتصاد )نفـت( را ملـی کنـد. دربـار را از چنـگ خـارجی      

ها، نجا  دهد. هسته اصـلی   ها و مجلس را از چنگ نظامیان ـ درباریان ـ عئودال   گ عئودالروستاها را از چن

اهلل کاشانی تا جایی آمد  های علمیه ـ از او حمایت نکردند. آیت  و قدرتمند روحانیت ـ مراجع تقلید و حوزه 

اول بـا کودتاچیـان بـود و    اهلل بهبهانی که از  ولی شیطان نفس او را گرعتار کرد و به کودتاچیان پیوست. آیت
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های سفار  انگلیس و ارتـش شـدند بـا ایـن      های قدرتمند روحانیت یا ساکت بودند و یا اسیر توطئه شبکه

 «!آورد مصد  کمونیسم را می»توهم که 

جنبش ملی دکتر مصد  درگیری مشروطه با استبداد تاریخی ایـران بـود. او ضدشـرو نبـود، خـود یـک       

حانیون را از مسیر دموکراسی و صندو  ر ی وارد مجلس کنـد تـا بـا تشـکیل     متشرو بود و سعی داشت رو

اهلل بروجردی به میـدان   عراکسیون روحانیت در مجلس، ایفای نقش کنند. متأسفانه روحانیون، با رهبری آیت

نیامدند و جنبش ملی شکست خورد. و باز جنبش ملی را تقابل مشروطه ـ مشروعه، معرعی کردنـد. چیـزی    

 انقالب هم ادامه داشت و عمالً حذف روشنفکران را در نهایت به دنبال داشت.که تا 

اهلل خمینی و تعدادی از روحانیون با نفوذ، و حضور روشنفکران  ی شخص آیت و تجربه 1310انقالب  ●

هم این اخـتالط   1317ای از مشروطه و مشروعه بود. حتی در قانون اساسی  مذهبی و ملی، در اوایل، ملیمه

شود و چه بسا که وزن بخش مشروطه، در مجمـوو، بیشـتر از مشـروعه بـود. متأسـفانه بـا حـذف         ده میدی

، مشروعه با تمام وجود بـه میـدان آمـد و    1307از همان خرداد « ترور ـ اعدام »ی خونین  صدر و مسابقه بنی

د بـر مشـروعه   ، بـا تأکیـ  1307ی قانون اساسی، رنگ باخت و در بازنگری قانون اساسی در  بخش مشروطه

اهلل را از مشروطه  به محا  رعت. گویی انتقام خون شیخ عضل در اجرا ی قانون اساسی تقریباً بخش مشروطه

 گرعتند. می

هم برای آقایان باز کفایت نکرد. با نظار  استصوابی شورای نگهبان و بعـد   07تیییر قانون اساسی در  ●

با تفسیر خبرگان رهبری از نظار  بر رهبری، مشروعه را کامالً حاکم کرد. در نظار  استصوابی، سـه نهـاد   

ت کنتـرل سـفت و   انتخابی مهم )مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری( تحـ 

سخت شورای نگهبان درآمد و دیگر دموکراسی و انتخابا  آزاد و پلورالیسم در این سه نهاد منتفی شـد. بـا   

مطرح شد، پروژه « کشف رهبری»تعبیر مجلس خبرگان رهبری از انتخاب رهبری و کنترل آن که با عبار ، 

ادادی وجود دارد که خبرگان آن را کشف کامل شد. هنر خبرگان انتخاب نبود، کشف بود. یعنی موهبتی خد

توان از نهادهای متعدد  توان از او سؤال کرد و نمی توان انتخاب کرد و نمی کند، لذا، چنین موهبتی را نمی می

وارد قانون اساسی شده بود، سؤال کرد یا آنها را بازرسی  1307ی رهبری که در سال  و قدرتمند زیرمجموعه

ی قـدر  را در جمهـوری    عه بر مشروطه، پیروز شد. شـمای زیـر، سـیکل بسـته    نمود. در این مقطع مشرو

 آمده و آنچه در عمل اتفا  اعتاده است. 1307دهد. آنچه در قانون اساسی  اسالمی نشان می
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 1307 مصوب *** قانون اساسی
 * وظیفه خبرگان رهبری: کشف و حراست از رهبری است

 .است. اختیارا  نامحدود، بدون مسوولیت العمر و مشیت الهی ** رهبری بالذا  رهبر. مادام
 کنند. + یازده عقیه مملکت را اداره می

 چارت قدرت در جمهوری اسالمی ایران -0شکل 
 شود( )آنچه عمل می

*** 
 

 اساسیقانون 

** 
 ،رهبری؛ کشف خبرگان

 بخش انتخابی رئیس جمهور شوراهای شهر و شهرستان... العمر و بالذات رهبر مادام
 (1عقیه )

 

 الهی مشیت

  (17)* مجمع تشخیص 
 (0عقیه )  0* شورای نگهبان )عقها( 
 * مدیریت صدا و سیما

 سپاه و نیروی انتظامی * مدیریت ارتش،
 * مدیریت سیاست خارجی

 * مدیریت عرهنگ )ستاد انقالب عرهنگی(
 * شورای عالی امنیت ملی
 * شورای عالی نظامی

 (7وزیر اطالعا  عقیه ) * شورای عالی اطالعاتی 
  (6)ی قضا  * ریاست قوه

 * نهادهای آموزشی ـ تبلییی مذهبی خارج

 دموکراتیک )نظری(

* 
 (11رئیس عقیه )
 [07اعضاء ]

 خبرگان رهبری مجلس شورا

 

 نظارت استصوابی

 یک سیکل بسته
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 (36دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 7انحصاری شدن قدرت و عوارض آن) 

 تضاد ملت ـ امت ●

ای از  ، ملیمـه 1317گفتیم که در آغاز انقالب، در شورای انقالب و حتـی در قـانون اساسـی مصـوب      ●

اهلل منتظری،  صدر و بعد حذف آیت توان دید. با حذف بنی نظرا  طرعداران مبانی مشروطه و مشروعه را می

، عمالً مشروطه حذف و مشروعه غالب شد و با نظار  استصـوابی  1307ی در و تجدیدنظر در قانون اساس

و تفسیر خبرگان رهبری از نقش رهبری، مشروعه؛ تمامیت مطلقه یاعت. در چارچوب نظـار  استصـوابی،   

 !ندهد شدند و بعد مردم ر ی می ها انتصاب می شد. خودی انتخابا  برگزار می

گذشت و سعی داشت، بخش محدودی  عیلتر نظار  استصوابی می جمهوری از اگر به هر دلیلی، رئیس ●

هایش  شد و عمالً وعده های سفت و سخت مواجه می را اجرا کند، با ممانعت 1317ی قانون اساسی  از تتمه

، منفعل و اعسـرده  «چی تدارکا »شد،  تأثیر می اثر و یا بسیار کم ی دوم خود، بی ماند و مخصوصاً در دوره می

ی آقای خمینـی، آقـای هاشـمی     رسانید. حتی اگر مرد قدرتمند دوره ست جمهوری را به پایان میدوران ریا

 بود. رعسنجانی، می

طلبانه  مبارزه حق»در قانون اساسی مواردی وارد شد، از آن جمله؛ تعریف سپاه پاسداران و حمایت از  ●

کـرد و   ورای مرزهای ملی تعریـف مـی  ، که انقالب را «مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان

 ی مذهب تشیع، از همان اول انقالب در دستور کار قرار گرعت. بخش و توسعه های آزادی حمایت از جنبش

، هم خود تأکیـدی  «رهبری کشور ایران»، به جای «رهبر مسلمانان جهان»؛ «رهبری انقالب»تعریف از  ●

یک موضع رسمی حکومتی درآمد و با تعریفی که از سـپاه  کم به صور   مسلمانان بود و کم« سازی امت»بر 

های اسالمی و شیعی  پاسداران انقالب اسالمی، شده بود سپاه قدس شکل گرعت و حمایت نظامی از جنبش

 در جهان، در دستور کار جدی، علنی و شفاف قرار گرعت.

اس کـرد و در کتـب   هـای اول خطـر را احسـ    شادروان مهندس بازرگان، با تیزهوشی، در همان سـال  ●

به تفصیل مسیر دومی از انقالب که انتخاب شده بود را چنـین  « ها بازیابی ارزش»و « انقالب در دو حرکت»

 بندی کرد: جمع

 گرایی و ملیون و یکنوو نهضت ضدایران، نفی ملی -1

 گرایی و انحصارگری، مکتب -2

 صدور انقالب و اسالم، -3

به عنوان وظیفه یا برنامه اصـلی انقـالب و دولـت جمهـوری     حمایت و خدمت به مستضعفین جهان  -1
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 اسالمی،

 قهر و ستیز برای نابودی مستکبرین جهان،... مخصوصاً آمریکای جهانخوار، -1

 های اسالمی ظالم و سازشکار، قهر و اعتراض نسبت به دولت -0

 استقبال از ایثار و شهاد  بصور  عردی و ملی و کشوری، -0

هـای الحـاوی    در داخل کشور و کفرستیزی و محو نظام« مراقبت در اجرای احکام»و تبلییا  اسالم  -7

 المللی، در سطح بین

 ادارة امور کشور به دست متخصصین اسالم یعنی روحانیت و عقها، -6

 های مادی و رعاهی و به سازندگی. مقام و درجه دوم دادن به مسائل زندگی و به نیازمندی -17

بینی مهندس بازرگان در مسـیر دوم ـ خـالف اهـداف انقـالب ـ        بندی و پیش جمعسال از  37امروز،  ●

های شناخته شده، برای نسل حاضر در انقالب  گذرد و تحلیل امور اتفا  اعتاده، با آمار و ارقام و شاخص می

ـ  »ای کوتاه و پرمعنی گفت کـه:   ، بسیار آسان است. بازرگان در همان اوایل انقالب جمله1310 ران را امـام ای

سال گذشته،  12ی عملکرد جمهوری اسالمی در  کارنامه« خواهند و من اسالم را برای ایران. برای اسالم می

بندی آقای مهندس بازرگان آمده است. در این جمله مهنـدس   الذکری است که در جمع اجرای ده مورد عو 

ا بسازیم. ایران بسـتر حرکـت مـا و اسـالم     ها و مبانی مترقی اسالم باید ایران ر گوید که با ارزش بازرگان می

شود که ایران را، امکانا  مـادی و   اعزاری برای ساخت ایران است ولی در سخن امام، این القاء می مبانی نرم

 معنوی آن را، باید عدای توسعه و گسترش اسالم ـ و یا مشخصاً شیعه ـ کرد.

بینـی مهنـدس بازرگـان     سالمی، مـوارد پـیش  با بازنگری قانون اساسی و انتخاب رهبر دوم جمهوری ا ●

ای تشدید شد  گستره و عمق بیشتری گرعت. تخاصم با غرب ـ به ویژه امریکا ـ و کشورهای مسلمان منطقه  

ها که ظاهراً منطق دیگری داشـتند، عمـالً    در دستور کار قرار گرعت. تمامی سیاست« تمدن اسالمی»و ایجاد 

ای، تأثیرگذاری بر جنبش مظلـوم علسـطین و حمایـت از بخشـی از ایـن       در این راستا بود. تولید بر  هسته

جنبش و تحدید بخش دیگر آن و دشمنی با کشورهای تأثیرگذار جهان، مانند انگلیس، عربستان، دانمارک و 

دور زدن »هـایی چـون    بندی جدیدی جهانی در مقابل ایران ایجـاد کـرد. پدیـده    امریکا که از قبل بود، جناح

شـدند و پرونـده    ای در بازار سیاه جهانی که عمدتاً رصـد مـی   ، خریدهای ضروری نظامی و هسته«ها تحریم

در راستای عدا شدن ایـران  « آزادی قدس از کربال»شدند و حتی تداوم جنگ با عرا  و شعار  برای آینده می

 برای اسالم بود، چیزی که بعداً خود را در عرا  و سوریه و یمن هم نشان داد.

ها به سـوی   داد که بیداد تسخیر، صدام سرنگون و ایرانی ستراتژی غرب و شر ، هرگز اجازه نمیژئوا ●

ای الزم باشد. سقوط صدام توس  جمهوری اسالمی با گرعتن عاو  قدس حرکت کنند. حتی اگر بمباران هسته

کـردن   و جزایر مجنون متفاو  بود. تخریب چند سکوی نفتی مـا و غـر  کـردن نـاو و در نهایـت سـاق       

برای تسخیر بصره، به دلیل اطالعا  و تجهیزاتـی بـود    1و  1هواپیمای مساعربری و شکست ما در کربالی 
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گذاشتند تا ژئواستراتژی آنها، حفظ شود. هر دو کشور به انـدازه کـاعی    که غرب و شر  در اختیار صدام می

 شده بودند، حاال، وقت توقف جنگ بود. بتخری

، با ژئواستراتژی امریکا و «ایجاد کریدور به مرز اسرائیل»در لبنان و » مقاومت تشکیل دولت»امروز هم  ●

 کنند. اروپا و روسیه تضاد دارد و از تحقق آن جلوگیری می

متوجه شده بود، به  1307ی  های داخلی ما هم، به همان دلیلی که مهندس بازرگان در اوایل دهه بحران ●

اند. به عبار  دیگـر،   شده« تمدن اسالمی»ها مانع و رادو ایجاد  ابربحراناند و خود این  ابربحران تبدیل شده

هـای   اند و نه تنها تمدن اسالمی، محقـق نشـده کـه نحلـه     منابع عظیم ملی در چهل سال گذشته صرف شده

ا مسلمانان ر ،اند!! انقالب ما جدید اسالمی مرتجع و ضدبشری، مانند؛ القاعده، داعش، طالبان و... ظهور کرده

آورد. اگـر بـه جـای     مانده را. طبیعی است که استراتژی غل ، نتیجه غل  به بار می ععال کرده ولی نوو عقب

ی سیاسـی، اقتصـادی،    صرف منابع ملی برای تمدن اسالمی در جهان، این منابع را صرف ساختن و توسـعه 

ساختیم، احتیاج بـه   خل میکردیم و تمدن اسالمی را در دا محیطی، دینی جامعه خودمان می عرهنگی، زیست

شدند. چیـزی کـه    دخالت مستقیم در کشورهای دیگر نداشتیم، مردم همان کشورها، خود مقلّد الگوی ما می

ی سیاسی عرانسه باز  ی بریتانیا در دیگر کشورهای غربی و الگوی توسعه در غرب اتفا  اعتاد، الگوی توسعه

 و امریکا، مورد استفاده قرار گرعت. هم در دیگر کشورهای غربی و حتی بعداً در ژاپن

ی علمی، اقتصادی، تکنولوژیک، هـم بازداشـت و عمـالً در چهـل سـال       این استراژی، ما را از توسعه ●

های اعالم شـده توسـ  خـود دولـت ایـن را       ایم. شاخص گذشته در مجموو و در معدل مملکتی عقب رعته

ی جنوبی، مـالزی، انـدونزی، مکزیـک، برزیـل،      کره گوید در حالیکه در این چهل سال کشورهای ترکیه، می

تر از ما، اآلن به مراتب بسیار جلوترند. ما اسـالم و   چین و... که زمان انقالب یا در سطح ما بودند و یا عقب

 ایم. ، قابل ارائه باشد، به دست نیاورده21ایم ولی چیزی که با تمدن بشری در قرن  کرده« مصرف»شیعه را 

گویند که ایران هرچـه از اسـالم و شـیعه داشـته      ی راست غربی ـ به ویژه امریکایی ـ می  ها تئوریسین ●

انـد   کند. این گروه در غرب دندان تیز کرده« مصرف»مصرف کرده و دیگر چیز جدیدی ندارد، باید ایران را 

 ایده است.که ایران را هدف تالشی قرار دهند. خیلی باید به هوش باشیم. از نیمه راه ضرر بازگشتن، ع

 ادامه دارد
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 (37دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 1انحصاری شدن قدرت و عوارض آن) 

 عوارض تضاد ملت ـ امت ●

گیری آن مشـخص شـد.    اعزاری مملکت جهت اعزاری و نرم ، تمامی امکانا  سخت«ملت»بر « امت»با اولویت  ●

اصـالت  »و« اصالت اسـالم »عقهای دیگر، تبدیل شد به اصل اهلل منتظری و خیلی از  به تعبیر آیت« اصالت انسان»اصل 

و به خودی، غیرخـودی  «. ی والیی اصالت شیعه»، تبدیل شد به «اصالت شیعه»و « اصالت شیعه»تبدیل شد به « اسالم

د بسـیار  تظاهر یاعت، جامعه و مردم ایران را تقسیم کرد به اعراد مورد اعتماد و اعراد غیرقابل اعتماد. اعراد قابل اعتمـا 

خـانی( در چهـل سـال     محدود و معدود شدند، بطوری که طبق یک تحقیقا  گسترده در امریکا )بروجردی ـ رحـیم  

هـا، شـورای    هـا، کابینـه   انـد، مجلـس   ی مناسب سطوح باالی حاکمیت را در اختیار داشته نفر کلیه 2332گذشته عق  

هـای اصـلی و غیـره در     ی، مـدیر عـامالن بانـک   نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، عرماندهان نظامی، خبرگان رهبر

 تصاحب این عده بوده است.

با تعریف خودی؛ کارشناسان، اساتید دانشگاه، روشنفکران، هنرمندان زیادی جـالی وطـن کردنـد، از     ●

آعرینان و به طور کلی، عرار میز و سرمایه، در چندین مرحله، در هر بحـران اجتمـاعی    جمله کارآعرینان، عن

میلیـون نفـر و سـرمایه     0تا  1اعتد، بطوری که تعداد مهاجرین ایرانی را بین  آمد، این عرار اتفا  میکه پیش 

کنند. حاکمیت اصـالً نگـران ایـن موضـوو نبـود، ر سـای        میلیارد دالر برآورد می 2777تا  777اینها را بین 

دانسـت کـه    کرد چون مـی  یکردند ولی کسی قبول نم جمهور در نیویورک از ایرانیان دعو  به بازگشت می

ها( بـه مهـاجر     ر سای جمهور ایران، قدر  دعاو از آنها را ندارند و اصل تشویق دگراندیشان )غیرخودی

 شدند. یک اصل تیییرناپذیر است. حتی زندانیان سیاسی تشو  به مهاجر  می

و سرمایه و تکنولوژی های نوین  های پاک، تکنولوژی امکانا  ملی برای توسعه، مانند، توریسم، انرژی ●

گرعتند، چون مدیران ارشد اختیار، قدر  و توانایی عکـری   خارجی، مورد توجه مدیران مورد قبول قرار نمی

ی ایران عکر کنند. مدیران هزینه بودند و نـه مـدیران تولیـد و توسـعه. نفتـی       و مدیریتی نداشتند که به آینده

ی اولویـت امـت، خـرج     شد، البته با استراتژی شناخته شده یآمد، به نوعی تقسیم م شد، پولی می عروخته می

شد؛ توسـعه و   ای که می شد. ایران به عنوان یک واحد جیراعیایی مورد نظر نبود. در همان مختصر توسعه می

نشین اصفهان، یزد، کرمان  های شیعه توانیم مقایسه کنیم با استان های مرزی، می پیشرعت اقتصادی را در استان

 .و غیره

واحـد رونـد نزولـی     1/1کاهش یاعته و سـالی   71متوس  مملکتی به  .I.Qبه دلیل مهاجر  نخبگان؛  ●

های  شود. چون در حلقه دارد و این کامالً برای مسووالن ارشد، عادی است و هیچ اقدامی برای تیییر آن نمی

کننـد و بـه امکانـا  ملـی      یکنند نهادهای آموزشی خود را تأسیس م ها، کادرهای آینده را تربیت می خودی
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توجه ندارند. عساد گسترده در بین مدیران و آقازادگان هم به همین دلیل است که رقابتی در مـورد انتخـاب   

ها اصـل اسـت و شـیعه والیتـی      کردگان دانشگاهی نیست. وابستگی به خودی اصلح و اعلم در بین تحصیل

 قاد باطنی. گسترش نفا .بودن. و شیعه والیتی بودن تظاهر ظاهری است ونه اعت

شـود و   سـوری، جشـن سـده، جشـن مهرگـان، مقابلـه مـی        با مهمترین اعیاد ملی، نوروز، چهارشـنبه  ●

 شـجریان،  مولـوی،  الملک، کمال باقرخان،های ملّی؛ دکتر مصد ، دهخدا، ستارخان،  ترین شخصیت برجسته

نفر دیگر را مقایسه کنید با یک روحانی بسیار معمولی در یـک شهرسـتان در قـرون گذشـته.      هزاران و بنان

های متعدد برگـزار و بـه معرعـی     های ملی عراموش شده هستند و برای روحانیون سمینار و کنگره شخصیت

هـان باشـد،   ی توریستی برای تمام مردم ج تواند یک جاذبه شود. آرامگاه دکتر مصد  که می آنها پرداخته می

ی مبـارزه بـا    توانند در مراسم سالمرگ این اسـطوره  همیشه درب آن قفل است و حتی طرعداران او هم نمی

شـوند و   زاده، مرتبـاً مرمـت مـی    استعمار در جهان اسالم و در جهان سوم، شرکت کنند ولی یازده هزار امام

 بس کنید!شود تا حدی که صدای بعضی هم درآمده که  زاده جدید کشف می امام

گوید که دوسوم بودجه ساالنه در اختیار او نیسـت و از قبـل وضـع آن معلـوم شـده       جمهور می رئیس ●

کنـد کـه    شوند. همسر جانباز، علناً، اعـالم مـی   ها در راستای اصل اولویت امت است، خرج می است. بودجه

ـ  سال است رنـج مـی   37پروتز هوشمند در مرکز مربوطه به جانباز ایرانی که  گیـرد و بـه او    رد، تعلـق نمـی  ب

گویند که این پروتزها، مخصوص مداععین حرم و مجروحین سوری، لبنانی و یمنی و... است و برای آنها  می

 11شود. )خانم عاطفه پهلوان، همسـر جانبـاز    اش مستقیماً از بیت رهبری تأمین می باشد و بودجه مجانی می

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید، سخن ایـن همسـر جانبـاز    های مجازی( البته عوراً توس   درصد. رسانه

ای در یک عضای برابر و رودررو به آن  شود. شگفتی آنجاست که هیچ نهاد رسانه جنگ تحمیلی، تکذیب می

شـوند   کند. از این گذشته مگر لشکریان عاطمیون و زینبیون از کشورهای همسایه استخدام نمی رسیدگی نمی

 ای! شود؟! تا بشار اسد حفظ شود. آنهم با چه هزینه گردند؟ و هزینه آنها پرداخت نمی نمیو به سوریه اعزام 

آثار باستانی منحصر بفرد جهانی؛ پرسپولیس، پاسارگاد و صدها اثر دیگر در حال تخریب هستند ولـی   ●

یـرد ولـی آثـار    گ شود. منابع مناسب به آثار ملی تعلـق نمـی   های کشف شده به خوبی مراقبت می زاده از امام

 مذهبی منابع کاعی دارند.

به ریاست جمهـوری   1300شهریور  11وزیری در  میرحسین موسوی در نامه استعفای خود از نخست ●

هـای لبنـان    شود، در خیابان شود، بدون اطالو او. هواپیماربائی می امریکا مذاکره می با کانال 1گوید که از  می

شود، بدون اطالو او. امور اعیانسـتان   اه جده از حجاج ایرانی کشف میشود، مهما  در عرودگ تیراندازی می

. این موارد و هـزاران مـورد   شود اقدام می بدون اطالو او نیست،و عرا  و لبنان در اختیار ریاست جمهوری 

 اند که ایران عدای امت اسالمی، شده است. دیگر اتفا  اعتاده

ترین تاریخ بـه   است که با امریکا درگیر هستیم. در نزدیک سال 17برای مصالح اسالم و امت اسالمی،  ●
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 117حـداقل   66و  67، 60هـای   هـا در سـال   امریکایی»گوید که  امروز زیان ما به قول ریاست جمهوری می

حتی برای غذا و دارو اجازة عروش یک قطره »گوید که:  آقای نوبخت می« اند. میلیارد دالر به ایران لطمه زده

ی  انگیز آنجاست کـه ریاسـت قـوه    غم« دهند و اگر هم به عروش برسد امکان تبادل مالی نیست نفت را نمی

این دکتری «! ها دکتری داریم ما در دور زدن تحریم»دیپلماتیک ایران، آقای دکتر ظریف، قبالً گفته است که: 

ده از مزایـای آن، معلـوم   هـا اسـتفا   اند و بعد از سـال  هم مثل همان دکتراهایی است که خیلی از آقایان گرعته

ای از قول رئیس دیپلماسی ایران حکایت از استیصال ما ندارد؟!  شود که قالبی بوده است. آیا چنین جمله می

کند کـه ایـران دومـین     شد. بانک جهانی اعالم می محاسبه این لطما  در چهل سال گذشته، سر به علک می

ی  حقو  ساالنه معلمان ابتدایی کشورهای منطقه OECD زده جهان، بعد از ونزوئالست. منابع کشور عالکت

 کنند: ما را به شرح زیر اعالم می

 

 ایران هند عرا  ترکمنستان مراکش ساحل عاج کشور

 2777 1776 11321 16102 17762 0023 حقو  ساالنه به دالر

 

رضـوی، حـداقل سـه     این وضع در حالی است که در چهل سال گذشته، بر طبق محاسبا  اتا  تجار  خراسان

هزار میلیارد دالر از منابع نفت و گاز و پتروشیمی و... به اقتصاد ایران تزریق شده است کـه هیچکـدام از کشـورهای    

ی  روسـتای جنـوب بلوچسـتان عاقـد شـبکه      177کننـد کـه    اند. منابع رسمی اعالم مـی  الذکر این منابع را نداشته عو 

 آشامند! های طبیعی( آب می ها )گودال«هوتک»رسانی آشامیدنی هستند و مردم از  آب

کـالس سـواد دارنـد. در     1میلیون نفـر زیـر    17سواد و  میلیون نفر بی 2/11بانک جهانی اعالم کرده که در ایران 

آمـوزان تـدریس کننـد،     دوران کرونا که مدارس تعطیل شد و قرار شد که معلمان از طریق عضای مجـازی بـه دانـش   

آمـوز عاقـد تجهیـزا  و امکانـا  اسـتفاده از       میلیـون دانـش   1/3پرورش اعالم کردند که حدود مسووالن آموزش و 

 تکنولوژی آموزش از راه دور هستند. موبایل هوشمند و اینترنت در آن مناطق وجود ندارد.

انسـان. اوایـل پیـروان    « ی صادرکننده»بندی بین ملت ـ امت، ایران تبدیل شد به یک کشور   در اولویت ●

هـای مختلـف شـد و در     اهب کلیمی، مسیحی، بهایی، مهاجر  کردند، بعد نوبـت کارشناسـان در رشـته   مذ

توانستند به شکل قانونی از کشور خارج شوند، دسـت بـه    سرایت کرد که نمی یهای اخیر به مردم عاد سال

غـر  شـدند و یـا در    چیان و قوانین پناهندگی سازمان ملل شدند و خیلی از آنها یا در مدیترانه  دامن قاچا 

ی پناهندگی بگیرند. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست ولی  ها ماندند تا اجازه های موقت اروپایی سال کمپ

میلیون را معیار بگیریم و دو میلیون از آنها کارشـناس و   1زنند. اگر  میلیون تخمین می 0تا  1تعداد آنها بین 

ی سـازمان ملـل دو میلیـون دالر     را طبق معیارهای توسـعه  تحصیلکرده خبره باشند و ارزش مادی هر کدام

میلیارد دالر خواهد شد. چیزی بـیش از ارزش نفتـی و    1777حساب کنیم، ارزش مادی این نخبگان معادل 

 های آن که به اقتصاد ایران تزریق شده. عرآورده
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کـه اولـین    1317ن آبـا  11عدم نفع، یک اصطالح اقتصادی شناخته شده است. حال باید دیـد کـه از    ●

سال گذشته است، عدم نفع ما از این شرای  چقدر بوده است؟  11ها را امریکا شروو کرد تا حال که  تحریم

کند. عق  در پـارس جنـوبی بـه     میلیارد دالر برآورد می 117جمهور، حداقل،  ی سه سال اخیر را رئیس لطمه

میلیـارد دالر   271هـای نفتـی،    علت ترک شـرکت  ، به2717اندازی عازهای استحصال گاز تا  علت تأخیر راه

میلیـارد دالر   717را معـادل   2717تـا   1673هـا از   محاسبه شده است. یک محقق اقتصادی خسار  تحریم

« شورای ملی تجـار  خـارجی امریکـا   »برنامه تفسیر خبر(. در تحقیق  20/6/67، مورخ VOAبرآورد کرد. )

(National Foreign Tradecouncil) ی  آمده اسـت کـه در یـک رابطـه     ،منتشر شده 2777نوامبر  21ر که د

میلیارد دالر  71میلیارد دالر و امریکا  113دالری، ایران ساالنه  17عادی اقتصادی بین ایران و امریکا با نفت 

 دالر میلیارد هزار 1 شود؛ می سال 17 برای اعداد این اب محاسبهمناعع خواهند داشت. 

هـای   ای، و گران خریـدن کـاال و گرانـی هزینـه     یدهای بازار سیاه انرژی هستهساله، خر 7خسا  جنگ 

چیـز   های امنیتی دیدن همـه  ها و عدم استفاده از امکانا  صنعت توریسم و هزینه ونقل به علت تحریم حمل

ته و... را اگر محاسبه کنیم، در چهل سال گذشته، ایران چیزی بیش از ده هزار میلیـارد دالر، عـدم نفـع داشـ    

 است.

جمهوری  شوند، تا جایی که رئیس های ما که مرتباً از زبان مسووالن رسمی مملکت شنیده می ابربحران ●

داند، ریشه در استراتژی کالن این مملکـت دارد   می یارانهمیلیون از جمعیت کشور را مستوجب دریاعت  07

 که ایران عدای آن استراتژی شده است.

 ادامه دارد
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 (38)دوران کرونا 
 حسین رفیعی

 ( 9انحصاری شدن قدرت) 

 ها عوارض تضاد خودی ـ غیرخودی: فرار سرمایه ●

ای از عوامـل   ، عده1310ماه  تاکنون موجود نیست. با بروز انقالب از دی 1310ها از  آمار دقیقی از عرار سرمایه ●

تبدیل به سرمایه نقدی، از ایران خـارج  ی غیرمنقول خود را پس از  ی نقدی، جواهرا  و سرمایه رژیم گذشته سرمایه

ها، در کشورهای مختلف به ععالیت اقتصادی پرداختند و بر ثرو  خود اعزودند و گروهی هـم   کردند. گروهی از این

ی حیا  زیستند و هنـوز هـم بـا آن     ی خود تا پایان دوره اند. گروهی هم با سرمایه از آنها متحداً عمل اقتصادی کرده

 نمایند. معاش می زندگی و امرار

تنها شخصی که ثرو  او، توس  یکی از محارم خاندان پهلوی اعشـا شـده، محمدرضاشـاه پهلـوی اسـت. بـر        ●

خالف اظهارا  عرزندش، رضا پهلوی، آقای احمدعلی مسعود انصاری که آدمی مذهبی و معتقد بـه اسـالم اسـت و    

( تـا  1307) 1671و بعـد رضـا پهلـوی بـوده اسـت از       باشد و یک درباری مورد اعتماد شاه نوه خال  عرح پهلوی می

(، همکاری تنگاتنگی با رضا پهلوی، عرح پهلوی و خاندان پهلوی داشته و امین و عمالً مسـوول منـابع   1307) 1676

 مالی آنها بوده است.

صـاری، دو  شود، مسعود ان اعتد و منجر به مراجعه به دادگاه می که بین او ورضا پهلوی اختالف می 1676در سال 

منتشر کرده و جلد سومی هم در دست انتشار داشته. « من و رضا»و « من و خاندان پهلوی»جلد کتاب، تحت عنوان؛ 

های مجازی در مـورد خـود و خانـدان پهلـوی داشـته و آثـار        ی مفصل در رسانه ها مصاحبه آقای مسعود انصاری ده

 نهـا در آرعتار  و تحوال  درون دربار و یپهلو محمدرضان مکتوب و شفاهی او، یکی از منابع ارزشمند تاریخ خاندا

 انقالب است. پس از

 کند: ها علنی و غیرعلنی تقسیم می آقای مسعود انصاری، ثرو  به جامانده از محمدرضاشاه را به ثرو  ●

سـن  »میلیون دالر نقدی است که همیشه مورد استناد رضا پهلوی اسـت و ویـالی    36ثرو  علنی محمدرضاشاه 

 توس  خاندان او به عروش رسیده است. 1660که در سال « موریتس

 شود: ثرو  غیرعلنی شاه به چند گروه تقسیم می

میلیـارد دالر   22تأیید گردیده، « کوتیه»( توس  وکیل او آقای 1300) 1670ای شاه که در سال  اوالً ـ ثرو  اعسانه 

میلیارد دالر رسیده است. ایـن   31بحث آقای مسعود انصاری به های سالیانه در مقطع زمانی مورد  نقد بوده که با بهره

ی  مبلغ به کسی خواهد رسید که در ایران به پادشاهی برسد و موقعی قابل تقسیم بـین وراث خواهـد بـود کـه همـه     

 وراث، امیدی به سلطنت در ایران نداشته باشند.

و « کوریتوگـامبرو »اری اسـت. بـه نـام شـرکت     هکتـ  60هکتاری و  130های اسپانیاست که دو قطعه  ثانیاً ـ زمین 

هکتـار بـه نـام شـرکت      170و زمین دیگری به وسـعت  « بامیاس سوکاس»هکتار به نام شرکت  00به وسعت  یزمین

 «توریسیمونا داگاسیون»

های متعـددی تأسـیس    ی آقای مسعود انصاری برای عروش آنها، شرکت ثالثاً ـ جواهرا  متعلق به شاه که به گفته 
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 اند. و از ارزش دالری آنها اطالعی در دست نیست. ظاهراً چهار صندو  حجیم بودهشده 

تـا   1671هـای   رابعاً ـ درآمدهای موردی رضا پهلوی از نهادها و روسای کشورهاست که یک مورد آن بین سـال  

هـا و سـایر    شـین ن هزار دالر از سازمان سیا بوده است. و مبـالیی کـه معلـوم نیسـت از شـیخ      117، ماهانه مبلغ 1677

آقـای شـهریار آهـی دارای اطالعـا      »کشورها که آقای مسعود انصاری از آنها مطلـع نیسـت و طبـق گفتـه ایشـان      

 «باشد. وسیعتری می

آورده اسـت کـه ایـن اسـناد مؤیـد،      « من و رضا»آقای مسعود انصاری، کپی تمام اسناد را به زبان اصلی در کتاب 

 درستی گفتار اوست.

 میلیارد دالر گفته است. 17های خود، ثرو  شاه در خارج را معادل  هدی هم در یکی از مصاحبهآقای اردشیر زا

اند و با خود  داران، عرماندهان ارتش و ساواک و... که از ایران مهاجر  کرده از ثرو  دیگر دولتمردان، سرمایه ●

ن گروه از وابسـتگان مسـتقیم و غیرمسـتقیم    توان تصور کرد که مهاجر  ای اند، نویسنده اطالعاتی ندارد ولی می برده

اند، ارقام نجومی باید باشد که از اواخـر سـال    سال در ایران حکومت و ععالیت اقتصادی داشته 10خاندان پهلوی که 

 اند. ها هم مهاجر  کرده ها انجام شده است و این ثرو  و با تشدید موج انقالب، این مهاجر  1310

و  1307هـای   ی دوم ریاست جمهـوری آقـای هاشـمی، درگیـری     ، دوره1307داد ، خر1310بهمن  22پس از  ●

اند کـه آمـار دقیقـی از     های عراوانی از ایران عرار کرده ها، سرمایه ایم و همراه این مهاجر  موج مهاجر  داشته 1377

 آنها در دست نیست.

توانسـتند   شدند و به لحاظ اقتصادی مـی  نمیععاالن اقتصادی که به لحاظ سیاسی تهدید  1377مشخصاً بعد از  ●

ی خـود را برداشـته و از ایـران خـارج      های مختلف باشـند، سـرمایه   مورد تهدید نهادهای حکومتی متعدد و از جناح

 کردند. حال یا خود هم مهاجر  کردند و یا پایی در ایران و ثروتی در خارج دارند.

، بـه  1371هـا از   ی تشدید ایـن تحـریم   ها و مخصوصاً در دوره مبا گسترش عساد مالی ـ اداری در دوران تحری  ●

هـا   ی معدودی ایـن پرونـده   بعد مفسدین مالی که از طر  مختلف اموال عمومی را تصاحب کرده بودند، و عق  عده

 .اند های دیروز، مفسدین امروز شده علنی شد و مورد رسیدگی قرار گرعت، را باید جزء عرار سرمایه بیاوریم. خودی

اند که آمار دقیقـی از   های عظیمی از ایران عرار کرده تا امروز ـ سرمایه  10سال گذشته ـ از   13بندی اینکه در  جمع ●

میلیـارد دالر بـرآورد    2777تـا   777آنها در دست نیست شاید، یکی از دالیل اینکه ثرو  ایرانیان مقـیم خـارج را بـین    

سال توسعه نیاعته و عقیرتر شـده، همـین    13علل اصلی اینکه کشور در این  باشد و یکی از مین کنند، همین عدم تعیّ می

 های مادی است که خود معلول، شرای  بحرانی و تشتت و تشنج و ناپایداری و عدم آرامش سیاسی است. عرار سرمایه

جتماعی، ی هر کشوری را در اولین مرحله، آرامش و صلح ا اقتصاددان برجسته، مرحوم پرعسور نورث، توسعه ●

ایـم.   ایم در این چهل سال، عق  آرامش، نداشـته  داند. ما در ایران، کمبود سرمایه، متخصص و منابع عیزیکی نداشته می

شود. مبارزه با عقر و عسـاد و تبعـیآ، اقتصـاد     های اقتصادی، عملیاتی نمی به همین دلیل است که هیچکدام از برنامه

و تـر   تـر و خطرنـاک   یابد که پیچیده و... نه تنها تحقق نمی 1171در  منطقه رترین کشو مقاومتی، جهش تولید، پیشرعته

 شود. میایران عقیرتر 

  ادامه دارد
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 (39دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 11انحصاری شدن قدرت) 

 تضاد قدرت ـ فالکت و دانش ـ جهل ●

باقی شتاعت. آنچـه از طـرف   ی آواز و موسیقی ایران، آقای شجریان به دیار  ی گذشته اسطوره در هفته ●

ی ایران بسیار  های مجازی و حقیقی در مورد ایشان اتفا  اعتاد به لحاظ تحلیل شناخت جامعه مردم و رسانه

 باشد. مهم می

عردوسی زبانم را نجا  »مرحوم شجریان، ریشه در عرهنگ و تاریخ و تمدن ایران داشت. او خود گفته بود که  ●

معنی این حرف این است که عردوسی عارسی را که در آستانه نابودی بود، همچون زبان بومی «. داد و من موسیقی را

در مصر، یمن، کشورهای شمال اعریقا، با خلق شاهنامه، زنده کرد و شـجریان موسـیقی اصـیل ایرانـی را کـه مـورد       

در بین مردم ایـران، رمـز    تهاجم بود، نجا  داد. این کار آقای شجریان، کاری ارزشمند است ولی محبوبیت شجریان

 دید دیگری هم دارد. و و راز

العمل مردم ایران و جهان نشان داد که او بسیار قدرتمنـد   ی شجریان و عو  او و عکس مریضی این چند ساله ●

شـناخت و ثانیـاً، ارتبـاط     بود و هست. قدر ؛ یعنی دانش. شجریان، دانش داشت، اوالً ایران، مـردم و جهـان را مـی   

و ارگانیک خود را با مردم حفظ کرد و این عاملی تأثیرگذارتر از ماهیت هنر اوست. با مردم زنـدگی کـردن،    مستقیم

 خواست مردم را عهمیدن، به نیاز مردم پاسخ دادن، هنر دوم شجریان بود. مهمتر از هنر اول.

، نسبت به صدا و 1307از سال گفت: آثار مرا، به جز ربّنا، از تلویزیون پخش نکنید. این خواست مردم بود که  ●

دانست که مردم با  دهد و در عین حال می سیما، موضع خود را مشخص کرده بودند که خواست مردم را بازتاب نمی

ربّنا، مخصوصاً در ماه رمضان ارتباط وثیق دارند. ولی از آن طرف کسانی گفتند که ربّنا یک اثر هنری اسـت و نبایـد   

قابل خواست مردم. چه تضادی بین یک اثر هنری و اعطار وجود دارد؟! آیا ربّنـا، یـک   در اعطار پخش شود! درست م

شـود   اثر ضداسالمی است؟ حتماً خیر. پس منع کردن آن در تقابل با خواست مردم بود. ربّنا از تلویزیون پخش نمـی 

به تبـع دانـش؛ پشـت ایـن      شد. این یعنی قدر  و ولی در اعطارها از هر خانه و کوچه و میازه و اتومبیلی پخش می

 قدر  مردم. عهم مردم است که شجریان داشت.

های شجریان را بسیار دوست داشتند، ولی او یازده سال، مجاز نبود برای مردم در ایران بخواند.  مردم، کنسر  ●

یعـت. در  ی حیا  موجـودا  در طب  باز تقابل با مردم. قدر ، اعمال زور نیست. اعمال زور، یعنی بازگشت به نحوه

تواند خلـق دانـش کنـد،     آید، چون انسان، تنها موجود طبیعت است که می ی امروز انسانی؛ قدر  از دانش می جامعه

کنند، قدرتمندترین عرد باشـند. ولـی    ترین اعراد بشر به لحاظ عیزیکی، ممکن است به دلیل خلق دانشی که می ضعیف

شوند، ولی دانشـمندان   است. چرا زورگویان تاریخ جاودانه نمیموجود « قدرتمندترین»ترین موجود،  در طبیعت قوی

شوند، چون با خلق دانش خود قدرتمند هستند و قدرتشان، امری ذاتی و وجودی است، تصاحب  جهان، جاودانه می

 شدنی نیست.
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ها تسلیت گفتند و از خود همدردی نشان دادند، حتی کسـانی کـه قـدر  حکـومتی      در مرگ شجریان، خیلی ●

گفتنـد کـه ممنوعیـت     رند. چرا موقعی که شجریان زنده بود، همدردی نکردند؟! حتـی زبـانی. بـه زورگویـان مـی     دا

های شجریان خالف قانون و خالف روال عادی قدر  و خواست مردم در جوامع بشری است. چـه عـاد     کنسر 

گوینـد   میرد همه تسلیت مـی  بدی در این کشور هست که وقتی یک دانشمند، یک هنرمند، یک سیاسی، یک عقیه می

جویانـه، در مقابـل حصـر آنهـا سـکو        کنند و یا مصـلحت  ولی در زندگی آنها یا اسباب قید و بندشان را عراهم می

هـا   ای بود، در مرگش همه عزادار شدند ولی در حالیکـه بـرای میلیـون    دان برجسته کنند! مریم میرزاخانی، ریاضی می

شوند و یـا در   سوزاند. یا آواره دنیا می د مریم میرزاخانی باشند، کسی برای آنها دل نمیتوانن جوان ایرانی که بالقوه می

مانند و همه مسووالن مملکتی منتظرند تا کس دیگری در سـطح   مملکت از تحصیل و کار و رشد و شکوعایی باز می

 او بمیرد و آن وقت اشک بریزند! تبلییا  حزبی و انتخاباتی!

های جهـان را دارد ولـی تـا     ترین شخصیت خندند که این چه مملکتی است که برجسته می عقالی جهان، به ما ●

هـا، عـزادار    میرند، همان عـاملین ممنوعیـت   برند، وقتی می اند در حصر و حبس و تحدید و ممنوعیت به سر می زنده

اسـت؛ مصـد ،   ترین سیاستمدار ضداسـتعماری جهـان عقـب مانـده در صـد سـال اخیـر ایرانـی          شوند. برجسته می

ترین ورزشکار اخالقی جهان ایرانی است؛ تختـی و   ترین عقیه نواندیش شیعی، ایرانی است؛ منتظری، برجسته برجسته

دان جهان اسالم؛ ایرانی است؛ شجریان و قس علی هذا حاکمان ما از طرح کردنشان  ترین خواننده و موسیقی برجسته

ری، آواز شجریان، برای این آقایـان خطرآعـرین شـده اسـت. چـرا؟! و      واهمه دارند. چرا؟! آرامگاه مصد ، بیت منتظ

 احتماالً، عردا، مرقد شجریان.  

های مفلوک هستیم. ما ایرانیان دانش داریم؛ گرعتار جهّال هستیم. تا کـی؟   ما ایرانیان؛ اقتدار داریم گرعتار انسان ●

داد که تـا چـالش اقتـدار ـ عالکـت و دانـش ـ         داند. زندگی این ده سال اخیر شجریان و مرگ او نشان هیچکس نمی

 جهل در ایران به نفع دانش و اقتدار، حل نشود. گرعتاریم.

هـای کنـونی کـه دیگـر      العمل مردم در عروج شجریان، نشان داد که عامل وحد  و نجا  ما از بحـران  عکس ●

 بحران نیستند، ابربحران هستند؛ ایران است.

سیاستمدار و عقیه و موسـیقیدان و پهلـوان نیسـتند ولـی آن جـوهر ذاتـی ایـن        های علمی،  مردم به لحاظ تکنیک

عهمنـد   اند، مـی  های آالمد را از کسانی که دود چراغ خورده«سلبریتی»دهند. مردم عر   ها را خوب تشخیص می انسان

 العمل آنها متناسب با این عهم و درک است. و عکس

هـای مانـدگار تـاریخ     شوند ولی تک اعرادی چهره ر و معروف میای، برای مدتی، مشهو خیلی کسان، در هر رشته

اند ولی مصد ، چیـز دیگـری بـوده     اند و رعته وزیر آمده شوند. از دوران آقامحمدخان صدها صدراعظم و نخست می

سـال گذشـته    117اهلل منتظری چیز دیگـری اسـت. در    اند ولی آیت اند و رعته است. از دوران صفویه صدها عقیه آمده

اند، ولی شجریان، چیـز دیگـری اسـت. آن چیـز چیسـت؟ آن       اند و رعته هزاران آوازخوان و هنرمند و موزیسین آمده

جوهر، اکسیری است که با تاریخ، عرهنگ، تمدن، حقو  مردم، دین و مذهب مردم و مملکت مـا، ارتبـاط ارگانیـک    

ورزنـد.   عهمنـد و بـه آن عشـق مـی     بود و این چیزی هسـت کـه مـردم مـی    « خس و خاشاک»دارد. شجریان صدای 

عردوسی، اگر، زبان عارسی را زنده و ماندگار کرد، شجریان موسیقی اصیل مدغم در ادبیا  و عرعان ایرانی را زنده و 

 جاری ساخت که دیگر میرا نخواهد شد. مانا خواهد ماند.
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اسـت. ایـران یعنـی مـردم     در حسینیه ارشاد گفت که عامل وحد  مردم مـا، ایـران    1372مهندس سحابی در  ●

ایران، با هر عقیده و مذهب و جنسیت و قومیتی که دارند. ایران یعنی تاریخ ایران که اسالم جزئی از آن اسـت و نـه   

های ایران، میراث  آن، ایران، یعنی تمدن ایران، هنر ایران، ادبیا  ایران، اسطوره« شیعه والیی»ی آن، آنهم نه عق   همه

گوینـد کـه    خواهند و این را می خ ایران و... مردم در برخورد با شجریان نشان دادند که این را میعرهنگی ایران، تاری

بیاییم تمدن ایران را غنا بخشیم، بیائید نگذاریم همین تتمه این تمدن هم نابود شود. بیائید روی آنچه اجمـاو داریـم،   

کنند. حصر و حـبس و تحدیـدهای    ه ما تحمیل میی معدودی با دانش بسیار محدود خود، ب عمل کنیم، نه آنچه عده

 بخش برای ساختن ایران. دهند این شجره طیبه، هزار سر دارد. آن را بشناسید. ایران و اسالم رهایی شما، جواب نمی

 ادامه دارد
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 (01دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 11انحصاری شدن قدرت) 

 ای و تضاد امت ـ ملت عوارض تضاد خودی ـ غیرخودی: انرژی هسته ●

ای ایران و غرب، در جریان اسـت و هنـوز سـامان نیاعتـه      ی هسته بیش از بیست سال است که مناقشه ●

رسید که پایان یک مرحله باشد ولی مخالفت رهبری با تداوم تعامل با اوباما،  است. امضای برجام، به نظر می

او از برجـام و تشـدید   طرحی که روحانی ـ ظریف، با آن مواعق بودند و به قدر  رسیدن ترامپ و خروج  

های باز دور زدن و تهدید تمامی جهان درگیر تجار  بـا   ها با رویکردی جدید ـ شناسایی تمام حفره  تحریم

میلیارد دالر به ایران لطمـه زده   117ایران، به پرداخت جریمه ـ که به قول آقای روحانی در سه سال گذشته  

ها برعکس قبل، مشهود است و لطما  و  بله با این تحریماست. گرعتاری و ناتوانی دستگاه حکومتی در مقا

توان در اعزایش قیمت دالر و سکه و به تبع آن ضروریا  زندگی  خورد را می ضرباتی که به مردم عادی می

 مردم، مشاهده کرد.

جمهور امریکا شود ـ ترامپ یا  این مناقشه در سطح ععلی خود به جایی رسیده است که هر کس رئیس ●

ن ـ تواعق برجام عالوه بر آن، موضوو تکنولـوژی موشـکی ایـران و دخالـت ایـران در منطقـه، حتمـًا،         باید

بازنگری و با امریکا و غرب به یک نوو تواعق جدید منتهی خواهد شـد و اال بـا انتخـاب مجـدد ترامـپ و      

 اصرار ایران بر روال کنونی، امنیت ملی ایران مورد تهدید جدی خواهد بود.

 اتژی منطقه، در این بیست سال، کامالً، به ضرر ایران تحول یاعته است:ژئواستر ●

، امروز متحد آن است و در حکومتداری اعیانستان بخش 2771طالبان سرنگون شده توس  امریکا در  -1

 قدرتمندی خواهد بود.

حتـی   تضاد مسلمانان ـ اسرائیل، تبدیل به تضاد سنی ـ شـیعه در منطقـه شـده و کشـورهای عربـی،        -2

ان جدا خواهد شد. قـبالً، اسـرائیل، بخشـی از    رسوریه، به زودی با اسرائیل، علیه ایران، متحد شده و یا از ای

کرد، از این به بعد اتحاد اعراب ـ اسرائیل، این نقش را بازی خواهند کرد  نقش پنتاگون را در منطقه بازی می

و هزینـه را کشـورهای پولـدار عربـی خواهنـد       را حمایـت خواهـد کـرد     و امریکا، به لحاظ لجستیک، آنها

 پرداخت. و ایران، کامالً منزوی است.

در سوریه، عرا ، یمن و لبنان؛ یا کامالً نابود خواهند شـد و   مصرف شده های هنگفت گذاری سرمایه -3

 نخواهند رسید و کارایی گذشـته را از دسـت خواهنـد   « تمدن اسالمی»شده در چارچوب  یا به اهداف تعیین

 های گذشته را تعدیل کند و به تواعق جدیدی، تن دهد. داد. و ایران، باید بلندپروازی

ی کشورهای غربی  کم بخشی از آن دارد مورد مناقشه ی ترامپ بود، کم محتوای برجام که مورد مناقشه ●

ـ   دیگر هم قرار می سـازی   یگیرد و بازنگری در آن را درخواست خواهند کرد. بخشی مهمی از برجام بـه غن



127 

گردد که معلـوم نیسـت، اگـر بایـدن      اورانیم، ساخت سانریفیوژهای پیشرعته، رآکتور آب سنگین اراک برمی

هایی را مطرح خواهد کرد. رویکرد ترامپ معلوم است که اگر مجدداً انتخـاب   انتخاب شود، چه درخواست

هـای   یعه سـاختن بـا ععالیـت   اشـ  مرتباً با 1677های نتانیاهو، خواهد بود که از دهه  شود، مجری درخواست

 ای ایران درگیر بوده و از هر کاری که توانسته، رویگردان نبوده است. هسته

ی محمدرضاشاه است که باید بـه لحـاظ تـاریخی ـ      ای در جمهوری اسالمی، میراث دوره پروژه هسته ●

 تکنولوژیک به آن پرداخت.

روو شد، اعراب صدور نفت را تحریم کردند و ( جنگ اعراب و اسرائیل ش1312)مهر  1603در اکتبر  ●

دالر، در چند مرحله، اعزایش یاعت. درآمد کشورهای اوپک،  11پس از آن قیمت نفت از کمتر از دو دالر تا 

از جمله ایران، بسیار اعزایش یاعت. گران شدن نفت را، به غل ، به نام شاه ایران، مطرح کردنـد. در حالیکـه   

ها و ژاپن، زیان دیدنـد و   یکا با اروپا و ژاپن و با رضایت امریکا، ممکن شد. اروپاییاین گرانی در تضاد امر

 امریکا، از طریق دیگری سود برد و البته بعداً، جلوی اعزایش قیمت بعدی را گرعت. 

های خود گفت کـه بیشـترین ایـن     های غربی، اعتراض کردند و شاه چند بار در مصاحبه کننده مصرف ●

و بـه   دهای ورشکسته را در اروپا خری بعضی از شرکت« کشورهای غربی صرف خواهیم کرد.»درآمد را در 

کـرد. بـه جـای امریکـا بـه       تعدادی هم کمک کرد. به مراکز عرهنگی و خدماتی اروپا و امریکا هم کمک می

 بعضی از کشورهای جهان سوم، هم کمک کرد.

ای، مـورد   منطقه شده بود. لذا، تولید بـر  هسـته  شاه، هم بلندپرواز بود و هم از طرف غرب، ژاندارم  ●

 خوبی بود که شاه با آن چند هدف استراتژیک را در نظر داشت:

 بازگرداندن بخش مهمی از درآمد جدید نفت به غرب، -1

 ای،  تقویت ژاندرمری خود با تولید سالح هسته -2

هم «. تمدن بزرگ»ی متوهم  یت، ایدهای به عنوان پرستیژ و تقو ورود به باشگاه دارندگان سالح هسته -3

 تهاجمی و هم تداععی.

هـا و   اش با لوموند و هـم اکبـر اعتمـاد، مسـوول انـرژی اتمـی در مصـاحبه        هم خود شاه در مصاحبه ●

اند. چون تولید  ای هم بوده ای ایران برای تولید سالح هسته های هسته اند که طرح خاطرا  متعدد خود، گفته

میلیون بشکه نفت صادر  0محیطی. آن موقع که  ای در ایران نه اقتصادی بوده و هست و نه زیست بر  هسته

ای که  سوختند! عجله های خوزستان، می شود، مقادیر عظیم گازهای همراه این مقدار عظیم نفت در جلگه می

ای بود و ایـن   ها بدون کارشناسی دقیق داشت، به منظور رسیدن سریعتر به سالح هسته شاه در ایجاد نیروگاه

یم ایران بسیار محـدود و اسـتخراج آن بسـیار پرهزینـه بـوده و      در حالی بود که آن موقع و حاال، منابع اوران

 هست.  

ــیس در خــاطرا  خــود     ● ــبق انگل ــه اس ــتمدار و وزیرخارج ــتراو، سیاس ــای جــک اس ــار »آق ــار، ک ک
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( چنین برآورد شده بـود  1313) 1601در گزارش سیا در سال »از قول منابع سیا نوشته که: « هاست انگلیسی

ویـژه هندوسـتان[ بـه گسـترش      زنده باشد و دیگـر کشـورها ]بـه    1677در دهه  اگر شاه ایران همچنان»که: 

کنـد   و آقای استراو تصریح می« های خود ادامه دهند، قطعاً ایران هم در این مسیر حرکت خواهد کرد. سالح

ای  کس در کار او شکی نیـاورد و حتمـًا همـه تـالش او را بـرای دسـتیابی بـه سـالح هسـته          البته هیچ»که: 

این اظهارنظر صریح آقای استراو که به اسناد سیا هم دسترسی داشته است سند مهمی است که « ذیرعتندپ می

ای بـوده   ای در ایران غیرمنطقی غیرکارشناسی بود. و هدف شاه تولید سالح هسـته  دهد، بر  هسته نشان می

بردنـد تـا تحـریکش    « هارول»ای  که شاه به بریتانیا رعت او را به مرکز تحقیقا  هسته 1616است. در سال 

 کنند )جک استراو(.

ای آنقدر احمقانه بود که کارشناسان مسـتقل   با منابع عظیم گاز، سوخت تمیز عسیلی، تولید بر  هسته ●

ای  کننـده بـرای سـالح هسـته     ای، پوششی توجیه دانستند که بر  هسته کردند و می غربی، شاه را مسخره می

هـای   ای، آموزش نیروی انسانی و مشـارکت در شـرکت   های هسته نیروگاهاست. منابع عظیمی که شاه برای 

هـای مـالی ملـی ایـران      سازی اورانیم، معادن اورانیم و رشوه به رهبران غربی پرداخت کرد، در حسـاب  غنی

اند و احتماالً  دهند و هنوز علنی نشده حتماً وجود دارند که عمق بلندپروازی دیکتاتور خودکامه را، نشان می

 اند. حاسبه هم نشدهم

 77بوشهر که  1پس از انقالب، در سمیناری متخصصان ایرانی، پیشنهاد کردند که عق  نیروگاه شماره  ●

ای متوقـف شـود. ایـن یـک      درصد پیشرعت داشت، تکمیل شود و سایر اقداما  بـرای تولیـد بـر  هسـته    

 تصمصم معقول ملی ضداستعماری بود.

غرب، از تعهدا  خود شانه خـالی کردنـد و پـس از شـروو جنـگ و      گیری، آلمان و  پس از گروگان ●

حمالتی که صدام به نیروگاه بوشهر کرد، آلمان نه تنها خلف عهد کرد کـه امریکـا از همکـاری هـر کشـور      

 دیگری برای تکمیل نیروگاه جلوگیری کرد.

یم بـه تکمیـل   و تمرکز قدر  سیاسی در ایران، حاکمیت جمهوری اسالمی تصـم  1307در اوایل دهه  ●

ای ایـران بـه آقـای     نیروگاه بوشهر و حتی خودکفایی در تولید اورانیم گرعت و تصمیم در مورد انرژی هسته

رعسنجانی واگذار شد. به همین دلیل در مجلس اول در مورد آن، چیزی مطرح نشـد. نیروهـای کارشناسـی    

یران برنگشتند. آقای هاشمی بـا مـدیرانی   مجرب عمدتاً یا مهاجر  کردند و یا آنهایی که بورسیه بودند به ا

کرد که به لحاظ دانش و تجربه در حد چنین کاری نبودند و لذا برای تداوم کار مجبور به مراجعه به  کار می

های غیرمتعارف و پرهزینه و در موارد زیادی غیرکارشناسی شدند. اسناد زیادی در این  بازار سیاه و مکانیسم

 اند. ر شدهها منتش مورد توس  غربی

و حمله بوش پسر به عرا ، قذاعی با امریکا به تواعق رسید که کلیه مـدارک مربـوط بـه     2773بعد از  ●

ای و سالح کشتار جمعی و حتی اسناد اطالعاتی خود را تحویل دهد. از طریق این مـدارک   تکنولوژی هسته
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 شروو شد. ی ایران هم با بازار سیاه لو رعت و برای ایران دردسر جدیدی رابطه

بوشهر را تکمیل کند. روسیه به دنبـال   1باالخره روسیه با ایران قراردادی امضا کرد که نیروگاه شماره  ●

ای آلمان از این طریق هم بود. معهذا، با سالیان طوالنی تأخیر، نیروگاه آماده شـد. آژانـس    کسب دانش هسته

 ای خود را اعشاء کند. تا اطالعا  هستهالمللی و غرب عشار بر ایران را تشدید کردند  اتمی بین

سازمان مجاهدین خلق داد تا اعشاء کنند و برای آنهـا پرسـتیژ بسـازد!     به اسرائیل اطالعاتی داشت که ●

طلبان حاضر بـه اعشـاء آن نشـده بودنـد و ایـن هـم چـالش         استراو( اطالعاتی که سلطنت )البرادعی و جک

های متعدد اطالعاتی امریکا ـ و حتماً بـا همکـاری     اً دستگاهجدیدی بین جمهوری اسالمی و غرب شد. بعد

ای نبوده است.  به دنبال سالح هسته 2773های کشورهای دیگر جهان ـ اعالم کردند که ایران از سال   آژانس

ای هسـتند کـه    دهد، اسـناد قـدیمی   اند، مانور می ای ایران که دزدیده شده و آنچه نتانیاهو با اسناد راکد هسته

انگیز آنکه، اسرائیل که روی تسلیح  شوند. شگفت ی تاریخی را شامل می ایی مهمی ندارند و مطالب کهنهکار

ای دارد و دوتای آنها بمب  کالهک هسته 177و حداکثر  77کند، خود حداقل  ای ایران، اینقدر تبلیغ می هسته

ه و بـه دور از چشـم امریکـا، یـک     هیدروژنی هستند و منابع غربی، کامالً، مطلع هستند. و حتی در زمان شا

ای بین شاه ـ اسرائیل، در جریان بوده است که منابع مالی آن را، عمدتاً، شاه تأمین   طرح مشترک سالح هسته

 کرده است. می

ای، نقـش   نی و پـس از کشـتار ژاپـن توسـ  امریکـا، سـالح هسـته       ا، پایان جنـگ دوم جهـ  1611از  ●

یاعته است. این تعادل را بین امریکا ـ شوروی، چین ـ هند، پاکستان ـ     بازدارندگی و ایجاد تعادل استراتژیک

 توان دید. هندوستان، اسرائیل ـ مسلمانان، می

ها را دریاعت کرد. هند از شوروی در بعد از  که رواب  حسنه بود، این کمک 1610چین از شوروی تا  ●

 بـا  به کمک کشورهای غربـی  1617وایل دهه و بعداً بعضی کشورهای دیگر استفاده برد. اسرائیل از ا 1607

بـازی ـ البتـه بـا اطـالو امریکـا طبـق اظهـار          یک نیروگاه کوچک، کار را شروو کرد. پاکسـتان بـا شـامورته   

ـ به این تکنولوژی دست یاعت. شاه ایران که با غرب متحد بود، علناً ـ بـه     1607وزیر هلند در دهه  نخست

زد، غرب مواعق بود و شوروی نه کاری از دست او سـاخته بـود و نـه    قول جک استراو ـ دست به این کار  

 دید. ای شدن ایران را تهدیدی می هسته

ای  جمهوری اسالمی، در یک عضای متعـادل جهـانی حـق داشـته و دارد کـه یـا خلـع سـالح هسـته          ●

ارنـدگی و  ای بـه منظـور بازد   کشورهای منطقه را درخواست کند و یا اینکه خود را مجهز بـه سـالح هسـته   

گیری، جنگ هشت ساله و تخاصم رو به تزایـد بـا غـرب ـ      تداععی و تعادلی کند. متأسفانه، پس از گروگان

های ایران مـورد چـالش جـدی غـرب قـرار گرعـت کـه بـا ابزارهـای متعـددی در            خاصه امریکا ـ کوشش 

اعـزاری و   زاری و نـرم اعـ  های سخت ها کوشیدند. از کنترل بازارهای سیاه تا تخریب سازی این کوشش خنثی

هـا،   ای ایران، چندین هزار میلیـارد دالر، از طریـق تحـریم    ای این اقداما  هسته های جاسوسی، به بهانه نفوذ



131 

اند و عمالً در این چهل سـال   ها؛ به اقتصاد مملکت خسار  وارد کرده ها، عدم نفع ها، گران خریدن تخریب

ای ایران، عمالً، بالی امـر توسـعه و    اند. تکنولوژی هسته وردهتوسعه و پیشرعت ایران را به حالت تعلیق درآ

 پیشرعت ایران شد.

تواند از آن در اسرائیل  ای هم داشته باشد، نمی دانند که ایران اگر بالفرض سالح هسته ی جهان می همه ●

ئیل قـادر  استفاده کند چون چندین میلیون ساکنان غیریهودی در علسطین هم نابود خواهند شد. ولـی، اسـرا  

خواهد بود که در خیلی از کشورهای اسالمی دور از اسرائیل، از جمله ایران، از این سـالح اسـتفاده کنـد و    

اند. مشروح این اسناد و  های تحقیقاتی این نوو تخریب ایران را هم مطالعه کرده و منتشر ساخته تاکنون طرح

ــب؛   ــاب اینجانـ ــدارک در دو کتـ ــام »مـ ــا اغتنـ ــاض یـ ــام»و « اغمـ ــام عرجـ ــن  « برجـ ــایت مـ در سـ

(WWW.MHRAFIEEFANOOD.COM) اند. توجیه اسرائیل، ایـن اسـت کـه ایـران شـعار نـابودی        آمده

ای داشـته   دهد. پس اسرائیل حق دارد سـالح هسـته   دهد و اسرائیل شعار نابودی ایران را نمی اسرائیل را می

 باشد و ایران حق ندارد!

ی ملـی ـ کـه البتـه در یـک تفـاهم ملـی و         ایران با درایت و برخوردار از دانش و کارشناسـان خبـره   ●

توانست، طوری عمل کند که این همه دشمن برای خود دسـت و پـا نکنـد و     شد ـ می  دمکراتیک مقدور می

تـری در  ی غرب نشود و به اهـداف ملـی خـود هـم برسـد و امـروز جایگـاه به        وارد بازار سیاه کنترل شده

 استراتژی دعاعی داشته باشد.

 حال در کجا قرار داریم؟ ●

آمیـز از   تـوانیم در اسـتفاده صـلح    ای ما تـا حـدودی رشـد کـرده و مـی      اطالعا  و تکنولوژی هسته -1

 ای که بسیار گسترده هم هست در صنعت، کشاورزی، پزشکی، خدماتی و... استفاده کنیم. تکنولوژی هسته

توانیم در تولیـد   کیلوژول در سال( می 1720م گاز و منبع عو  عظیم نور خورشید )با وجود منابع عظی -2

 های پاک )باد و خورشیدی(، بهترین استفاده را داشته باشیم. انرژی

محیطی احتیاجی نداریم، عق  همین نیروگاه بوشهر  ای که نه اقتصادی است و نه زیست به بر  هسته -3

کنـد. بـرای    مونتاژکاری روسیه، اگر بتوانیم نگهداری کنیم، ما را کفایـت مـی  را با تکنولوژی قدیمی آلمان و 

 گرمی، کاعی است. آشنایی و دست

ای بلندپروازانـه   اگر تخاصم با غرب ـ خاصه امریکا ـ را به تعامل تبدیل کنیم و از تولید بـر  هسـته     -1

شـدند. آنوقـت    تبلییا  خلع سالح مینشدنی ندهیم، امریکا و اسرائیل در  عاصله بگیریم، و شعارهای انجام

ای را هـم دارد،   ای در منطقـه کـه در بطـن خـود تولیـد سـالح هسـته        ی تکنولوژی هسته توان از مسابقه می

ای هسـتند.   اکنون عربستان، امارا ، مصر، ترکیه و... در حدود نزدیکی بـه سـالح هسـته    جلوگیری کرد. هم

 غرب و شر  هم از این مسابقه، خشنود.

ای در منطقه ممکن نشد، در یک روند حقوقی و به منظور بازدارندگی و تعادل  ر خلع سالح هستهاگ -1
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ای را توجیه کرد. البته منوط به اینکه در داخل شرای  کامالً دمکراتیـک و   توان داشتن سالح هسته دعاعی می

کراسی حـاکم اسـت و   رعایت حقو  بشر حاکم شود. و اال در شرای  کنونی که در داخل، نقص قوانین دمو

وجود دارد، غرب، کشورهای منطقه، اسـرائیل و حتـی شـر  از دسترسـی مـا بـه سـالح        در خارج تخاصم 

 ای جلوگیری خواهند کرد و با ما درگیری خطرناکی خواهند داشت. هسته

و خواست به اعیانستان حمله کند  که امریکا می 2771شود. در  ای تأمین نمی امنیت ملی با سالح هسته ●

کرد، آرمیتاژ معاون وزار  خارجه امریکا با صراحت به مشرّف  جمهور پاکستان همکاری نمی مشرّف، رئیس

« ریـزیم کـه بـه دوران حجـر برگردیـد.      کنیم یا آنقدر بمب روی پاکستان مـی  یا با ما همکاری می»گفت که 

 های امریکا(. )مصاحبه مشرف با یکی از تلویزیون

 اش گم شد!! ای های هسته ای عروپاشید و تعدادی از کالهک کالهک هسته 1777شوروی با داشتن حدود 

 امنیت ملی، چهار پایه دارد تا استحکام داشته باشد. ●

 این چهار پایه عبارتند از:

جانبه با مشارکت تمامی اعراد جامعه که همه مـردم خـود را عامـل بداننـد و از      ی سیاسی همه توسعه -1

 تجمع، اعتراض و... برخوردار باشند.ها،  آزادی احزاب، رسانه

 ی اقتصادی ـ تکنولوژیک تا تمامی مردم جامعه برخوردار و در رعاه معیشتی باشند. توسعه -2

عالوه بر رواب  دوستانه با کشورهای جهان، ارتباط گسترده با اعکار عمومی مـردم جهـان، از طریـق     -3

 توریسم، ورزش، عرهنگ، هنر و...

 تکنولوژی پیشرعته تداععی.داشتن سالح و  -1

مورد اولیه، نه تنها پیشرعت محسوسـی نداشـته کـه بسـیار ناکـارا بـوده اسـت. در         3ایران، متأسفانه، در 

 استراتژی تأمین و استحکام، امنیت ملی ایران، باید تجدیدنظر شود.

 ادامه دارد
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 (00دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 12انحصاری شدن قدرت) 

 ای و تضاد امت ـ ملت خودی ـ غیرخودی: انرژی هسته عوارض تضاد ●

ای ـ هاشـمی(، چنـد     پس از پایان جنگ، عو  امام، تیییر قانون اساسی و یکپـارچگی حاکمیـت )خامنـه    ●

اند. چند نکته مهم در رونـد پیچیـدگی    ی کنونی رسیده استراتژی مهم، عمالً، در جمهوری اسالمی به مرحله

 بل مشاهده هستند که در این مقدمه باید به آنها اشاره کرد.ها قا زمانی این استراتژی

ی  ها، ارتباط معناداری با هم دارند و ستون عقرا  آنها؛ حفظ قدر  و ماهیت هسـته  اول ـ این استراتژی 

انـد، بلکـه    ها، کارشناسی ـ علمـی نبـوده    باشد. تعیین استراتژی ی جمهوری اسالمی می مرکزی هیأ  حاکمه

رسد به تدریج و عق  برای حفظ بخشی از هیأ   اند و به نظر می ـ نظامی و بازدارندگی داشتهماهیت امنیتی  

ی  ها، توجه به قانون اساسـی )منظـور تمـام بسـته     اند. در تدوین این استراتژی حاکمه تدوین و اجرایی شده

داشته و یـا سـبب   ها هماهنگی  قانون اساسی است( میفول است. هر اصل قانون اساسی که با این استراتژی

ها هستند، به کنـاری   برداری بوده است ولی هر اصلی که میایر این استراتژی شده، مورد بهره تقویت آنها می

قبلی گفتـه شـد،    های بخششوند و همانطور که در  اند و هنوز هم میفول است و غمآ عین می نهاده شده

 کم، عراهم شده است. محمل قانونی )یا شرعی( آنهم، کم

ها اتفا  اعتاده ولی ایـن   ی طوالنی حکمرانی روحانیت، در مواردی تیییراتی از این استراتژی ـ در دوره  دوم

ها را اصـالح   تیییرا  موقتی بوده و بخش قدرتمند و غیرانتخابی حاکمیت سعی کرده که انحراف از استراتژی

همـراه بـوده اسـت. ماننـد برخـورد بـا        ی زیـادی  ها را تضمین نماید، حتی اگر با هزینه کند و تداوم استراتژی

( سه نوار سخنرانی از عرمانده 60. اخیراً )در سال 1377ی بعد از انتخاب  اصالحا  خاتمی و یا وقایع پرهزینه

، منتشر شده است که طراحی 1377سپاه پاسداران، عرمانده بسیج و نماینده رهبری در سپاه مربوط به انتخابا  

 دهد. را نشان می 1377تخابا  و سازماندهی مربوط به ان

ها را داشـتند،   سوم ـ نهادهای انتخابی )ریاست جمهوری و مجلس( در مواردی قصد تیییر این استراتژی 

اش  نژاد در اواخر دوره ی سیاسی، احمدی مانند آقای هاشمی در مورد رابطه با غرب؛ خاتمی در مورد توسعه

یرانتخابی حاکمیت این رونـدها را متوقـف و بـه نفـع     ی مطبوعا ؛ بخش غ و مجلس ششم در مورد الیحه

های دو طیف انتخابی و انتصابی در این موارد، گـاهی بسـیار شـدید     های خود، تیییر دادند. چالش استراتژی

نژاد و در حال حاضـر روحـانی، مـزاحم     هم بوده است. اگر کسانی همچون آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی

یص داده شوند؛ به شد  با آنها برخورد شده و اگر مطیع شوند؛ چه بهتـر و اال  ها تشخ برای تداوم استراتژی

اند. در مواردی هم که این آقایان با توجه به قانون اساسی  تا حذف کامل آنها از عضای سیاسی هم پیش رعته

کردند که بـا   ها خبر نداشتند و یا عکر می و یا کار کارشناسی و مصلحت قصد تیییری داشتند، یا از استراتژی
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 ها را عوض کنند، ناکام بودند. تعامل و استدالل و تأکید بر مناعع و مصالح ملی، بتوانند این استراتژی

رسید که دو نفر از کاندیداها، مخصوصاً آقای موسـوی، قصـد    ، به نظر می1377چهارم ـ در انتخابا   

 آنو بازدارندگی قدرتمندی انجام شـد. در   ها را دارند؛ با آنها برخورد شدید تیییر بعضی از این استراتژی

 کردند. ها را آقایان کروبی و میرحسین، بسیار خطرناک ارزیابی می مرحله تداوم استراتژی

ها محقق نشده باشـد. زیـرا جامعـه بـه      پنجم ـ طبیعی است که تمامی اهداف حاکمیت در این استراتژی 

دولتـی، از منظـر علمـی و مصـلحت مملکـت و      عنوان یک موجود زنـده، مـدیران و کارشناسـان دسـتگاه     

انـد و یـا    ها یا مخالفت کرده کارشناسان مستقل و دلسوز جامعه، از موضع تعهد و ضرور ؛ با این استراتژی

ها ممکن است  با سکو ، کاری میایر آنها انجام داده باشند. منظور این است که موارد خالف این استراتژی

کنند و وجـه   اند و عمل می ها تثبیت شده ی در حال حاضر این استراتژیی خاص دیده شود ول در یک دوره

ها را دارند. همیشه کوشش ایـن بـوده اسـت کـه بخـش انتخـابی حاکمیـت همسـو بـا ایـن            غالب سیاست

 گرا کامل نبوده است. ها باشند ولی ممکن است توعیق جناح اصول استراتژی

 ی: در حوزه اند؛ ها در شش حوزه شناسایی شده این استراتژی

توانست محمل دموکراسی  گیری بخش خصوصی. )بورژوازی ملی( که می اقتصاد؛ جلوگیری از شکل -1

و استقالل مملکت باشد. و عربه کردن بخش خصولتی اقتصاد، یعنـی نهادهـای وابسـته بـه بخـش انتصـابی       

 حاکمیت.

ی  و غفلـت از توسـعه  گـرا   آموزش و پرورش؛ تربیت نسل ویژه برای تداوم حکومت جنـاح اصـول   -2

 آموزش عمومی.

 سازی؛ پوپولیسم مذهبی و پوپولیسم عمومی. تبلییا  و عرهنگ -3

سـازی   سیاست داخلی؛ بستن عضای سیاسی و جلوگیری از ععالیت احزاب و نهادهای مستقل و بدیل -1

 قانونی.

 اسالم شیعی(سیاست خارجی؛ ساختن تمدن اسالمی و نادیده گرعتن مناعع ملی )= ایران برای  -1

ها. نقـآ آشـکار قـانون     حقو  شهروندی؛ تبعیآ و انحصارطلبی. هدایت امکانا  به طیف خودی -0

 اساسی و حقو  شهروندی.

در این نوشتار، به این شش حوزه خواهیم پرداخت و نشان خـواهیم داد کـه شـرای  کنـونی جمهـوری      

 هاست. ی اجرا شدن این استراتژی اسالمی، نتیجه

 

 ادامه دارد
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 (02دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (1-12ها ) انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی 

 ای و تضاد امت ـ ملت عوارض تضاد خودی ـ غیرخودی: انرژی هسته 

ای ـ هاشـمی(، چنـد     پس از پایان جنگ، عو  امام، تیییر قانون اساسی و یکپارچگی حاکمیت )خامنه ●

اند. چند نکته مهم در رونـد پیچیـدگی    ی کنونی رسیده اسالمی به مرحله استراتژی مهم، عمالً، در جمهوری

 .ها قابل مشاهده هستند که در این مقدمه باید به آنها اشاره کرد زمانی این استراتژی

ها، ارتباط معناداری با هم دارند و سـتون عقـرا  آنهـا؛ حفـظ قـدر  و ماهیـت        اول ـ این استراتژی  ●

انـد،   ها، کارشناسی ـ علمی نبوده  باشد. تعیین استراتژی ی جمهوری اسالمی می حاکمهی مرکزی هیأ   هسته

رسد به تدریج و عق  برای حفظ بخشـی از   اند و به نظر می بلکه ماهیت امنیتی ـ نظامی و بازدارندگی داشته 

منظـور تمـام   ها، توجه بـه قـانون اساسـی )    اند. در تدوین این استراتژی هیأ  حاکمه تدوین و اجرایی شده

ها هماهنگی داشته و یـا   ی قانون اساسی است( میفول است. هر اصل قانون اساسی که با این استراتژی بسته

ها هسـتند، بـه    برداری بوده است ولی هر اصلی که میایر این استراتژی شده، مورد بهره سبب تقویت آنها می

وند و همانطور که در قبالً گفته شد، محمل ش اند و هنوز هم میفول است و غمآ عین می کناری نهاده شده

 .کم، عراهم شده است قانونی )یا شرعی( آنهم، کم

ها اتفا  اعتاده ولی  ی طوالنی حکمرانی روحانیت، در مواردی تیییراتی از این استراتژی دوم ـ در دوره  ●

هـا را   ف از اسـتراتژی این تیییرا  موقتی بوده و بخش قدرتمند و غیرانتخابی حاکمیت سعی کرده که انحرا

ی زیادی همراه بوده است. مانند برخورد  ها را تضمین نماید، حتی اگر با هزینه اصالح کند و تداوم استراتژی

( سـه نـوار سـخنرانی از    60. اخیراً )در سال 1377ی بعد از انتخاب  با اصالحا  خاتمی و یا وقایع پرهزینه

، منتشر شده اسـت  1377اینده رهبری در سپاه مربوط به انتخابا  عرمانده سپاه پاسداران، عرمانده بسیج و نم

 .دهد را نشان می 1377که طراحی و سازماندهی مربوط به انتخابا  

هـا را   سوم ـ نهادهای انتخابی )ریاست جمهوری و مجلس( در مـواردی قصـد تیییـر ایـن اسـتراتژی       ●

نژاد در اواخـر   ی سیاسی، احمدی در مورد توسعهداشتند، مانند آقای هاشمی در مورد رابطه با غرب؛ خاتمی 

ی مطبوعا ؛ بخش غیرانتخابی حاکمیت این روندها را متوقف و به  اش و مجلس ششم در مورد الیحه دوره

های دو طیف انتخابی و انتصـابی در ایـن مـوارد، گـاهی بسـیار       های خود، تیییر دادند. چالش نفع استراتژی

نـژاد و در حـال حاضـر روحـانی،      همچون آقایان هاشمی، خاتمی، احمدیشدید هم بوده است. اگر کسانی 

ها تشخیص داده شوند؛ به شد  با آنها برخورد شده و اگر مطیـع شـوند؛ چـه     مزاحم برای تداوم استراتژی

اند. در مواردی هم که این آقایـان بـا توجـه بـه      بهتر و اال تا حذف کامل آنها از عضای سیاسی هم پیش رعته

ها خبر نداشتند و یـا عکـر    ساسی و یا کار کارشناسی و مصلحت قصد تیییری داشتند، یا از استراتژیقانون ا
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ها را عوض کنند، ناکام  کردند که با تعامل و استدالل و تأکید بر مناعع و مصالح ملی، بتوانند این استراتژی می

 .بودند

کاندیداها، مخصوصاً آقای موسـوی، قصـد   رسید که دو نفر از  ، به نظر می1377چهارم ـ در انتخابا    ●

ها را دارند؛ با آنها برخورد شدید و بازدارندگی قدرتمنـدی انجـام شـد. در آن     تیییر بعضی از این استراتژی

 .کردند ها را آقایان کروبی و میرحسین، بسیار خطرناک ارزیابی می مرحله تداوم استراتژی

ها محقق نشده باشد. زیرا جامعـه بـه    در این استراتژیپنجم ـ طبیعی است که تمامی اهداف حاکمیت   ●

عنوان یک موجود زنـده، مـدیران و کارشناسـان دسـتگاه دولتـی، از منظـر علمـی و مصـلحت مملکـت و          

انـد و یـا    ها یا مخالفت کرده کارشناسان مستقل و دلسوز جامعه، از موضع تعهد و ضرور ؛ با این استراتژی

ها ممکن است  ام داده باشند. منظور این است که موارد خالف این استراتژیبا سکو ، کاری میایر آنها انج

کنند و وجـه   اند و عمل می ها تثبیت شده ی خاص دیده شود ولی در حال حاضر این استراتژی در یک دوره

ها را دارند. همیشه کوشش ایـن بـوده اسـت کـه بخـش انتخـابی حاکمیـت همسـو بـا ایـن            غالب سیاست

 .گرا کامل نبوده است شند ولی ممکن است توعیق جناح اصولها با استراتژی

گیـری   اقتصـاد؛ جلـوگیری از شـکل    -1 ی: اند؛ در حوزه ها در شش حوزه شناسایی شده این استراتژی ●

توانست محمل دموکراسی و استقالل مملکت باشد. و عربه کـردن   بخش خصوصی. )بورژوازی ملی( که می

آمـوزش و پـرورش؛ تربیـت     -2 های وابسته به بخش انتصابی حاکمیـت. بخش خصولتی اقتصاد، یعنی نهاد

تبلییـا  و   -3 ی آمـوزش عمـومی.   گـرا و غفلـت از توسـعه    نسل ویژه برای تداوم حکومت جنـاح اصـول  

سیاست داخلی؛ بستن عضای سیاسـی و جلـوگیری    -1 سازی؛ پوپولیسم مذهبی و پوپولیسم عمومی. عرهنگ

سیاست خـارجی؛ سـاختن تمـدن اسـالمی و      -1 سازی قانونی. ستقل و بدیلاز ععالیت احزاب و نهادهای م

حقو  شهروندی؛ تبعیآ و انحصارطلبی. هـدایت   -0 نادیده گرعتن مناعع ملی )= ایران برای اسالم شیعی(

ها. نقآ آشکار قانون اساسی و حقو  شهروندی.در این نوشتار، به این شش حوزه  امکانا  به طیف خودی

ی اجـرا شـدن ایـن     ت و نشان خـواهیم داد کـه شـرای  کنـونی جمهـوری اسـالمی، نتیجـه       خواهیم پرداخ

 .هاست استراتژی

 ادامه دارد
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 (03دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (2-12) ها و اتخاذ استراتژی انحصاری شدن قدرت 

دموکراسی توانست محمل  گیری بخش خصوصی. )بورژوازی ملی( که می اقتصاد؛ جلوگیری از شکل -1

و استقالل مملکت باشد. و عربه کردن بخش خصولتی اقتصاد، یعنـی نهادهـای وابسـته بـه بخـش انتصـابی       

گـرا و غفلـت از    آموزش و پرورش؛ تربیت نسل ویـژه بـرای تـداوم حکومـت جنـاح اصـول       -2 حاکمیت.

سیاسـت   -1 .سازی؛ پوپولیسم مذهبی و پوپولیسم عمـومی  تبلییا  و عرهنگ -3 ی آموزش عمومی. توسعه

 -1 سـازی قـانونی.   داخلی؛ بستن عضای سیاسی و جلوگیری از ععالیت احزاب و نهادهای مسـتقل و بـدیل  

حقـو    -0 سیاست خارجی؛ ساختن تمدن اسالمی و نادیده گرعتن مناعع ملی )= ایران برای اسالم شـیعی( 

ر قانون اساسی و حقـو   ها. نقآ آشکا شهروندی؛ تبعیآ و انحصارطلبی. هدایت امکانا  به طیف خودی

 .شهروندی

در این نوشتار، به این شش حوزه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که شـرای  کنـونی جمهـوری     ●

 .هاست ی اجرا شدن این استراتژی اسالمی، نتیجه

اول ـ استراتژی اقتصادی: جلوگیری از رشد بخش خصوصی مستقل و حتی نـابودی آن. در گزارشـی     ●

منتشـر شـد و    1377ای از ععاالن سیاسی، در مورد انتخابا   صفحه، با امضای عده 17در  1376که در سال 

انـد کـه اسـتراتژی     اند، به این موضوو هم پرداخته شایع شد که کارشناسان اطالعاتی درون نظام آن را نوشته

 .طرح کردتوان موارد عملیاتی آن را در اینجا م حکومت جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. حال می

سازی صنایع دولتی را در دستور  ی کارشناسان اقتصادی، خصوصی آقای هاشمی رعسنجانی، به توصیه ●

کار دولت خود قرار داد. بالعاصله روحانیون درون نظام و نهادها و اعراد وابسته به حاکمیت، تحت پوشـش  

ها، و در واقع  به عنوان خریدار شرکت های غیرانتفاعی و اعراد وابسته به حاکمیت های خیریه، ععالیت سازمان

جویی، ظاهر شدند و تعدادی از این واحدها را به ثمن بخس خریدند و از  به منظور تصاحب صنایع و رانت

کاری نداشتند، این واحدها را با کسب سود واگذار کردنـد و   ی صنعت کار نبودند و یا انگیزه آنجا که صنعت

آال  آنها را عروختند. بخشی از آن واحدها که نابود نشدند در  و زمین و ماشینیا کاربری آنها را تیییر دادند 

شرای  مناسبی قرار ندارند و حتی بستر بعدی بخش خصوصی را هـم از بـین بردنـد. اعتراضـاتی شـروو و      

 ایـن  بازگردانـدن  تقاضای …تپه، هپکو و سازی متوقف شد. کارگران واحدهایی چون هفت سپس خصوصی

 به صنایع از بخشی واگذاری اعتاد، هاشمی آقای دوران در که دیگری اتفا . دارند را دولتی بخش به واحدها

سازی واقعی. به عبـار    یخصوص نه و اعتاد اتفا  مدیران این گیری جهت به توجه با و ایشان متحد مدیران

آقای خـاتمی هـم   دیگر در این واگذاری صنایع، هدف تقویت جناح آقای هاشمی هم لحاظ شد. در دوران 

قانون اساسی در دستور کـار قـرار گرعـت و ظـاهراً      11اتفا  مهمی در این مورد نیاعتاد. سپس اصالح اصل 
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دولتی وابسته به نهادهـای انتصـابی،    سازی وسیع به بخش شبه هدف آن، ایجاد محمل قانونی برای خصوصی

سپس در واگذاری مخابرا  نشان داده شد ی ترک سل و  بود. دخالت سپاه در عرودگاه امام خمینی و معامله

هـای بازنشسـتگی    های نظامی، صندو  که منظور اساسی حاکمیت قدرتمند، واگذاری صنایع دولتی به بخش

با مـدیریت بیـت   « ستاد اجرایی عرمان امام»های این نهادها و بعداً  )که عمالً دولتی هستند(، انتظامی، تعاونی

ها انجام شـده   درصد، واگذاری 2، عق  1371معروف شد. تا « خصولتی» رهبری است. این نوو واگذاری به

با آن بخـش از بخـش   « قضایی ـ امنیتی »درصد. به موازا  این؛ برخورد  67نژاد تاکنون  ی احمدی و از دوره

سـازی، بازداشـت و    خصوصی که توانسته بود مستقل از این رواب ، رشدی کرده باشد، شروو شـد. پرونـده  

این اعراد در دستور کار قرار گرعت. حتی عردی که جـرم او پرداخـت رشـوه بـود، اعـدام شـد.       حتی اعدام 

 .هرچند، خالف از قانون ممکن است که از این اعراد هم سرزده باشد

گذاری آمده بودند هم با دخالـت   ایرانیانی که از خارج با انگیزه ملی یا اقتصادی یا هر دو برای سرمایه ●

الذکر، چه در ظاهر به عنوان شریک و یا بازدارنده و منصرف کـردن از   ی نهادهای عو  دهکنن قدرتمند و علج

گذرد، عمالً؛ بخش خصوصی قبل از انقالب با  می 1307سال از  37ععالیت روبرو شدند. امروزه که بیش از 

کرده های غالباً ناموجه و اشتباه حذف شده و بخش خصوصی کوچک که در سی سال گذشته رشد  مصادره

گویـد کـه در دو    های مجلـس مـی   کنند. مرکز پژوهش ی خود از ایران عرار کرده و می بودند با انتقال سرمایه

این روند بیشتر هم شده است. و بخش  1360میلیارد دالر از ایران خارج شده و در سال  16، 60و  61سال 

ـ     ار زنـدان و علـج شـدن هسـتند،     خصوصی که در ایران ماندند و رشد نسبی داشـتند، بخشـی از آنهـا گرعت

دهنـد و تمرکـز قـدر  اقتصـادی ـ مـالی،        های کوچک به کار خود ادامه می های محدودی در مقیاس بخش

 .های وابسته به آنها، تحقق یاعته است عمدتاً در واحدهای نظامی ـ انتظامی، بیت رهبری و نهادها و شرکت

امنیتی است و بهترین تعبیر را آقای روحانی داشـت   ماهیت این اقدام، همانطور که گفته شد، نظامی ـ  ●

تفنگ به دولت با تفنگ دادیم و کسی جر   رقابت نـدارد.   ، صنایع را از دولت بی11که علیرغم تیییر اصل 

سـازان قدرتمنـد    گرعـت. توسـ  سیاسـت    ی تاریخی در کشورهای جهـان، نشـأ  مـی    و این از یک تجربه

خش خصوصی، در نهایت، مشارکت در قـدر  را بـه دنبـال دارد و از    شد که رشد ب بینی می حاکمیت، پیش

تواند از طریق کانـال اقتصـادی،    طرف دیگر ـ حالت بدبینانه ـ با بورژوازی جهانی پیوند خواهد خورد و می  

دار کند و از اینها گذشته؛ اگر نهادهای نظامی ـ انتظامی ـ بیت رهبری قدر  مالی  استقالل مملکت را خدشه

م داشته باشند، کنترل جامعه و تداوم حاکمیت مورد نظر را، بیمه خواهند کرد. چیزی که در مصـر و  قوی ه

تر آن، در چین اتفا  اعتاده است. الگوی چینی، همیشه مورد توجه آقایان بـوده اسـت. ولـی آن را     نوو مدرن

ند و دلسـوزی بخـش   عوضی اجرا کردند. در چین صنایع به ارتشیان واگذار شد تا آنها بخش خصوصی شو

خصوصی را هم داشته باشند. در ایران صنایع به واحدهای حقـوقی نظـامی و غیرنظـامی، واگـذار شـدند و      

نـژاد و   مدیران این واحدها دلسوزی ندارند. به همین دلیل است که دعو  آقایان هاشمی، خاتمی، احمـدی 
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ب مانـده و از آن اسـتقبال نشـده اسـت و اال     جوا روحانی از ععاالن اقتصادی ایرانی مقیم اروپا و امریکا، بی

 .شود، حدود دو هزار میلیارد دالر سرمایه و اکثر آنها دل در گروی وطن دارند ایرانیان مقیم خارج، گفته می

دهد که عتوا )یا حکم( میرزای شیرازی در جنبش تنباکو به حمایت از تجار،  ی تاریخی نشان می تجربه ●

تحت عشار واردا  کاال از کشورهای استعماری به عیان آمده و در حـال نـابودی   ای بود که  اصناف و کسبه

بودند و مبارزا  آنها موقعی به ثمر نشست که اکثر روحانیون شهرهای بـزرگ ـ و از همـه مهمتـر میـرزای      

سال گذشـته کـه    37شیرازی ـ برای حمایت از بورژوازی ملی نوپا وارد میدان شدند. در حالیکه در شرای   

کومت در دست روحانیت است با واردا  عنان گسیخته از خارج، خاصه چین )از دسـته بیـل گرعتـه تـا     ح

میلیـارد دالر، از یکطـرف و دخالـت     37ی بکار  یکبار مصرف( و قاچا  سالیانه تا حـد   سنگ قبر و پرده

 .کشانند ودی میمستقیم نظامیان در اقتصاد و از طرف دیگر، بورژوازی ملی ضعیف و تحت عشار را، به ناب

شود، تحت عنـوان مبـارزه بـا     ی دیگر این است که، روش دیگری که با بورژوازی ملی مبارزه می نکته ●

هـای مطیـع مقامـا  امنیتـی اسـت تـا احکـام         ها حتی مهاجرین به خارج، از طریق دادگـاه  بهائیان و کلیمی

خصوصی پیام دهند که بـرخالف همـه    های مذهبی ـ دینی، را صادر کنند و به بخش  ی اموال اقلیت مصادره

 .طرف نیست. کسی برای ععالیت اقتصادی به ایران نیاید جای دنیا، قوه قضائیه طرعدار بخش خصوصی و بی

گذاری بـورژوازی جهـانی و    عالوه بر آنچه گفته شد، بخش دیگر استراتژی؛ عدم انگیزه برای سرمایه ●

، ایـران تـا سـال    «مکنـزی »گزارش موسسه تحقیقاتی معروف  باشد. طبق داران ایرانی مقیم خارج می سرمایه

میلیارد دالر، ایـن حجـم از    101گذاری را دارد، یعنی سالی  میلیارد دالر سرمایه 3177، ظرعیت جذب 2731

گـذاران بـا    گذاری با دخالت مستقیم و غیرمستقیم نظامیان در اقتصاد و عدم تمایل مشارکت سـرمایه  سرمایه

دارد و به همین دلیل است که عضای سیاست خارجی، مرتبـاً متشـنج و دشـمنی بـا امریکـا،      نظامیان، تناعر، 

گـذاری و رشـد    شـود تـا از سـرمایه    شود و یک استراتژی پایدار در رواب  خارجی تعریف نمی بازتولید می

ای اقتصـادی اسـت. در چهـل سـال      نیاز هر توسـعه  بورژوازی ملی و مستقل، جلوگیری شود. آرامش، پیش

 .ذشته، تنش در داخل و با خارج تقریباً استمرار داشته استگ

که باید اسـتراتژی حاکمیـت باشـد بـه     « تولید محور»ی این استراتژی، این شده است که اقتصاد  نتیجه ●

شود و  تبدیل شده است. چون اوالً از تولید داخلی جلوگیری می« اقتصاد وارداتی»و « مصرف محور»اقتصاد 

تـرین   اندرکار بیشترین سود را از تجار  خارجی و قاچـا  کـاال، بـا کمتـرین و راحـت      دستثانیاً باندهای 

شـود، در عمـل روی    برند. موقعی هم که یک استراتژی خوب به نام اقتصاد مقاومتی تدوین مـی  ععالیت می

یـز  بزرگ و متعدد، حتی در شهرهای کوچک، به این منظور است کـه هرچ « های مال»ماند. تأسیس  کاغذ می

آوریم ولی حرف تولید در داخل را عرامـوش کنیـد. حتـی،     شود برای شما ایرانیان می که در جهان تولید می

گـذاری   کنند و اقدامی برای توسعه و سرمایه های در اختیار نظامیان، هر سال سود سهام را توزیع می شرکت

ملتی که ستون عقراتش شکسته انتظـار   از»جوادی آملی:  اهلل آیتکنند. شاید این جمله  از محل سود هم، نمی
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 باعـث  ربـوی  بانکـداری  و ربـا  …باشـد  خصـولتی  نبایـد  …ثـرو  جامعـه  »و همچنین: « مقاومت دارید؟

 اهـل  اسـت  خـالی  جیـبش  کسـی  که است این قرآن بیان …» و «.هستیم دچار آن به ما که است آبروریزی

 .است استراتژی این مصدا  «.بود خواهد تملق و امال 

کننـدگان ارز دولتـی، دعتـر     طبق عایل منتشر شده توس  بانک مرکـزی، دریاعـت  »نیوز نوشت که: سهام ●

، ومرتضـی الـویری،   «میلیارد دینار عراقی، ارز دریاعت کـرده اسـت.   0/31رهبری بابت کدام کاال یا خدما  

، وپدرام سـلطانی،  عضو شورای شهر و شهردار پیشین تهران، از عساد مالی همسران بعضی سرداران خبر داد

روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجر  چند ععال اقتصادی معتبر و مدیر توانمنـد را  »عضو اتا  بازرگانی: 

 سـال »: اقتصـاددان  راغفـر،  حسـین  «.نـدارم  بهبـود  به امیدی دیگر شدم خسته: گویند می آنها همه …نشنوم

ده، اما مالیا  اخذ شده از آنها در حدود صـفر  آم بوجود ارزی رانت تومان میلیارد هزار 177 از بیش گذشته

 ، و«است.

جـوادی   اهلل آیـت ، و«بیکارنـد.  07میلیون نفر از متولدین دهه  3/6»مرکز آمار و اطالعا  وزار  کار:  ●

در غرب اسالم هسـت امـا مسـلمان    »سیدجمال گفت: « گیرند یا رومیزی. ادارا  همه یا زیرمیزی می»آملی: 

 ، و«ان هست و اسالم نیستنیست و در شر  مسلم

میلیون دالر ارز  2/6بیش از  60خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین در سال  ●

ای شده است برای سوءاستفاده از  رسد که خیریه خود وسیله تومانی دریاعت کرده است، و به نظر می 1277

نهـاد عمـومی   »ه و شهرسـازی:در ایـران چیـزی بـه نـام      امکانا  ارز دولتی. عباس آخوندی وزیر سـابق را 

درصد اقتصاد را در اختیار دارد. این نهاد نه دولتی است نه بخش خصوصـی و نـه    01نداریم اما « غیردولتی

دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود، نهادی کـه بـه هـیچکس     تعاونی و به غل  آدرس می

 (Kaleme@) .« پاسخگو نیست

 ادامه دارد
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 (00دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (6-12) ها و اتخاذ استراتژی انحصاری شدن قدرت 

هـای علمیـه و    هـا، حـوزه   استراتژی آموزشی نظام، استراتژی در وزار  آموزش و پـرورش، دانشـگاه   ●

وضـع موجـود جامعـه     نهادهای عرهنگی در متن و حاشیه نظام؛ تربیت یک نسل ویژه برای تداوم مـدیریت 

شدند و یا نهادهـای جدیـدی    است. برای رسیدن به این هدف باید نهادهای مهم عرهنگی جامعه تصرف می

هـا، آمـوزش و    هـای علمیـه، دانشـگاه    شدند. تصرف نهادهایی مانند، حوزه برای تحقق این اهداف، خلق می

 .هستند ی تصرف شده،رین این نهادهامهمت از ...پرورش و

ی بشری، در جهان امروز، برای پیشرعت و توسعه، استقالل نهادهای مذهبی و دانشگاهی است.  تجربه ●

در عقه شیعه استقالل اجتهاد به رسمیت شناخته شده و در هزار سال گذشته، سعی بر این امر بوده. هرچنـد  

از رنسانس پویـایی   اند ولی در اروپای بعد ها را داشته ها با دخالت خود قصد کنترل حوزه در مواردی دولت

ها، اسـتقالل آنهـا بـوده کـه رشـد و توسـعه و        ها نشأ  گرعته و در دانشگاه مسیحیت از استقالل این حوزه

کنـد. در شـرای  کنـونی     پیشرعت کشورها را محقق ساخته. در حکومتی کردن این دو، خالقیت بـروز نمـی  

هستند و هیچ پیشرعتی در تولید علـم و   ISI ها دلخوش چاپ مقاال  ها منفعل، ساکت، رام و دانشگاه حوزه

ای با جامعه ندارند. این همه چاپ مقاله در سی سال  ها رابطه اند. دانشگاه کاالیی کردن مقاال  ادعایی نداشته

 .گذاشت گذشته، باید تأثیر خود را در واردا  کاالها می

هـای   بنـدی داشـت. حـوزه    تصاحب و کنترل نهادهای مدنی، برای حاکمیت، اولویت های علمیه حوزه ●

هـای علمیـه بـا تشـکیل      ها و کارگران از اولویت مهمی برخوردار بودند. در حوزه علمیه، مساجد و دانشگاه

و متعاقب آن حصر آیا  عظام شـریعتمداری، قمـی، روحـانی، منتظـری     « ویژه روحانیت»دادگاه غیرقانونی 

 لطفـی،  منتظـری،  احمد اشکوری، یوسفی ور،کدی آقایان چون روحانیونی کردن دادگاهی و یکطرف از …و

 و دولتی های بودجه به طالب و روحانیون معیشت کردن وابسته مهمتر؛ همه از و دیگر، طرف از …و ناجی

ها و عو   . پس از این عراز و نشیباند داده دست از را خود استقالل علمیه، های حوزه عمالً رهبری، هدایای

هـای اطالعـاتی ـ     های علمیـه، در کنتـرل دسـتگاه    ای دیگر، حوزه ای و بازداشت عده بزرگان و سکو  عده

نشـین هسـتند. اظهـارنظر سـردار نقـدی       امنیتی ـ قضایی، حاکمیت هستند. مراجع مستقل، منزوی و حاشینه 

 31»گوید:  دهد. او می ریزی را نشان می سیج گسترش برنامه( رئیس وقت سازمان ب1367مرداد  37ها  )رسانه

ممکن است اکثـر مراجـع و طـالب، همـراه حکومـت      « هزار روحانی کم داریم. 117هزار مسجد و حداقل 

محمد یزدی هـم   اهلل آیتباشند. نگرانی  تفاو  می نباشند ولی با سکو  خود منفعل و از ترس سرکوب، بی

ب به طالب گفته است که مملکت و حکومـت مـال شماسـت، چـرا سـاکت      در همین رابطه است که خطا

 کنید؟ هستید و از حکومت حمایت نمی
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های مـا میزنشـین تربیـت نکننـد. چـرا کـه میزنشـینی یعنـی          دانشگاه»گوید:  جوادی آملی می اهلل آیت ●

کند، اما ما با داشتن  ی[ میلیون را اداره م1177] 777خوری، کارگر تربیت کنید. آن کشور ]چین[ با کفر،  مفت

هـا   های علمیه، کارکردی جز صرف بودجـه  گسترش کمی حوزه« ایم. امام حسین)و( و امام علی)و( نتوانسته

نفـر   11777نفـر در قبـل از انقـالب بـه      17اند. به قول یک روحانی اعیانی، عق  طـالب اعیـانی از    نداشته

 .باشند نفر می 677اد ائمه جمعه، نفر هستند و تعد 11777اند. پرسنل ائمه جمعه  رسیده

ی ما در حل مشکال  عقهی و شرعی جامعه، مانند حجاب اجبـاری، ربـا، اعتیـاد بـه      های علمیه حوزه ●

 منـابع  از تومـان  میلیـارد  هزاران دهند، ارائه علمی حل راه اند نتوانسته تاکنون…مواد مخدر، اعتیاد به الکل و

های انجـام   به هزینه نسبت خود، زندگی در بهبودی شاهد سال، چهل این در مردم و کنند می صرف عمومی

اند. عامل اصلی گرعتاری جامعه،  های بین شهروندان، بوده اند، بلکه در مواردی سبب تشدید تنش شده، نبوده

 .کنند باشد و مردم آن را به خوبی لمس می عقهای حاکم می

قالب، تشکیال  دانشجویی، دعتر تحکیم وحـد ، در  های اولیه ان در بخش دانشگاه، در سال ؛دانشگاه ●

کردند. به تدریج و بنا به ماهیت دانشجو و دانشـگاه، تیییراتـی در میـان     چارچوب اهداف حاکمیت عمل می

ـ جنبش دانشجویی به ماهیت ذاتی خود بازگشت.   1300ی اصالحا  ـ از  دانشجویان بروز کرد که در دوره

را « عشـار از پـایین  »قرار دهند و « زنی در باال چانه»استند دانشجویان را نردبان خو طلبان که می اشتباه اصالح

 1377خـرداد   21و  1307تیر  17عق  از دانشجویان توقع داشتند، از یکطرف، و سرکوب شدید دانشگاه در 

ه به بودند ـ از طرف دیگر و ایجاد تشکیال  وابست  1332آذر  10ـ که یادآور سرکوب   1367و  1360و در 

حاکمیت ـ بسیج دانشجویی ـ به عنوان بعد سوم؛ دانشجویان را سـرکوب، منفعـل و در مـواردی خـاموش       

اند جنبش دانشجویی را به کنترل خود درآوردند و هنوز هـم،   ساختند ولی هنوز بطور تمام و کمال نتوانسته

دار کردن دانشـجویان،   و ستارهدانند. چانه زنی در مورد انتخاب وزیر آموزش عالی  دانشجویان را معضل می

 .است” معضل” هم، نمود این

در دانشـگاه بـه لحـاظ مـدیریت اداری و     « نهاد نمایندگی رهبـری »تشکیل  عالوه بر آنچه گفته شد با ●

هـا عاقـد اسـتقالل     دهند و عمـالً دانشـگاه   تصویب و تدوین دروس و دخالت این نهادها، کنترل را ادامه می

ی علمـی جهـان،    جـایزه  177حـدود   در ارزیـابی  باشند. در حالیکه خالی از میز می ای عکری هستند. پوسته

، ISIکنند، شاخص ارتقـاء اعضـای هیـأ  علمـی مـا، متأسـفانه،        استفاده نمی ISI های هیچکدام از شاخص

 مجله علمـی معتبـر دنیـا در آن    777ی سانفرانسیسکو که بیش از چند هزار دانشمند و حدود  باشد. بیانیه می

ها بر اساس مقاال  چـاپ شـده در مجـال      شرکت داشتند اعالم کرد که مبنای توسعه علمی را در ارزیابی

شـود،   درصد مقاال  چاپ شده، منجر به تکنولوژی و تولید صنعتی نمـی  66قرار ندهید. در حالیکه بیش از 

ی علمـی قلمـداد    عه، شاخص ارزیـابی اسـت! و بـه غلـ  آن را توسـ     ISI های ما، چاپ مقاال  در دانشگاه

 !کنند می



113 

تـر بـود. بـا تـدوین قـوانین و       کنترل آمـوزش و پـرورش بـرای حاکمیـت عملـی      ؛آموزش و پرورش ●

سازی بخشی از آموزش و پرورش و ایجاد مدارس خاص غیردولتی ـ حدود بیست نوو مدرسه ـ    خصوصی

باشد، آموزش بهتری هم خواهـد  اند که هر کس پول بیشتری داشته  آموزش و پرورش را کامالً طبقاتی کرده

هـای آقـا و    اند. بـه مصـاحبه   های آینده حاکمیت، ایجاد کرده ها و نسل دید. مدارس ویژه برای تربیت خودی

خانم حداد عادل در مورد گرعتن امکانا  عظـیم عمـومی در مـورد ایجـاد یـک مدرسـه خصوصـی بـرای         

 .عرزندش، توجه عرمایید

ی علمی عراگیر مملکت که یک هدف و  کنی بیسوادی و توسعه یشهدر همین راستا، هدف حاکمیت، ر ●

کالسـه ـ    1ضرور  ملی است، نیست. چون طبق آمار رسمی، ده میلیون بیسواد و ده میلیـون دارای سـواد   

 3سـوادند و حـدود    سواد ـ هستند، یعنی پس از چهل سال بیست میلیون ایرانی بیسواد و بسیار کم  خیلی کم

ونـیم میلیـون    انـد و طبـق گـزارش مسـووالن، سـه      تحصیل کـرده  شرای  تحصیل، ترک میلیون کودک واجد

توانند از آموزش مجازی استفاده کنند. وضع  آموز در دوران کرونا به دلیل عقدان امکانا  دیجیتالی نمی دانش

در ایـن  گـذاری مناسـب    سازی و بازداشت ععاالن صنفی آنها، عدم سرمایه نابسامان معیشتی معلمان، پرونده

ی گزینش معلمان و کنترل متون درسی و عساد مدیریتی، عمالً آموزش و پرورش را دچار وضع  بخش، نحوه

ی متخصصان درآمده. این هم یک تصـمیم امنیتـی ـ نظـامی اسـت کـه کنتـرل         موجود کرده که صدای همه

سـواد و   ی کم ند. جامعهک آموز، حفظ می میلیون دانش 13حاکمیت را همچنان بر بیش از یک میلیون معلم و 

توان کنترل کرد. در کنـار ایـن، مهـاجر  نخبگـان از کشـور و کـاهش مرتـب         تر می سواد را بهتر و ساده بی

متوس  جامعه و استقبال و توصیه مقاما  امنیتی ـ قضایی به ععاالن سیاسی ـ صنفی ـ  (.I.Q) ضریب هوشی

ای در این تصمیم دارد. بیخود نیست کـه آقـای    اراده ای ـ عرهنگی ـ حقوقی، به مهاجر ، هم نشان از  رسانه

دکتر عبدالعظیم کریمی در سمینار مجال  رشد با مخاطب قرار دادن حاکمیت، گفتـه اسـت کـه: مـا خیلـی      

 .اشتباه کردیم. مدارس را رها کنید. طبیعی رشد کنند

ی، بـا اسـتفاده از   ها مؤسسه پژوهشی و آموزشـی مـذهب   ده؛ ایجاد نهادهای پژوهشی و آموزشی جدید ●

اند تا آموزش و پژوهش را در راستای استراتژی تعیین شده، پیش ببرند.  بودجه عمومی در کشور ایجاد شده

شوند و دیوان محاسبا  کنترلی بر آنهـا نـدارد.    آید. این نهادها، بازرسی نمی اسامی و بودجه آنها، متعاقباً می

دهنـد و عـالوه بـر بودجـه از      کنند و آموزش می ، تحقیق میکنند و هر طور صالح بدانند بودجه دریاعت می

های متنوو دولتی هم برخوردار هستند. هشدار آقای روحانی در سمینار حقو  شهروندی، و حساسیت  رانت

توان آثار و تعداد ناشران وابسته  های کتاب تهران می مردم در مورد بودجه، در همین راستاست. در نمایشگاه

کنند و ناشران مستقل در  محتوا تولید می محتوا و کم بی و حکومتی را دید که چگونه آثار بیبه نهادهای مذه

 .دهد ها، بحران را نشان می اقلیت محآ هستند. تیراژ کتاب و نشریه

ریـزان،   ای و نخبگان غیرهمسو )= عرار میزها(از دید برنامـه  عرار دادن ععاالن سیاسی ـ صنفی ـ رسانه   ●
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جامعه از نیروهای جوان غیرهمسـو بـا نظـام را هـم داشـت. ایـن       « سازی پاک»ویژه، احتیاج به تربیت نسل 

، 1307توانستند تأثیرگذار باشند و استراتژی آموزشی حاکمیت را به چالش بکشند و ماننـد دهـه    جوانان می

ا تشویق آنها بـه  سازی، زندان و محکومیت آنها از یکطرف و ب حذف عیزیکی آنها هم مقدور نبود، با پرونده

 .شد از مزاحمت آنها جلوگیری کرد مهاجر ، از طرف دیگر، می

ای ـ   ، برخورد جدی با ععـاالن سیاسـی ـ صـنفی ـ رسـانه      «خشونت قانونی»که با اعالن  1300پس از  ●

. کردنـد  مـی  تشـویق  وطـن  از خروج به را ها زمینه این در ععال جوانان بازجویان؛ شد، شروو ـ  ...وحقوقی 

ت موجی برای بازگشت ایرانیان ایجاد شود، با تـرور او  توانس می و برگشت ایران به شریف مجید که عیموق

به ایرانیان مقیم خارج هشدار داده شد کـه از ایـن کارهـا نکنیـد. پـس از       1300توس  سعید امامی در سال 

کوی دانشگاه؛ هـدف؛  ی مجدد به  و حمله 1377و حمله به کوی دانشگاه و بعد از سال  1307های  سرکوب

تشدید موج مهاجر  ناراضیان و ععاالن صنفی ـ سیاسی و عدم بازگشت ایرانیان مقیم خـارج بـود. پـس از     

، معاون قوه قضائیه رسماً هشدار داد که هر کس برگردد با زندان روبرو خواهد شد و حتی اخیراً هـم  1377

بـه عنـوان یـک     1300اند. این اقـداما  از همـان    ها را به مهاجر  تشویق کرده بازجویان، ععاالن این حوزه

کردنـد. تقریبـاً تمـامی     طرح امنیتی مطرح بوده که مسووالن امنیتی ـ اطالعاتی ـ قضایی، هماهنگ عمل مـی   

انـد. بـرای جلـوگیری از     های خارجی قبالً در ایران ععـال بـوده   نگاران و ععاالن ایرانی کنونی رسانه روزنامه

انـد ـ    دو سه سال پیش باز هم معاون قوه قضائیه، اعالم کرد که آنها یا محکوم شـده  بازگشت آنها به داخل،

غیابی ـ و یا پرونده دارند و در صور  بازگشت به وطن محکومیت و زندان، در انتظار آنهاست. بیان علنی  

اف خـود  آن عمدی بود که این مسووالن، عدم حضور ععاالن سیاسی ـ عرهنگی در داخل را در راستای، اهد 

التحصـیالن   بخشـی کننـد. امـروز، میـز متخصصـان و عـارغ       بینند، حتی اگر در خارج اعشاگری و آگاهی می

ی اتـا    سال گذشته، طبـق محاسـبه   17داری ما به ازاء دالری، دارند. اگر در  های سرمایه دانشگاهی در نظام

گاز و پتروشیمی به اقتصاد ایران تزریـق  بازرگانی مشهد سه تریلیون )سه هزار میلیارد( دالر از منابع نفت و 

متوسـ  کشـورهای هـدف را     .I.Q شده عرار میزها هم، چیزی در همین حدود بوده است. عرار این میزهـا 

متوسـ    .I.Q دهند و از آن ایران را کاهش. طبق تحقیق یک استاد دانشگاه شـهید بهشـتی، سـاالنه    ارتقاء می

سال دیگر چـه اتفـاقی    37رسیده است. حدس بزنید که  71اکنون به  یابد و هم واحد کاهش می 1/1ایرانیان 

د؟! نیـت  نـ خواهد اعتاد و چه میزهائی، خواهند توانست در این جهان پر از تنش و تنـوو، ایـران را اداره کن  

 .تر خواهد بود سوادتر باشند، کنترل آنها ساده هرچه مردم کم :حاکمان

 ادامه دارد
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 (05دوران کرونا )
 رفیعیحسین 

 (4-12ها ) انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی 

 تبلیغات پوپولیستی 

 ی استراتژی تبلییاتی نظـام اسـت.    ها، قدرتمندی گسترده یکی از مهمترین و کارسازترین این استراتژی

، ها، ائمه جمعه و جماعـا   های علمیه، آموزش و پرورش، دانشگاه این استراتژی توس  صدا و سیما، حوزه

 شود. نشریا  مکتوب و مجازی متعدد و... اجرا می

 :تمرکز این تبلییا  در بخش مذهبی آن بر چند اصل استوار است که عبارتند از 

 نژاد. موعودگرایی. ی احمدی ظهور امام زمان)عج( و به زودی. مخصوصاً در دوره -1

 طرح اربعین، زیار  میلیونی کربال. حتی با پای پیاده. -2

 ی به جای تبلیغ علمی دینی و مذهب و به حاشیه راندن وعاظ و مبلیین سنتی مذهب.مداح -3

 تشویق و ترویج مظاهر مذهبی و خراعی. -1

 نژاد،  ی احمدی تبلیغ تصور دوره آخرالزمان، در جمهوری اسالمی، بسیار قوی است. مخصوصاً در دوره

عتاری از خود نشان داد کـه گـویی او خـود،    نژاد ر این تصور به تبلییا  وسیع تبدیل شد و شخص احمدی

نـژاد عـالوه بـر     ی احمـدی  ، عرمانده جنگ امام زمان است که در روایـا  آمـده. در دوره  «شعیب بن صالح»

کنـد.   صدها کتاب و مقاله در مورد امام زمان و نزدیکی ظهور، دو کتاب بیش از سایر کتب جلب توجه مـی 

، مؤلـف آن دکتـر سیدحسـین    «ی ظهور، انشـااهلل  دهه 77دهه »ان؛ کتاب اول به زبان عارسی است، تحت عنو

در بیرو  منتشر  2770. کتاب دوم به زبان عربی است که در سال 1371سجادی، ناشر آن هاتف، چاپ اول 

در « نژاد و انقالب جهانی آینـده(  نجاد و الثوره العالمیه المقبله )احمدی احمدی»شده، دارالعلم، تحت عنوان؛ 

نژاد آن عرمانده نیروهای مهدی اسـت کـه    اند: احمدی بعضی از سرداران سپاه گفته»ب آمده است که این کتا

ای با ظهور امام مهدی ارتبـاط   بعضی از روحانیون به او گفتند: طرح هسته»و یا « قدس را آزاد خواهند کرد.

ییـد همـه علمـا هـم نیسـتند.      در این دو کتاب روایا  مربوط به امام زمان که مـورد تأ « دارد، سستی نکنید.

عالمت، تحقق یاعته هستند و بـه زودی امـام زمـان ظهـور      30عالمت ظهور  17اند که از  طوری تنظیم شده

، امام 1376، دهه ظهور اعالم شده و در سال عرد. موقعی که در 1377ی  خواهند کرد. در کتاب عارسی، دهه

امریکـا  »و بعـداً او گفـت کـه:    « امام زمان ظهور کند. امریکا نگذاشت»نژاد گفت که:  ظهور نکردند، احمدی

 «قصد ترور امام زمان را دارد.

  ای )سیدخراسـانی(، آقـای خـاتمی     خامنـه  اهلل آیـت های روایا ، بـر   الذکر، شخصیت در دو کتاب عو

یـن  نژاد )شعیب بن صالح( تطبیق داده شده و با جزئیا  عرایند ظهور آمده اسـت. در ا  )سیدحسنی(، احمدی

ای با  ها، تأکید بر تشدید اختالعا  با برادران و خواهران اهل تسنن بوده و در کتاب عربی، جنگ هسته کتاب
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 اسرائیل هم توصیه شده است!!

       اقبال مردم از چاه جمکران و تأسیسا  ساخته شده در آنجـا و امکانـا  پـذیرایی بـرای زوار هـم در

ی خود را هم  ی مردم، حل مشکال  روزمره باشد تا توده مان میراستای تبلیغ و تشویق درخواست از امام ز

 از امام زمان بخواهند و منتظر باشند. انفعال عملی برای تیییر و انتظار برای معجزه!

 رسـند، نقـش مهمـی     های گسترده در سراسر کشور که به یازده هزار واحد می زاده در همین راستا، امام

های غیرععـال، هفـت هـزار میلیـارد      زاده اعالم کرده است که برای ععال کردن امامها،  زاده دارند. مسوول امام

ترین نیازهای مردم ـ بهداشـت و درمـان و آمـوزش ـ بـا کسـر بودجـه          تومان الزم است، در حالیکه واجب

ن ها، شکل مضحکی گرعته بود، اخیراً مسـووال  زاده هنگفت روبروست. از آنجائی که ایجاد بعضی از این امام

 ی جدیدی را نخواهند داد. زاده اند که اجازه ایجاد امام اعالم کرده

          رشــد  کننـده،  جمعیـت شـرکت  کنـد و   در طـرح اربعـین چنـد سـالی اسـت کـه حکومـت تبلیـغ مـی

دهد که این مشارکت، با حمایت حاکمیت مقدور شده است و  های اخیر را نشان می کنندگان در سال شرکت

کنند تا همراهی و همـدلی بـا مـردم معتقـد را      پیمایی و زیار  شرکت می ن راهبعضی از مسووالن هم در ای

ها و ادرا  دولتی برای این مراسم، خارج از احصاء و آمـار،   هایی از شهرداری نشان دهند. اختصاص بودجه

 باشد. می

 تبـدیل  ای، امروز در اختیار مداحان است. مداحان؛ به مبلیین مـذهبی مسـل   عضای تبلیغ مذهبی توده  

اند. مداحان، امروز از چنـان قـدر     اند که بارها مورد اعتراض روحانیون و مراجع تقلید هم قرار گرعته شده

مالی ـ امنیتی، برخوردارند که جای اما و اگر ندارد. دستمزد این مداحان از چنان رشدی برخوردار است که  

 باور آن برای مردم مشکل است.

 رسمی و غیررسمی  ی تبلیغ گسترده از طرف نهادهای رسمی و نیمه شیوه روشن است که مخاطبین این

سواد هستند. قشر متوس  شهری و نخبگـان   سواد و یا کم میلیون نفری است که بی 27حاکمیت، عمدتا، آن 

 شوند. ی تبلییاتی می جامعه کمتر تابع این شیوه

 رقابل انکار است. اراد  و احتـرام اهـل   اراد  مردم ایران و جهان به امام حسین)و( امری روشن و غی

سنت و پیروان سایر مذاهب، حتی مذاهب غیرابراهیمی، به امام حسین واقعیتی انکارناپذیر است ولی اینکـه  

به جای تبیین علسفه حرکت امام و توصیف شرای  اقتصادی ـ اجتماعی آن زمان، تأکید بر زیار  اربعین آن  

گونـه   بیشتری و امکانا  عراهم شده، اهداعی امنیتی وجـود دارد؟ آیـا ایـن    هم با پای پیاده و مشارکت اعراد

تبلیغ پوپولیستی برای زهرچشم گرعتن از امریکا و عربستان و اسرائیل است؟! و تبلیـغ ایـن کـه ایـن اعـراد      

باشند، تهدید عربسـتان و اسـرائیل اسـت؟! اگـر بـالفرض       حاضر به عدا کردن جانشان در راه امام حسین می

داف امنیتی در این بسیج باشد، این شیوه مناسب یک کشـور انقالبـی نیسـت. تقویـت امنیـت کشـور بـا        اه

عیلسـوف  « الکسـاندر دوگـین  »روی در اربعین، مشـارکت آقـای    ترین نماد پیاده پوپولیسم آینده ندارد. جالب
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نـد. او یکـی از   دا را با علسفه مسیحیت ارتدوکس روسی سـازگار مـی  « والیت عقیه»معروف پوتین است که 

مبلیین تأثیرگذار بر حاکمان است که دشمنی با غرب و پیونـد اسـتراتژیک بـا روسـیه را، مرتبـاً، یـادآوری       

 کند. می

 های مجازی به  ای که به صور  عیلم در رسانه یک نمونه از تبلیغ مذهب خراعی، بیان خراعا  گسترده

معروف و مطرح در مورد زلزله است. توجه کنید، وسعت پخش شده است، به عنوان مثال، نظر یک روحانی 

منشاء زلزله گناه است. رگی در زمین است که خداوند هر وقـت بخواهـد مردمـی را عـذاب     »گوید:  وی می

هـای مجـازی،    پخش نظرا  خراعی روحـانیون در رسـانه  « گوید: برو آن رگ را تکان بده. دهد، به مَلَک می

ستیزان هم شده است. بـا آمـدن ویـروس کرونـا بـه       سفانه دستآویز مذهبباشد. و متأ دیگر، قابل کتمان نمی

ایران، پوپولیسم مذهبی و تحجر خود را وسیع را نشان داد. از به آتش کشیدن یک کتاب پزشکی مرجـع در  

جهان و ادعای معالجه بیماران کرونایی با تربت و عطر و لیسیدن ضریح و... مطرح شد. مشکل این نمادهای 

کند  ی باالی مملکتی در این پدیده است که تلویحاً، القاء می وپولیسم نیست، سکو  مسووالن ردهتحجر و پ

از همه مهمتر، دخالـت اجنـه در تحـوال  سیاسـی جهـان، موضـوو       «. سکو  آقایان عالمت رضاست»که 

 دیدی بود که توس  رهبری اعالم شد؟!ج
 ادامه دارد
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 (06دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (5-12ها ) انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی 

 فضای سیاسی ـ فرهنگی؛ امنیتی ـ نظامی 

 به بودن ملتزم با که آزادند ...ها، و طبق اصول قانون اساسی، احزاب، نهادهای صنفی، مطبوعا ، رسانه 

اسی ایـن امـر پذیرعتـه    یت داشته باشند. در ابتدای انقالب و حتی قبل از تدوین قانون اسععال اساسی، قانون

، تقریباً تمامی احزاب غیرحکـومتی بسـته و غیرقـانونی    1307شد ولی به تدریج و خاصه پس از وقایع دهه 

دهـد   اعالم شدند. هنوز هم عمالً ععالیت احزاب حکومتی در رکود و خمودگی است. آمار رسمی نشان مـی 

« حـزب »عدد از این احزاب به معنـی واقعـی   دانند که چند  حزب مجوز قانونی دارند ولی همگان می 67که 

 .هستند؟! تقریباً هیچ

 در دهـه  « ترور ـ اعدام »ی شوم  با مسابقه ی حذف دیگران،ها نحصاری شدن قدر  و اتخاذ استراتژیا

، عضای جامعه آنچنان مسموم شد و جنگ هشت ساله هم بیش از پیش بر مسـمومیت و شـومی ایـن    1307

حالت رکود کامل سیاسی ـ عرهنگی قرار دارد. امام بعد از جنگ تأکید داشتند که   عضا اعزود که جامعه را در

بعد از این طبق قانون عمل خواهد شد و منظور ایشان این بود که شرای  جنگی باعث این تیییر بوده و پس 

 از پایان جنگ حالت عادی به جامعه بازخواهد گشت. در جنگ، عدول از قانون، ممکن است عسر و حـرج 

المللی اقتصادی در دستور کار قرار  های نهادهای بین ی اقتصادی و اجرای برنامه ، توسعه1307باشد. پس از 

گرعت. آقای هاشمی قصد داشت که عضای سیاسی را بهبود بخشد و حتی یک بار در نماز جمعه گفت کـه  

امنیتـی بـاقی مانـد،     رهبری عفو عمومی خواهند داد. عمالً، از عفو عمومی خبری نشـد و عضـای سیاسـی؛   

ای، از جمله آقای والیتی، ترورهای خـارجی را در   ترورهای داخل و خارج کشور شروو شدند. هرچند عده

های خارجی، نامیدند. چیزی که هنـوز   ی قوی در جلوگیری از توعیق آقای هاشمی در سیاست راستای اراده

اما  بودیم. با تیییرا  تـدریجی در جامعـه و در   ، در اروپا باز شاهد این اقد1360هم ادامه دارد و در سال 

در یک جوّ بدون انتظار، آقای خاتمی به قدر  رسید. آقـای   1300نیروهای درون حاکمیت بود که در سال 

 ها در خارج؛ گفتگوی تمدن -2 در داخل؛ بازگشت به قانون و -1 خاتمی دو طرح را مطرح کرد:

 توانستند مملکت را در مسیر توسعه و رشد و  شدند، می یی میاین دو طرح اگر طبق قانون اساسی اجرا

ی مداعع اصـالحا ، بـا    صلح و آرامش، قرار دهند. متأسفانه هر دو، علیرغم موج وسیع و نیروهای گسترده

تـدارک دیـده شـده بـود،      1300مخالفت بخش انتصابی حاکمیت، توعیق نیاعتند و با آنچه در قبل و بعـد از  

هـا،   ها و ععالین رسـانه  سازی برای ملی ـ مذهبی  ای مطبوعا ، پرونده صوابی، بستن علههمچون؛ نظار  است

 و شـد  تشـدید  نظـامی،  ــ  امنیتی عضای ،1377 در بعد و 1307 در دانشگاه خونین سرکوب و... ها و صنفی

 ی توسـعه  الگـوی  رسـید،  قـدر   بـه  نـژاد  احمدی آقای که 1371 در. گردید متوقف خاتمی آقای های طرح
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ی  سی ـ عرهنگی و اجرای عدالت و توسعه سیا بسته عضای ویژگی الگو این و بود شده انتخاب عمالً، چینی،

عضا بیش از پیش امنیتی ـ نظامی شد و خیلی از کارگزاران نظـام در دهـه     1377اقتصادی را داشت. پس از 

و بـه گـل    1377اتفاقا  بعد از به زندان اعتادند و حصر آن سه بزرگوار، شروو شد.  1377و  1307، 1307

هـا،   نـژاد، عشـارهای خـارجی، بـه ویـژه تحـریم       ی دولت احمدی های گسترده نشستن الگوی چینی تخریب

به آمدن روحانی راضی کرد و قدری عضای سیاسی ـ عرهنگی بهتر شد ولی همچنـان    1362حاکمیت را در 

ر مورد حقـو  بشـر، عضـا همچنـان امنیتـی ـ       المللی د با نقآ آشکار قانون اساسی و علیرغم عشارهای بین

به منظـور تشـدید و   « ی داعش به مجلس شورای اسالمی حمله»اند که  نظامی است. حتی بدبینان شایع کرده

گسترش علنی و رسمی این عضا بوده است که به طور اتفاقی، شکست خورده اسـت. تعـویآ تـیم امنیتـی     

مجلـس یـازدهم و رد صـالحیت کاندیـداها بازبرگشـت بـه       مجلس هم این شایعه را تشدید کرد. انتخابا  

 .گذشته بود و تمرکز بیش از پیش حاکمان بر تخاصم در خارج و انسداد عضای سیاسی در داخل، را دارد

 اند ولی تقریباً تمامی ایـن احـزاب، احـزاب     گویند در جمهوری اسالمی به یکصد حزب مجوز داده می

مقاما  اطالعاتی ـ امنیتی از پتانسیل رشد و توسعه برخـوردار نیسـتند.    خودی هستند و یا با شناخت دقیق 

 یا و هستند خودی کامالً یا ...و ...چند حزب مطرح علیرغم مشکال  داخلی، مانند مؤتلفه، کارگزاران، اتحاد

نـوز  رند و بعضی از ععـاالن آنهـا هـم ه   ندا را اساسی قانون چارچوب در آزاد تحرک اند، داده که تعهداتی با

 .شود سازی می تحت تعقیب هستند و یا برای آنها پرونده

 دار و دارای پتانسیل رشد و توسعه )نهضت آزادی و شورای ععـاالن ملـی ـ     برای احزاب مستقل، آینده

 صـدور  از گسـترده؛  تبلییـا   و سازی پرونده با و شود نمی داده ععالیت ی اجازه( ...ها و مذهبی، مارکسیست

 .شود می جلوگیری آنها برای مجوز

 ادامه دارد
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 (07دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (3-12ها ) انحصاری شدن قدرت و اتخاذ استراتژی 

 فضای سیاسی ـ فرهنگی؛ امنیتی ـ نظامی 

 به بودن ملتزم با که آزادند ...ها، و طبق اصول قانون اساسی، احزاب، نهادهای صنفی، مطبوعا ، رسانه 

ی قبل از تدوین قانون اساسی ایـن امـر پذیرعتـه    حت و انقالب ابتدای در. باشند داشته ععالیت اساسی، قانون

، تقریباً تمامی احزاب غیرحکـومتی بسـته و غیرقـانونی    1307شد ولی به تدریج و خاصه پس از وقایع دهه 

دهـد   ان مـی اعالم شدند. هنوز هم عمالً ععالیت احزاب حکومتی در رکود و خمودگی است. آمار رسمی نش

« حـزب »دانند که چند عدد از این احزاب به معنـی واقعـی    حزب مجوز قانونی دارند ولی همگان می 67که 

 هستند؟! تقریباً هیچ

 عضای جامعه آنچنان مسموم شد و جنگ هشت سـاله  1307در دهه « ترور ـ اعدام »ی شوم  با مسابقه ،

ه جامعه را در حالت رکود کامل سیاسی ـ عرهنگی  هم بیش از پیش بر مسمومیت و شومی این عضا اعزود ک

قرار دارد. امام بعد از جنگ تأکید داشتند که بعد از این طبق قانون عمل خواهد شد و منظور ایشان این بـود  

که شرای  جنگی باعث این تیییر بوده و پس از پایان جنگ حالت عادی بـه جامعـه بازخواهـد گشـت. در     

ی اقتصـادی و اجـرای    ، توسـعه 1307اسـت عسـر و حـرج باشـد. پـس از      جنگ، عدول از قانون، ممکـن  

المللی اقتصادی در دستور کار قرار گرعت. آقای هاشـمی قصـد داشـت کـه عضـای       های نهادهای بین برنامه

سیاسی را بهبود بخشد و حتی یک بار در نماز جمعه گفت که رهبری عفو عمـومی خواهنـد داد. عمـالً، از    

و عضای سیاسی؛ امنیتی باقی ماند، ترورهای داخل و خارج کشـور شـروو شـدند.    عفو عمومی خبری نشد 

ی قوی در جلـوگیری از توعیـق    ای، از جمله آقای والیتی، ترورهای خارجی را در راستای اراده هرچند عده

 ، در اروپا بـاز 1360های خارجی، نامیدند. چیزی که هنوز هم ادامه دارد و در سال  آقای هاشمی در سیاست

شاهد این اقداما  بودیم. با تیییرا  تدریجی در جامعه و در نیروهـای درون حاکمیـت بـود کـه در سـال      

در  -1در یک جوّ بدون انتظار، آقای خاتمی به قدر  رسید. آقای خـاتمی دو طـرح را مطـرح کـرد:     1300

 ها در خارج؛ گفتگوی تمدن -2داخل؛ بازگشت به قانون و

 توانستند مملکت را در مسیر توسعه و رشد و  شدند، می اساسی اجرایی می این دو طرح اگر طبق قانون

ی مداعع اصـالحا ، بـا    صلح و آرامش، قرار دهند. متأسفانه هر دو، علیرغم موج وسیع و نیروهای گسترده

تـدارک دیـده شـده بـود،      1300مخالفت بخش انتصابی حاکمیت، توعیق نیاعتند و با آنچه در قبل و بعـد از  

هـا،   ها و ععالین رسـانه  سازی برای ملی ـ مذهبی  ای مطبوعا ، پرونده ؛ نظار  استصوابی، بستن علههمچون

، عضای امنیتی ـ نظـامی، تشـدید شـد و     1377و بعد در  1307رکوب خونین دانشگاه در س و …ها و صنفی

ی  توسـعه  نـژاد بـه قـدر  رسـید، الگـوی      که آقای احمدی 1371های آقای خاتمی متوقف گردید. در  طرح
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ی  چینی، عمالً، انتخاب شده بود و این الگو ویژگی عضای بسته سیاسی ـ عرهنگی و اجرای عدالت و توسعه 

عضا بیش از پیش امنیتی ـ نظامی شد و خیلی از کارگزاران نظـام در دهـه     1377اقتصادی را داشت. پس از 

و بـه گـل    1377شد. اتفاقا  بعد از  به زندان اعتادند و حصر آن سه بزرگوار، شروو 1377و  1307، 1307

هـا،   نـژاد، عشـارهای خـارجی، بـه ویـژه تحـریم       ی دولت احمدی های گسترده نشستن الگوی چینی تخریب

به آمدن روحانی راضی کرد و قدری عضای سیاسی ـ عرهنگی بهتر شد ولی همچنـان    1362حاکمیت را در 

للی در مورد حقـو  بشـر، عضـا همچنـان امنیتـی ـ       الم با نقآ آشکار قانون اساسی و علیرغم عشارهای بین

به منظـور تشـدید و   « ی داعش به مجلس شورای اسالمی حمله»اند که  نظامی است. حتی بدبینان شایع کرده

گسترش علنی و رسمی این عضا بوده است که به طور اتفاقی، شکست خورده اسـت. تعـویآ تـیم امنیتـی     

ابا  مجلـس یـازدهم و رد صـالحیت کاندیـداها بازبرگشـت بـه       مجلس هم این شایعه را تشدید کرد. انتخ

 .گذشته بود و تمرکز بیش از پیش حاکمان بر تخاصم در خارج و انسداد عضای سیاسی در داخل، را دارد

 اند ولی تقریباً تمامی ایـن احـزاب، احـزاب     گویند در جمهوری اسالمی به یکصد حزب مجوز داده می

دقیق مقاما  اطالعاتی ـ امنیتی از پتانسیل رشد و توسعه برخـوردار نیسـتند.    خودی هستند و یا با شناخت 

 هسـتند  خودی کامالً یا …و …چند حزب مطرح علیرغم مشکال  داخلی، مانند مؤتلفه، کارگزاران، اتحاد

 هنوز هم آنها ععاالن از بعضی و ندارند را اساسی قانون چارچوب در آزاد تحرک اند، داده که تعهداتی با یا و

 .شود سازی می تعقیب هستند و یا برای آنها پرونده تحت

 دار و دارای پتانسیل رشد و توسعه )نهضت آزادی و شورای ععـاالن ملـی ـ     برای احزاب مستقل، آینده

سازی و تبلییـا  گسـترده؛ از صـدور     شود و با پرونده ی ععالیت داده نمی ( اجازه...ها و مذهبی، مارکسیست

 .شود ا جلوگیری میمجوز برای آنه

 ادامه دارد
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 (07دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 سیاست خارجی؛ ایران برای اسالم 

  ایـن دو  « خواهند و من اسـالم را بـرای ایـران    امام ایران را برای اسالم می»مهندس بازرگان گفته بود که

ی اسـالم شـیعی و    صل باشد یا توسعهنگرش از همان اول بود که آیا مناعع، مصالح و امنیت ملی باید برای ما ا

های اسالمی و دشمنی با امریکا و غـرب. حتـی در ایـن     الخصوص جنبش های جهان و علی حمایت از جنبش

کنـیم و متعـرض    نگرش هم انسجام وجود ندارد، مثالً در مقابل سرکوب مسلمانان چچن و چین سـکو  مـی  

کنیم. مصلحت نظام اصل اسـت،   عکس آن عمل می شویم ولی در کشورهای منطقه حاکمان روسیه و چین نمی

های متمادی، کل مردم مسلمان جهان بودند و نفـی   های امام خمینی در مراسم حج سال نه اسالم. مخاطب پیام

حاکمان موجود کشورهای اسالمی. این دیدگاه ایدئولوژیک و آرمانی است و در چارچوب این دیدگاه، مناعع، 

شـود. در دوران امـام، اقـداما  عملـی در      ی، عدای آرمانگرایی ایـدئولوژیک مـی  مصالح ملی و حتی امنیت مل

دادنـد. در دوران آقـای    ها این وظایف را انجـام مـی   کشورهای اسالمی بسیار محدود بود و بیشتر صدور بیانیه

یکـرد  هاشمی و خاتمی، ارتباط با کشورهای اسالمی بهتر شد و در مواردی بسیار دوستانه گردیـد و عمـالً رو  

تعامل با همسایگان و اروپا در دستور کار قرار گرعت، هرچند به همان دالیلی که گفته شد، توعیق چندان نبود. 

نژاد بود که سیاست خارجی ایران به شکل امروزی به مرور تئوریزه هم شـد. آن چیـزی کـه     در دوران احمدی

تمـدن  »یـا سـاختن؛   « ا  ـ سـوریه ـ لبنـان    یمن ـ عـر  »خود را به صور  اهداف ایران در ایجاد، هالل شیعی؛ 

کنند  نشان داده و غرب و اسرائیل روی آن وسیعاً تبلیغ می« کریدور عرا  ـ سوریه ـ لبنان  »و یا ایجاد؛ « اسالمی

شدن با اسرائیل و نـابودی اسـرائیل را دارد. مخصوصـاً کـه گفتـه شـد؛       « مرز هم»که ایران با این کریدور قصد 

وجود نخواهد داشت! و کشورهای عربـی در اعتـراض بـه دخالـت مـا در کشـورهای        سال دیگر 21اسرائیل 

اند و اسرائیل، علناً و رسماً، همکاری با عربسـتان علیـه ایـران را اعـالم      اسالمی شکایت به شورای امنیت برده

وش شـد و از  های شیعی آنقدر مهم و حیاتی بود که مناعع ملی عرام کرده است. ارتباط و نزدیکی بیشتر با گروه

گذرد، ادعای دریاعت خسار  جنگ تحمیلی دنبال نشد  سال از آن می 10طرف ایران پس از سقوط صدام که 

میلیـارد دالر خسـار  از ایـران را     077و حتی کار به جایی رسید که یکی از نمایندگان مجلس عرا  ادعـای  

ی نگهـداری و   ی جنگ به گردن ایران است. هزینه مطرح کرد با این ادعا که پس از عتح خرمشهر، تقصیر ادامه

شار اسد چه قبل و چه در شش سال جنگ، هیچوقت اعالم نشد و ارقـام در حـد شـایعه و نقـل قـول      حفظ ب

حل دیگری نداشت؟ کشتار و تخریب در سوریه، عمالً زیستن مردم در این کشور را  شفاهی بود. آیا سوریه راه

 است. غیرممکن ساخته است و هنوز هم مناقشه در سوریه بین روسیه، ایران و ترکیه در جریان

 توان ذکر کرد که در رابطه با غرب؛ تخاصم جناحی از حاکمیـت بـا غـرب، راه تعامـل      موارد متعددی می

خارجـه آقـای صـالحی بـه      تأثیرگذار و گسترده با غرب را بسته است. و یا در مورد عربسـتان در دوره وزار  
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وزیـر خارجـه عربسـتان بـه آن     اند که او با دعو  رسمی  صراحت، وی اعالم کرده است که گروهی نگذاشته

نژاد ادعـا   اعتد. احمدی کشور مساعر  کند و در مسیر تعامل قرار گیرد و بعد تسخیر سفار  عربستان اتفا  می

ها و شکست دولت او بوده است و خالصه اینکـه   کند که تسخیر سفار  انگلیس عمداً برای تشدید تحریم می

ی  ی رابطـه  روشنی در رابطه با کشورهای خارجی و نحـوه  پس از چهل سال، هنوز، یک استراتژی مشخص و

ها گرم و سـرد شـده. ایـن شـیوه، روشـن       ایم. رابطه استراتژیک ما با آنها معلوم نیست. مرتباً عراز و عرود داشته

خـواهیم   است که با مناعع ملی تعارض دارد و در بین هیأ  حاکمه اختالف نظر وجود داشـته و دارد. آیـا مـی   

القاعده با اسرائیل وارد جنـگ خـواهیم شـد؟     سال دیگر نابود کنیم؟ اگر این هدف باشد، علی 21ا تا اسرائیل ر

اگر با اسرائیل وارد جنگ شویم آیا امریکا و غرب با ما وارد جنگ نخواهند شد؟ آیا روسیه که بـا مـا قـرارداد    

انـد ـ بـا ایـن قـرارداد       تی اعالم کردهاستراتژیک دارد ـ آنچه الکساندر دوگین، مشاور ارشد پوتین و آقای والی 

استراتژیک، همراه ما، با اسرائیل و غرب، وارد جنگ خواهد شد؟ آیا با کشـورهای عربـی منطقـه ـ عربسـتان،      

 تحـوال   در و اسـرائیل  متحـد  ــ  عمـالً  ــ  آنها کنونی شرای  در شد؟ خواهیم جنگ وارد ـ ...امارا ، بحرین

ی ملی، مقدور خواهد شد؟ آیا در این شرای  تنش و چـالش،   توسعه شرای ، نای با آیا هستند، ما مقابل کنونی،

ی آن در بعـد از   میلیـارد دالر درآمـد و هزینـه    3777گذار خارجی خواهد آمد؟ چرا با وجـود بـیش از    سرمایه

 یتـاریخ  ی تجربـه  ایـم؟  نگرعتـه  قـرار  توسعه مسیر در ...انقالب، از منابع نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و

روسـیه؛ بـین    1610ی ملی در شرای  آرامش و صلح با جهـان مقـدور اسـت. در انقـالب      ه توسعهک گوید می

ی روسیه با انقالب سوسیالیستی در سایر کشورها میایر  دارد و  تروتسکی و لنین این اختالف بود که توسعه

کشورهای دیگر ـ از جمله ایران در جنـبش   لذا، روسیه با امپریالیسم آن زمان به تواعق رسید تا سوسیالیسم در 

رسماً اعالم نمود کـه اگـر چـین قـرار اسـت       1600ی ملی کند. یا تنگ شیائوپینگ در  جنگل ـ را عدای توسعه 

سال باید با جهان در شرای  صلح و آرامش باشد. در ایران، این استراتژی نـه تنهـا وجـود     17توسعه پیدا کند، 

شود و از طرف دیگر، برای ایجاد صلح  . از یکطرف اقتصاد مقاومتی مطرح میشود ندارد که عکس آن عمل می

شود. به همین دلیل است که ایـران بـرای اسـالم بـه خـدمت       المللی اقدامی نمی و آرامش در سطح ملی و بین

وری سال است که به عنوان دشمن جمهـ  12گرعته شده است. امریکا، در مرکز تقابل با ایران قرار دارد امریکا، 

شود. در این مد ، دشمنی، عراز و نشیب داشته ولی همچنان پایدار بوده است. در مـواردی   اسالمی معرعی می

دولت آقای خـاتمی پیشـنهاد    1372اند. در  مابین، سر باز زده ایران و در موارد دیگری امریکا، از حل مسائل عی

کاران ایـن ایـده را بـه     این برخورد دولت محاعظهآشتی ـ به امریکا داد ولی دولت بوش پسر آن را رد کرد ـ و   

کار نئوکان در صدد نابودی جمهـوری اسـالمی ـ و حتـی عروپاشـی       طلبان محاعظه وجود آورده است که جنگ

ها، طرح براندازی جمهوری اسـالمی   ایران ـ هستند. مدارک و مستنداتی هم وجود دارد که بخشی از امریکایی 

انـد کـه پـس از     در دستور کار دارند و منتظر عرصت هستند. اسنادی منتشـر شـده  و حتی عروپاشاندن ایران را 

اند که اول بـه کـدام کشـور حملـه کننـد؛ ایـران، عـرا  یـا          کرده ، مدتی رهبران امریکا بحث می2771سپتامبر 
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وزیـر  خـانم رایـس ـ     2770شود. و یا طرح مشترک  اعیانستان. باالخره تصمیم به حمله به اعیانستان گرعته می

کشور ساخته شود و نقشه آن را  11کشور باید  1ی وقت امریکا ـ و دولت اسرائیل که در خاورمیانه از   خارجه

 هاست. در این طرح، ایران باید به چند کشور تقسیم شود. اند، از این طرح هم منتشر کرده

  ملـی دکتـر مصـد     بر علیه حکومـت   1332این درست است که دشمنی مردم ما با امریکا به کودتای

سال گذشته درصدد ضربه زدن به انقـالب بـوده اسـت.     17گردد و این هم درست است که امریکا در  برمی

 از امریکـا  بـا  مـا  دشـمنی  آیـا  ولـی  …ها طرح جاسوسی و قوانین تحریمـی و  حمایت از صدام گرعته تا ده

د، با ایـران انجـام   کر ویتنام با جنگ رد امریکا که جنایت همه آن. است بیشتر امریکا، با ویتنام مردم دشمنی

بـازی و   بیش از دشمنی ما با امریکا نبود. این چه لج 1601نداده است. آیا دشمنی مائوتسه تنگ با امریکا تا 

سماجتی است که ما، همچنان بر دشمنی با رویکرد درگیری امنیتی ـ نظامی با امریکا و متحدانش در منطقـه   

ی مملکـت خودشـان را    اند و توسـعه  ن به شرکای مهم تجاری امریکا تبدیل شدهتأکید داریم و ویتنام و چی

ی آقـای   اکنون و پس از به قدر  رسیدن ترامپ و علیـرغم امضـای برجـام، بـه گفتـه      سازند؟ هم محقق می

هـای   ی اروپا، امریکا یک گروه پژوهشـی تشـکیل داده تـا بـا محـدودیت      عمادی کارشناس اقتصادی جامعه

درصد اعزایش پیدا کند. اگر  17تا  31های مبادال  اقتصادی ایران، بین  مال خواهد کرد هزینهجدیدی که اع

ی مملکت تعلیـق   های دوران اوباما خواهد بود. یعنی توسعه ی جدیدی، مانند تحریم جنگ هم نشود، عاجعه

ه داده و ترامـپ از آن  در جهان، نتیج« انزوای سیاسی»در اقتصاد و « عشار حداکثری»شود. عمالً  به محال می

هـای داخلـی    کنیم و نه در مقابـل بحـران   می یراضی است و قصد تیییر آن را ندارد. ما هم منفعالنه نه کار

 توانیم انجام دهیم. اقدامی مؤثر می

 کار امریکـا، گفتـه اسـت کـه      کار کهنه اهمیت ایران برای آمریکا آنقدر مهم است که کیسینجر، محاعظه

ن برای امریکا مفید است ولی در ایران وحد  نظر وجود ندارد. در چین ایـن وحـد  وجـود    ارتباط با ایرا

کردم تا اینکه منتهی بـه   االختیار چین بود و من در پاکستان با او مالقا  می ی تام داشت، چوئن الی نماینده

الح ملی و مناعع دیپلماسی پینک پونک و در نهایت به وضع کنونی درآمد. چه کسانی هستند که علیرغم مص

ملی نگذاشتند در دوران اوباما که استراتژی تفاهم با ایران را داشت، اقـدامی صـور  گیـرد تـا اینکـه ایـن       

طلبان ضد ایران به قدر  رسیدند. با کمال تأسف، امریکا، به تأثیرگذار مهم سیاست دائمـی داخلـی و    جنگ

شود. امریکـا کـه    ین راستا به خدمت گرعته میخارجی ایران تبدیل شده است. تمامی امکانا  مملکت در ا

 و انـد  عهمیـده  را موضـوو  ایـن  ...به دلیل ذاتی خود در حال اعول است و چین و روسیه و برزیل و ویتنام و

 تقویـت  موجـب  اسـتراتژیک،  دیـد  بـدون  و غل  های سیاست با ایران ولی کنند نمی آن تقویت برای اقدامی

ما با کشورهای عربی منطقه، عروش بیش از پیش  دشمنی. شود می آن امپراطوری عمر شدن طوالنی و امریکا

 گردد. طلبان امریکا منجر می شود و این امر به تقویت جنگ سالح را سبب می

  ادامه دارد
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 (08دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (7-12) ها تمرکز قدرت ـ استراتژی 

 حقوق شهروندی؛ تبعیض و انحصارطلبی 

  نقـآ   -1 دهد، عبارتند از: روند نقآ رعایت حقو  شهروندی، طبق قانون اساسی، را نشان میآنچه

تبعـیآ در   -2 حقو  بشر که منجر به محکومیت در بیش از سی و پنج بار در سازمان ملـل، شـده اسـت.   

های انتخابی )مجلس و ریاست جمهوری( با نقآ قـانون اساسـی و اعمـال     ها در پست مشارکت غیرخودی

در نهادهـای انتصـابی؛ ماننـد مجمـع      والیی تبعیآ در عدم مشارکت مردم غیرتشیع -3 ار  استصوابی.نظ

 ...تشخیص مصلحت، شورای امنیت ملی و شورای نگهبان، عرماندهی سپاه و ارتش، مدیریت قوه قضـائیه و 

هـا،   سیسـت ها، مارک وهای سیاسی غیرخودی )نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی نیر سرکوب و ععالیت تحدید -1

 اجتماعی و مردمی پشتوانه عاقد ولی خودی حزب یکصد برای مجوز صدور علیرغم ،(...دراویش گنابادی و

 (...زردشـتیان  حتـی  و بهائیان تسنن، اهل رهبران) غیرسیاسی مذهبی نیروهای سرکوب و ععالیت تحدید -1

 -0 زنـدان بـرای ععـاالن آنهـا    سـازی و   لیـت سـندیکاهای مسـتقل کـارگری و پرونـده     ععا از جلوگیری -0

کوشـش بـرای تسـخیر     -7 سازی برای کانون وکال، کانون نویسـندگان و خیلـی از نهادهـای مـدنی.     موازی

نهادهای مدنی )نظام مهندسی، نظام پزشکی، انجمن شیمی، انجمن مهندسی شیمی، انجمن صنفی مطبوعا  

سازی و زندانی کردن ععـاالن آنهـا و ایجـاد     هاز ععالیت واحدهای صنفی معلمان و پروند جلوگیری -6 (...و

 ... -17نهادهای موازی.

 دست به کار شدند « ی کارگر خانه»در بخش کارگری، از همان اول انقالب، با تشکیل ؛ بخش کارگری

« تـر  مـدرن »، ایـن روش را  «حزب اسالمی کـار »تا کنترل جنبش کارگری را به دست گیرند و بعد با تشکیل 

سـازی و بازداشـت و سـرکوب ععـاالن      وگیری از تشـکیل سـندیکاهای مسـتقل و پرونـده    کردند و بـا جلـ  

سندیکاهای مستقل، عدم صدور مجوز برای اعتصاب و اعتراض و حتی برگزاری روز کارگر، اول مـاه مـی،   

ـ   ی اینها، هنوز کامالً نتوانسته ی سرکوب جنبش کارگری را نشان دادند. با همه اراده رل اند، در این بخـش کنت

هـای مـالی و    را به دست گیرند و جنبش کارگری، همچنان با حاکمیت مسأله دارد و درگیـر اسـت. بحـران   

ی آشیل حاکمیت است و  ها با سرکوب و امنیتی کردن محی  کار، پاشنه معیشتی کارگران و کنترل این بحران

تـوان،   رزا  مـدنی آنهـا، نمـی   میلیون کارگر و شروو مبا 11این تنش را پایانی خوش نخواهد بود. امروز با 

حل اسـت. و   چون گذشته آنها را کنترل کرد. عکری مدنی و به رسمیت شناختن سندیکاهای مستقل آنها راه

 .ی ععالیت آنها را امنیتی دیدن نه همه

 گرایی در آن کشور است. هر قدر کانون  کانون وکالی قدرتمند در هر کشوری، نماد قانون؛ کانون وکال

ی قضائیه  تر و مؤثرتر در کشور باشد، پیشرعتگی کشور بیشتر خواهد بود و استقالل قوه تر، مستقل وکال قوی
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 1310و  1310هـای   های سال بهتر محقق خواهد شد. کانون وکالی ایران، در دوران انقالب و تشکیل دادگاه

سعی کردند با تشـکیل  ها، نقش مهمی در انقالب داشته است.  های حقو  بشری در آن سال و تشکیل کانون

ای  های مستقل و حرعه یک کانون وکالی موازی ـ دولتی، نقش کانون وکال را کمرنگ کنند. عدم قبول وکیل 

ها بـر علیـه وکـالی     های انقالب و روحانیت، و بازداشت آنها، تبلیغ قضا  این دادگاه های دادگاه در پرونده

ستری ایران بود. دادگ در وکال کانون و وکالت امر کردن بالموضوو در دیگری تکنیک... ای و مستقل و حرعه

 .اند. کامالً نتوانستند توعیق یابند ی کوششی که کردند و نهاد موازی دولتی را ایجاد کرده معهذا با همه

 ی محمدرضاشاه ایجاد شد و نویسـندگان معروعـی    کانون نویسندگان ایران در دوره؛ کانون نویسندگان

های  های شعر برقرار کرد و اولین جرقه ی گوته شب این کانون در مؤسسه 1310در سال در آن عضو بودند، 

بیان آزاد عقاید را زد. سعید امامی در جمهوری اسالمی با این کانون دراعتاد، دو نفر از اعضای آن، مختـاری  

جلـوگیری شـده و    و پوینده، را به شهاد  رساند و از تشکیل جلسا  آن و حتی انتخابا  مدیران آن مرتباً

دهند و  حتی شرکت اعضای آن را در مراسم سالیانه مرگ شاملو و شهدای آنها در کرج مورد تهاجم قرار می

 .کنند از برگزاری مراسم جلوگیری می

 رساند که پس از تیییر ساختار حقـوقی و   آنچه تاکنون گفته شد ما را به این نتیجه می نتیجه عملکردها

بحـران خطرنـاک در    نرـه ، حاکمیت غالب با اجرای آن شش استراتژی باعث شده که ساختارهای تشکیالتی

هـا و از زبـان    جمهوری اسالمی، تاکنون به وجود آمده باشد. اطالعا  و آمار و ارقام مربوط به ایـن بحـران  

 هـا عبارتنـد از:   خود مسووالن آنقدر زیـاد اسـت کـه کسـی در حاکمیـت منکـر آنهـا نیسـت. ایـن بحـران          

های حکومتی و در جامعه ـ به طوری که بعضی از اعـراد درون    تردگی عساد مالی ـ اداری در دستگاه گس -1

دانند. و آقای محمود صادقی، مبارزه با عساد را همراه با عروپاشـی نظـام    حاکمیت مبارزه با آن را ناممکن می

تخریـب سـرمایه    -2ده اسـت. داند. این عساد گسترده، مدیران ناکارا، مبتدی و مخرب را هـم پـرورش دا   می

ستیزی، مهـاجر  میـز و سـرمایه، دروغ، تملـق،      گریزی و دین اعتمادی، ناامیدی، دین اجتماعی، اخال . بی

 سـرمایه،  عرهنـگ،  اقتصـاد،  شـدن  نظامی و بیشتر شدن دولتی -3... بازی، ساالری، باند بازی، خویشتن رعیق

 تـا  هسـتند  جدیـد  تحـولی  منتظـر  همـه . جامعه ی عهتوس امر در مردم کشیدن کنار و …و ورزش ها، رسانه

انـد. بیکـاری، اعتیـاد،     گرعتـه  را اقتصـادی  ی توسـعه  جای مسکن، و طال خارجی، ارز خرید. بگیرند تصمیم

 اعتیـاد،  عقر، نشینی، حاشیه اجتماعی؛ های آسیب گستردگی -1.است بحران این عواقب از …نشینی و حاشیه

 جهـان  در تسنن ـ تشیع تقابل -1... و رشوه اختالس، چپاول، حرص، آز، عساد، انواو تقلب، دزدی، عحشاء،

ها در کشورهای عربی حاشیه خلیج  اخل و تشدید دشمنید در تسنن اهل ععالیت تحدید و آزردگی و اسالم

عارس و دیگر کشورهای اسالمی. از تشکیل اسرائیل، تقابل کشورهای اسالمی با اسرائیل در دستور کار همه 

 کشورهای اسالمی بود. امروز جـای خـود را بـه تقابـل خیلـی از کشـورهای عربـی بـا ایـران، داده اسـت.          

تخریب محی  زیست؛ منابع آب، خاک، جنگل، مرتع، هوای شهرهای بزرگ، روند غیرقابل زیست شدن  -0
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ان( که در معـرض  کنند )مرکز عال  ایر میلیون ایرانی، بین سلسله جبال زاگرس و البرز زندگی می 10ایران. 

ای اسـتثنایی در   های شمالی و غربـی خواهنـد بـود، عاجعـه     سالی بوده و مجبور به مهاجر  به استان خشک

ها به جان محی  زیسـت   جهان. پوپولیسم حکومتی و خودی ـ غیرخودی کردن مردم، باعث شده که خودی 

متوس  شهری و حاکمیت. علیرغم اینکه ایجاد شکاف عمیق بین اقشار  -0 توانند غار  کنند. بیاعتند و تا می

میلیـون از آنهـا در    17اند ولـی هنـوز    شرکت کرده 1360و  1361، 1362اقشار متوس  شهری در انتخابا  

کنندگان به امید مؤثر بـودن ایـن مشـارکت در بهبـود      ی شرکت شرکت نکرده و بخش عمده 1360انتخابا  

طلبـی و   محتوای کنونی آن نیست، دعاو از لحن و سخن اصالح اند. این مشارکت دعاو از نظام با اوضاو بوده

ی دانشـگاهیان، دانشـجویان، عرهنگیـان، هنرمنـدان، ورزشـکاران،       امید به اصالح روندها است. نظام؛ عمده

هـا را از دسـت    ها و تکنـوکرا   ها، بروکرا  دان ها، حقو  ای از کارگران، کارآعرین ها، بخش عمده آعرین عن

ی حاکمیت به معنی همدلی با حاکمیت نیست. گسـیختگی بـین ایـن     ری آنها با ماشین گستردهداده و همکا

توان دید. مردم اعتمادی به  دیدگان زلزله کرمانشاه، می اقشار و حاکمیت را در حمایت مستقل مردم از آسیب

د، حتـی اگـر بـا    رسـانن  های اجرایی و حاکمیتی ندارند، کمک را خود مستقیماً به دست نیازمنـد مـی   دستگاه

ها روبرو شوند. پاسخ منفی مردم به درخواست آقای روحانی  مشکل تراکم جمعیت و نابسامانی توزیع کمک

های جوان، هم یک نشانه جدی  برای انصراف از یارانه و درخواست رهبری برای اعزایش تولید مثل خانواده

م، این شکاف بـیش از پـیش عمیـق شـده     ترین نرخ مشارکت مرد است. با انتخابا  مجلس یازدهم و پایین

رسد که حاکمیت غالب هم نگران آن نیست. بلکه آن را در جهت اجرای استراتژی خـود،   است و به نظر می

ی کوتـاه،   تـاکنون، علیـرغم یـک دوره    1371تعمیق اختالف طبقـاتی: از   -7داند! بدون مزاحم و دردسر، می

سـازی و   ری که معموالً بستر توسعه، دموکراسی، عرهنگاختالف طبقاتی تشدید شده است. قشر متوس  شه

انـد.   بهبود معیشت مردم است، پوالریزه شده و بخش مهمی از آن به سمت عقیران جامعـه سـو  داده شـده   

ی اراذل و اوبـاش   نشینی، مهاجر  به شهرهای بزرگ، عساد، دزدی، ناامنی، پدیـده  گسترش بیکاری، حاشیه

 .است طبقاتی شکاف این از نمودهایی خود ...شهری،

 ی اجتماعی، اعتماد عمـومی، محـی     نتیجه آنکه با تداوم وضع موجود، ایران به لحاظ اخالقی، سرمایه

 بـا  قضـایی  ــ  نظامی ـ امنیتی ـ سیاسی قدر . است کرده عروپاشی …زیست، امید به اصالح و پیشرعت و

انـد و   ا حفظ کـرده ر نظامی ـ سیاسی مدیریت ساختار سرکوب؛ و اداری ـ مالی عساد و نفتی دالرهای کمک

 بهروزی سازی، تمدن توسعه، به امید ولی باشد داشته هم ادامه ...تواند با پول نفت، عقر مردم و این وضع می

 یـک  ایـران  اگرچـه . اسـت  استثنایی جهان در توسعه برای ایران ذاتی پتانسیل. است محال به تعلیق رشد، و

ولی بـه دلیـل عسـاد و سـوءمدیریت و اسـتبداد       دارد اختیار در را جهان جمعیت درصد یک و خاک درصد

مد  عق  یک دهم درصد ثرو  جهان را در اختیار دارد در حالیکه هفت درصد منابع جهـان را در   طوالنی

کرده و متخصص ایـران   تملک خود دارد. و اقتصاد آن نیم درصد اقتصاد جهان است. نیروی انسانی تحصیل
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 1رهای جهان سوم، استثنایی است. آمارهای غیررسمی از مهاجر  در داخل و خارج هم در مقایسه با کشو

کنند. یعنی لـوازم رشـد و    میلیون نفر در صف انتظار مهاجر ، حکایت می 1/1میلیون تحصیل کرده و  0تا 

مـدیریت   ؛توسعه و نجا  مملکت از وضع کنونی وجود دارد ولی مشکل اصلی در قبـل و بعـد از انقـالب   

رود. مارک تواین، متفکر غربی، گفته اسـت   بیش ادامه دارد و بر همان روال پیش میاست که همچنان کم و 

 .ها باید مرتباً عوض شوند و هر دو، به یک دلیل که مسووالن مملکتی و پوشک بچه

      تـوان آن را کتمـان کـرد. از     پدیده کرونا، ضعف مدیریت حاکمیت را طـوری عیـان سـاخت کـه نمـی

های علمی ـ پزشکی،   ها، اختالف دیدگاه تجهیزا  پرسنل سالمت، تشتت تصمیم کاری بیماری، عقدان پنهان

 ...عقدان امکانا  دولتی برای حمایت از محرومان که زیست و معیشت آنها در خطـر جـدی قـرار گرعتـه و    

به ان سختی برای حاکمان بود که به عینه ضعف خود را شاهد باشند. شاید این پدیده بتواند آقایان را متنامتح

 .کند که تیییر روش دهند و رو به مردم، این صاحبان اصلی این مملکت، کنند

 ادامه دارد
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 (09دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 (1-16) راه نجات تمرکز قدرت ـ 

 راه نجات چیست؟ 

   ها بود. آقای  حل ، نقطه آغاز درک و عهم مشکال  از درون حاکمیت و در عین حال راه1300انتخابا

و در « بازگشـت بـه قـانون   »کار درصدد اصالح مسیر حرکت جامعه بود. او در داخل  خاتمی با طرح دو راه

اجـرای  »؛ 1377را بیان کرد. میرحسین هم که احساس خطر جدی کرد، در سـال  « ها گفتگوی تمدن»خارج 

 17رحسین بیش از روز یک بحران ساختند و می 6را مطرح کرد. برای خاتمی هر « بدون تنازل قانون اساسی

التصویر  برد و از هر ععالیتی محروم و خاتمی هم که در حصر نیست ممنوو سال است که در حصر به سر می

 .باشد المالقا  و عمالً ناکارا و تابع تحوال  حاکمیت غالب، می و ممنوو

 یـن دو بزرگـوار،   اند. داسـتان ا  حل، همان چیزهایی هستند که این دو بزرگوار مطرح کرده امروز هم راه

ی حصر و شهاد  مدرس به اخـراج   داستان؛ مدرس، مصد  و قبل از آنها قائم مقام و امیرکبیر است. نتیجه

های آخر عمر محمدرضاشـاه   آور رضاشاه توس  متفقین انجامید. و حصر و حبس مصد  سرنوشت ماه شرم

های آینده از ایـن   ه آزمودن خطاست. نسلدادند. آزموده را دوبار« یهودی سرگردان»را رقم زد که به او لقب 

کنـیم، ولـی    سه نفر تجلیل خواهند کرد، همچنان که ما از مدرس و مصد  و قائم مقام و امیرکبیر تجلیل می

ی تکراری استبداد ـ   روند و به قول دکتر کاتوزیان ایران در چرخه ها از دست رعته و می چه عایده که عرصت

 مستشـارالدوله،  مرحـوم  قـول  به ما؛ مشکال  ی همه. گردد می خود دور به ،...شورش ـ سرنگونی ـ استبداد  

 .قانون است؛ کلمه یک همین

  اش در دادگـاه انقـالب پـس از     ی محاکمـه  شعر شاعر جوان ما، خانم هیال صدیقی، در آخرین جلسـه

کـه در انقـالب   ، در عین حال که وصف حال ما در دوران پس از انقالب مشروطه است، امیدوارم 77وقایع 

 :اسالمی تکرار نشود

 ی مـــا در گلـــو شکســـت آواز عاشـــقانه

 

 حق با سکو  بود، صدا در گلـو شکسـت   

ــی     ــرودن نم ــوای س ــم ه ــر دل ــد دیگ  کن

 

ــه   ــا بهان ــت   تنه ــو شکس ــا در گل  ی دل م

 سربسته ماند بیـآ گـره خـورده در دلـم     

 

 گشـا در گلـو شکسـت    های عقده آن گریه 

ــاغ،    ــه داغ دل ب ــس ب ــداد ای داد، ک  دل ن

 

 ای وای، های های عـزا در گلـو شکسـت    

 آن روزهای خوب که دیدیم، خـواب بـود   

 

 هـا در گلـو شکسـت    خوابم پرید و خاطره 

 بــادا، مبــاد گشــت و مبــادا، بــه بــاد رعــت 

 

 آیا، زیاد رعـت و چـرا، در گلـو شکسـت     

 عرصت گذشت و حرف دلـم ناتمـام مانـد    

 

 نفـرین و آعــرین و دعـا در گلــو شکســت   

ــنم     ــداحاعظی ک ــو خ ــا ت ــه ب ــدم ک ــا آم  ت

 

 ام امان نداد و خدا در گلـو شکسـت   بیآ 
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 گیری بندی و نتیجه جمع 

 اهلل خمینـی در   های انقالب که بر زبان و قلم آیـت  ـ در جمهوری اسالمی، آثاری و امیدی از آرمان   اول

الـذکر بـر    گانه عـو   هنهای  راننجف و پاریس و تهران رعته و در قانون اساسی متبلور است وجود ندارد. بح

ی جهـانی، ایـران را علیـرغم آن انقـالب عظـیم، جـزء بـدترین و         های شـناخته شـده   ی تمامی شاخص پایه

دهند  گویند، وعده می های خود می ای در سخنرانی اهلل خامنه دهد. آنچه آیت ترین کشورها قرار می مانده عقب

نیست چگونه و در چه شرای  و حالتی قابل تحقـق خواهنـد    گویند معلوم های انقالب سخن می و از آرمان

دانند.  های ایشان را تعلیق به محال می ی جهانی، چنین امیدی و تحقق آرمان شده های علمی شناخته بود. داده

 .کنند های جدید، خود ایشان هم، امیدهای داده شده را دیگر تکرار نمی ها و ظهور بحران با تسلسل بحران

 ی انسانی ایرانی ـ اسالمی، عروپاشی کرده و از آنها چیزی   شده های شناخته ایران، به لحاظ ارزشـ    دوم

گانه، و حتی در بخش مهمی از جامعـه، بـاقی نمانـده     در هیئت حاکمه و ماشین عظیم دولتی و در قوای سه

ر کف سـعی دارنـد کـه    ها جان ب توان یاعت که بعضی از آن هایی را در این ماشین عظیم می ستاره است. تک

 یـک  که قبلی مجلس در ...انقالب را از چنگ نظام نجا  دهند. آقای صادقی و مطهری و خانم سلحشور و

 نـه  و نگهبـان  شورای عضیلت ی عصاره صادقی آقای قول به استصوابی نظار  دلیل به و است انتخابی نهاد

گوینـد و   ها سخن می بسیار بااحتیاط از ارزشها هستند که  ستاره تک این جزء است، مردم عضیلت ی عصاره

 .کند ها را نقد می پلیدی

 اخـل و  د در کـه  …پسند، بعضـی از روحـانیون، پـالیزدار و     اعرادی چون دکتر خزعلی، نوریزاد، شرو

هـای   اند بر داده اند، عق  توانسته ها زده ها و دعاو از ارزش خارج با روش خودشان دست به اعشای نابسامانی

 .بخش انقالب از نظام نشدند ی مهر تأیید بزنند و تبدیل به یک نهضت نجا رسم

  میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خاتمی و تا حدی مرحوم هاشمی رعسنجانی که سعی داشتند در

یک محی  دموکراتیک قانونی، کاری برای مملکـت انجـام دهنـد، سرنوشـت حصـر و حـبس و تحدیـد و        

 .اثر کننند الذکر توانستد، آنها را خنثی و بی ی عو  گانه های شش استراتژیاند. و  تخریب پیدا کرده

 ـ عوامل مؤثر بازدارندگی اجرای اصول انقالب، یـک جنـبش مردمـی نیسـت، بلکـه یـک طـرح           سوم

هـا و نهادهـای اصـلی و     هـا، سـازمان   حاکمیتی و این امری مثبت است. به همین دلیل وابسته به اعراد، گروه

حاکمیتی است که در آنها قدر  بر مصالح و مناعع ملی، توانسته تفو  یابد و در ساختار قدر  و  ای حاشیه

توانـد جمهـوری اسـالمی و     تعطیلی اصول قانون اساسی، کار خود را پیش ببرند. تداوم این بازدارندگی مـی 

وس  شهری عمدتاً با آن ایران را متالشی کند. ولی امر مثبت آن آنجا است که عرهیختگان جامعه و اقشار مت

 مخالف هستند و این بخش جامعه در یک بزنگاه تاریخی، شاید بتواند ایران را نجا  دهد

 ی ملی تحجرزدایی، بـرای   ـ در این چهل سال حاکمیت روحانیت، یک انباشت ارزشمند تجربه   چهارم

یون برانـداز جمهـوری   زدایی از طرح حاکمیتی کنترل و بسـته نگهداشـتن عضـای سیاسـی و آپوزیسـ      توهم
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تواند در آینده، اگر ایران متالشی نشـود   ی آن با روحانیت، می اسالمی، متراکم شده است. این تجربه و رابطه

 .سازی را، باز کند و تا دیر نشده اقدام شود، راه توسعه، پیشرعت و تمدن

 برسـد و تمـامی ملـت را    ی ظهور و حضـور   این تجربه اگر بتواند در یک تفاهم و آشتی ملی به منصه

بسیج کند، خواهد توانست ایران را از این وضعیت نجا  دهد ولی اگر شرای  کنونی ادامـه یابـد و عرآینـد    

ی نهایی خود نزدیک شود، کار از کار گذشته و نجا  مقـدور نخواهـد    تخریب و تالشی عیزیکی به مرحله

 .ماست انتظار در …شد سرنوشت اعیانستان، عرا ، سوریه، لیبی و

 واحـدهای  بـه  محدود و محلی گذشته؛ های سال در که …ـ تظاهرا ، اعتراضا ، اعتصابا  و    پنجم 

ردنـد. نفـس   ک پیـدا  تری گسترده و تر عمومی حالت ،1360 ماه دی از بعد های سال در بودند دولتی و صنعتی

 :سازد ها؛ دو چیز را عیان می این پدیده

 ی کاری خود نیستند  ها قادر به حل معضال  حیطه رسیده و مدیریت اول اینکه کارد به استخوان مردم

ها بیدار کند. تسـامح   دهد تا حاکمان را از خواب یا به خواب زدن حل ملی را نشان می و دوم اینکه؛ بستر راه

ه حاکمـ  تواند نشانی از نوعی عقالنیت در هیئت ها هم می های امنیتی با بخشی از این پدیده و تساحل دستگاه

باشد تا پیشاپیش جلوی تظاهرا  عمومی خشن که احتمال تخریب و بلبشوی اجتماعی را دارد، سد کننـد.  

، 1367کنند. و ایـن تهدیـدها را در آبـان     ای از مقاما  قضایی و نظامی مرتباً مردم را تهدید می هرچند، عده

و مضروب کردند. وقتی که  بدجوری عملی کردند و مردم مستأصل از معیشت و زیستن را کشتند و مجروح

کننده در تظاهرا  بیکار هستند، آیا حاکمیت نبایـد خـود را بـرای     گوید که جوانان شرکت عرماندار ایذه می

هـای متعـدد    حل بحران 1307ی  بیکاری جوانان، مسئول بداند؟ این گروه تهدیدکننده، باید بدانند که از دهه

رسـد   اند. این راه و رسم یک نظام حکومتی نیست. به نظر می داده جامعه را با تهدید و زندان و اعدام، پاسخ

هـای   وجود ندارد، گروهی حاکم وجود دارد که بدون توجه بـه مشـکال  و بحـران   « نظام»که در ایران یک 

دانند و برای حفظ این تقدس، حاضرند دست به هر کاری بزنند. یـک   می« مقدس»جامعه، حکومت خود را 

جمهور که مسوول تنظـیم بودجـه    ی شهروندان خود باید بپردازد. وقتی رئیس ، به همهنظام حکومتی منسجم

هزار میلیارد تومان بودجـه، بیشـتر در اختیـار مـا      307هزار میلیارد تومان از  277»گوید که  ساالنه است می

اب کارگران و تأییدِ عقدان یک نظام جامع در ایران است. بیش از ده سال است که خبرهایی از اعتص«. نیست

ها  شد، حال این اعتراض شد و برای حل آنها اقدامی نمی مردم عادی در واحدهای صنعتی و دولتی منتشر می

اند. انتساب آنها به خارج، عراکنی و اسقاط تکلیف است. اگر بـالفرض ایـن    ی گسترده و ملّی پیدا کرده جنبه

های اطالعاتی ـ امنیتـی ـ نظـامی بـا       ه دستگاهآید که این هم حرف درست باشد آن وقت این سؤال پیش می

تواننـد   اند که عربستان و اسرائیل و آمریکا و داعش مـی  کرده این همه بودجه و پرسنل و قدر ، چه کار می

ساز به کشور گسیل دارد که برای کشتن ماها با ژن ایرانیان  جامعه را به هم بریزند؟! یا امریکا ویروس دست

نند اجنه را برای شکست ما به خدمت گیرند؟! عوامل خارجی، تأثیر گذارند و نه عامل هم آشناست؟! یا بتوا
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های خود دخالت کنند، به هر طریقی  ی کشورها، سعی دارند که در سایر کشورها به نفع سیاست اصلی. همه

ت کند. که ممکن باشد؛ عرهنگی، اطالعاتی، تبلییاتی و حتی نظامی، کشور هدف است که باید از خود حفاظ

 چرا نتوانستیم بعد از چهل سال از خود حفاظت کنیم؟

           ششم ـ اجرای قانون، راه نجا  هر بحران اجتمـاعی اسـت. مشـروط کـه دیـر هنگـام نباشـد. گریـه

، نشان داد که قول اجرای قانون و پذیریش آن توس  مردم تـاریخ مـؤثر دارد.   1310محمدرضا شاه در سال 

شود. آقای روحـانی   هنوز در جمهوری اسالمی نشانی از اجرای قانون دیده نمی تأثیر است. اگر دیر شود، بی

کرد که اهمیت اجرای قانون را گوشزد کند و در مواردی آن را عملیاتی نماید ولی توعیق در  سعی عراوان می

رسد که از اجرای قانون، آقای روحانی هـم منصـرف شـده اسـت!      آن بسیار محدود بوده است و به نظر می

شکنی در جمهوری اسالمی،  های کنونی حاکمیتی قادر به نجا  مملکت در این شرای  نیستند. قانون دستگاه

شـکنی، قـوه قضـائیه،     ترین نهاد مبارزه با قانون بسیار گسترده، عمیق، ماعیایی و سیستماتیک شده است. مهم

ی قضا، اشاره کرده  مردم به قوهشکنی است. چیزی که ریاست کنونی آن هم به عدم اعتماد  خود مظهر قانون

هـای امنیتـی ـ     مخفی و علنی آن آزاد شود. نفـوذ دسـتگاه   ی است. این نهاد باید از چنگ مدیران چهل ساله

های اطالعـاتی ـ    قضاییه باید قطع شود. قضا  به اجرای وظایف ذاتی خود باز گردند. دستگاه نظامی در قوه

ی شـش اسـتراتژی    لح و امنیـت ملـی را در پـیش گیـرد. و از ادامـه     امنیتی ـ نظامی، استراتژی مناعع و مصـا  

های دولتی و ملی آزاد شده و مستقل  ها، دشمن این نهادهاست. رسانه ی نظر کنند. بلندپرواز الذکر، صرف عو 

 .عمل کنند تا اعکار مردم را منعکس کنند

 تمـام  بـرای  ایـران . بـرود  بـین  زا ...ها، بانـدی و  های قومی، جنسیتی، مذهبی، دینی، غیرخودی تبعیآ 

 .شود اصل قانون برابر در همه تساوی و باشد ایرانیان

         ،هفتم ـ این تبلیغ که اگر جمهوری اسالمی کنونی صدمه ببینـد، روحانیـت هـم صـدمه خواهـد دیـد

 های علمیه است. روحانیت شیعه در هیچ شرایطی از کننده و برای عریب و ترساندن روحانیت و حوزه گمراه

دهـد. حفـظ روحانیـت و     ی تـاریخی ایـن امـر را نشـان مـی      بین نخواهد رعت و حفظ خواهد شد. تجربـه 

هـا و   های اسالمی در این نهاد اسـت. بازگشـت ایـن نهـاد بـه ارزش      های علمیه منوط به حفظ ارزش حوزه

از بنیـاد  های علمیـه   استقالل آن از حاکمیت ضامن حفظ و تداوم آن و جمهوری اسالمی خواهد شد. حوزه

کاریابی و تربیت کادرهای حکومتی باید عاصله بگیرند و عق  کسانی به امر تحقیـق و تبلیـغ مـذهب شـیعه     

روی آورند که عاشق این کار باشند و چون گذشته که طالب علوم دینی حتی با عقر و مشـکال  معیشـتی،   

انـد،   هـای علمیـه تـذکر داده    وزهکردند، احیاء شوند. و اال همچنان که خیلی از دلسوزان ح کسب معرعت می

 .ها به حاکمیت، سبب خالی شدن آن از محتوا شده و بیش از این، خواهد شد اتصال حوزه

 ادامه دارد
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 (51دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 2-16تمرکز قدرت ـ راه نجات) 

 راه نجات چیست؟ 

  م گفتند که حاضرند جانشـان را  ای مصم با روحیه 1360تیرماه  0ریاست جمهوری در سخنرانی مورخ

ها حاضرند جانشان را عدای ایران کننـد ولـی سـؤال ایـن      عدای ایران کنند. باید این اطمینان را داد که خیلی

پذیر، منطقی و همانطور که آقای روحانی گفته؛  است که: چرا؟ برای چه منظوری؟ عدا کردن جان باید توجیه

شد. یعنی برای حفظ و تداوم استقالل، تمدن، شـأن، منزلـت و منـابع    برای امری ارزشی ـ اعتقادی ـ ملی با  

 .ملی ایران

 ی مهلک تبـدیل شـود، یعنـی شـرای  داخلـی و       آقای روحانی گفت که شرای  ممکن است به مرحله

بـه  های ایرانی،  خارجی برای تخریب ایران، متحد و همسو شوند. آقای روحانی در سخنرانی برای دیپلما 

های زیادی سخن گفت که در اختیار ایران است. هـر   و از تنگه« با دُم شیر بازی نکند»ر داد که ترامپ هشدا

جمهـور از   جمهور، نگرانی و هشدار برای احتمال جنگ است. مگر اینکـه رئـیس   های رئیس دوی این سخن

ی را طوری تلفیـق  ی دیگری خبر دارد که ما نداریم. و آیا ایشان دیپلماسی محرمانه و علن اطالعا  محرمانه

 کنند که به نفع مناعع ملی باشد!؟ می

  میلیون نفر نامید. وی مطالب مهمی گفـت ولـی در سـخن     71آقای روحانی، خود را رئیس جمهوری

رعت از وضع کنونی غایب بود. اوالً ـ اگر ایشان رئیس جمهـور    آقای روحانی یک استراتژی ملی برای برون

میلیون و ریاست جمهوری باید ایجاد شود و ثانیاً؛ تا از تمدن   71گانیک بین این ای ار میلیون باشد، رابطه 71

و شأن و منزلت و منابع و استقالل و امنیت ایران، به خوبی حفاظت گردد. چیـزی کـه در هـر واحـد ملـی      

 دموکراتیک و پیشرعته و امن، ضروری است و اصالً نقش تو م حاکمیت و مردم، به همین منظور است. امـر 

هاست و  مهم دیگری که آقای روحانی پیشنهاد کردند، ضرور  به کارگیری مشاوران جدید و تیییر سیاست

ی هیأ  دولت در یکی  های خود را ارائه نمایند. در جلسه به درستی از ایرانیان خواستند که نظرا  و توصیه

هوری اسالمی بوده اسـت  ، ایشان از مجلس اول سخن گفت که بهترین مجلس جم1367از روزهای مهرماه 

ها بعدی نداشت. رئیس جمهور، بـه   و از انتخابا  مجلس اول که شورای نگهبان دخالت گسترده، مثل دوره

ها در انتخابا  شرکت کردند و بهترین مجلس جمهوری اسالمی شکل گرعت.  ی گروه درستی گفت که همه

انـد. ریاسـت    گرا، هم گفته طلب و اصول اصالحی اول مجلس، از  این سخن را قبالً خیلی از نمایندگان دوره

طلبد.  داد که جامعه چیز دیگری می گرایان تندروی والیتی هشدار می جمهوری، هوشمندانه، داشت به اسالم

ی تلخی از پاسـخ بـه درخواسـت     این نوشتار، پاسخی است به درخواست ریاست جمهوری، هرچند تجربه

دارم. در آن سـال   1362ای در سـال   د بهشتی در مورد مذاکرا  هستهایشان از دانشگاهیان، در دانشگاه شهی
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ای را ضروری و حیاتی دانستند ولی ایـن اظهـار    کسانی بودند که با مکتوباتی مستدل، مذاکره و تواعق هسته

باشـد و   ی خـود ایشـان مـی    ای شد که زیرمجموعـه  خانه هایی توس  وزار  نظرا  منجر به ساختن پرونده

 .ی شخصی من است داشته و حتی نزدیک شدن مرگ. تجربه« ارمیان»اری به زندان و بیم

 کننـد، ولـی عمیقـاً     طنزی است که برای بخشی از حاکمیت در مورد کسانی که متفاو  با آنها عکر می

دلسوز و طرعدار مصالح و مناعع و امنیت ملی هستند، مصدا  دارد. این طنـز عبـار  اسـت از:حـاکمی بـه      

صادقانه مشکال  را بگویید. حسنک بلند شد و گفت: گندم و شیر که گفتی چه شد؟ مسکن مردمش گفت: 

 گذشـت  یکسال …شود چه شد؟ کار چه شد؟ حاکم گفت: ممنونم که مرا آگاه کردی، همه چیز درست می

ت: صادقانه مشکالتتان را بگویید. کسی چیزی نگفت. از میان جمـع یـک نفـر زیـر لـب      گف حاکم دوباره و

 ی ما بوده است حسنک چه شد؟در چهل سال گذشته، این طنز بخشی از واقعیت جامعهگفت: 

  ی دیپلماسـی ایـران در اتـا      عالوه بر سخنان اخیر آقای روحـانی؛ مسـوول قـوه    -1 مقدمه: بدیهیا

« اند. های تنفس ما را بسته راه»و « هدف ایران است»ان گفت که در تهدید خارجی: تهر …تجار ، صنعت و

در تأیید سخنان آقای دکتر ظریف که چند بار تکـرار کـرد کـه    « تر از آب و هوا دانست. وحد  را مهم» او،

ام که طرح عروپاشی و تقسیم  بیند، من، نیز بارها گفته را برای امنیت خود خطرناک می« ایران بزرگ»اسرائیل 

نیست ضدایرانی هم گفته بـود کـه:   ایران در دستور کار جناحی از حاکمان امریکا بوده و برنارد لویس صهیو

 «.تجزیه ایران اولین اولویت اسرائیل است»

 مرحله اول از  -ای کنند: گویند که عرآیند عروپاشی ایران و جمهوری اسالمی را باید دو مرحله حال می

تحقـق   1367کار انداختن اصالحا  یعنی قدر  دعاعی و اصالحی و بازسازی جامعه. چیزی که در اسفند 

مرحلـه دوم عروپاشـی    -در حصـرند.  1377طلبـان   گیـر و اصـالح   طلبان دوم خردادی زمـین  عته و اصالحیا

 .جمهوری اسالمی و حتی ایران با تلفیق حامیان خارجی و عوامل داخلی

 دانیم که اصالحا  را نیروهای رقیب داخلی اصالحا ، بدون تحلیل کارشناسـی و عقـ  بـه دلیـل      می

اوم برتری خود از کار انداختند؛ هرچند در اصالحا  هم نقاط ضـعف و اشـتباه کـم    قانونی و تد قدر  شبه

ی مناعع محـدود ـ در مقابـل     نبود ولی اینکه نیروهای داخلی ضداصالحا ، مشکل معرعتی داشتند یا بر پایه

دایت ، هـ «ی متحد ضـدایران  جبهه»ی  های طراحی شده مناعع ملی ـ خود دست به اینکار زدند و یا در کانال 

ی کار عرقی نکرد. آینده که اطالعا  دقیق منتشر شود؛ واقعیت را روشن خواهد کرد. اینکه  شدند، در نتیجه

های  ها و توطئه بوده است یا اجرای طراحی« جهل مقدس»سیدمصطفی محقق داماد  اهلل آیتبه قول حضر  

هـای کنـونی    عشارد، بحران قوم ما را میکند. آنچه حل جبهه متحد ضدایرانی، یا تلفیقی از این دو تفاوتی نمی

طلبان و عقدان یک استراتژی مؤثر، هم حکایت از این امـر   است که نتیجه عملکردهاست. سردرگمی اصالح

ای  کنند که جمهوری اسالمی مبالغ بسیار زیـادی در طـرح هسـته    المللی ادعا می دارد. نهادهای تحقیقاتی بین

کند ولی مسلم است که یـک بحـث    آمیز، عرقی نمی اها درست یا اغرا خود خرج کرده است. اینکه این ادعّ
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ای برای ایران اقتصادی ـ زیسـت محیطـی     ایم که آیا بر  هسته علمی ـ کارشناسی و یک تصمیم ملی نداشته 

آمیز برای درمان و بهداشت و صنعت و کشـاورزی و   ای مسالمت هست یا خیر. اینکه ما به تکنولوژِی هسته

ای در شـرای  ایـران    اج داریم و باید آن را توسعه دهیم، کسی شک ندارد ولی تولید بر  هستهخدما  احتی

رسد، که در مرحله اول ـ از کار انداختن اصالحا    ، به نظر می«جبهه متحد ضد ایران»توجیه است.  غیرقابل

و بعد در  1360پس از  اند. مردم در تظاهرا  و شعارهای ـ با انتخابا  مجلس یازدهم به توعیق نزدیک شده

گوینـد! جبهـه مقابـل اصـالحا  در داخـل       دیگر از میرحسین و کروبی و خاتمی سـخنی نمـی   1367آبان 

گیـر   سـازی جامعـه را زمـین    ی اصالح و ایمن خوشحال نباشد بلکه باید احساس خطر و غبن کند که جبهه

ی ضداصـالحا  داخلـی بایـد     . جبهـه ی دوم کارش را شروو کند ، مرحله«جبهه متحد ضدایران»اند تا  کرده

ها تولید  ها را کی نشیند. این زخم نیست. مگس روی زخم می« جبهه متحد ضد ایران»بداند که مقصر اصلی، 

طلبانی چون قائم مقام، امیرکبیر، مدرس، مصد ، منتظری، طالقـانی، میرحسـین، کروبـی و     اند؟! اصالح کرده

اند تا اصالحا  انجام نشـود   حبس و بعضی به مرگ عرستاده شده ها که به حصر و خاتمی، بازرگان، سحابی

و ظاهراً طرف مقابل داخلی توعیق یاعته است. در واقع اسـتعمار و امپریالیسـم و امـروز امپراطـوری امریکـا      

ی  ای به دختر دائیش آرزوی مرگ کرد که ده سـال از قلعـه   در نامه 1311اند. مصد  در شهریور  توعیق یاعته

انگیزتـرین   گفـت و غـم  « عدم تسلیم به هـوا و هـوس دیگـران   »د خارج نشده است و جرم خود را احمدآبا

گـان قـرن بیسـتم     سـوم و پیشـتاز مبـارزا  اسـتعمارزده     دوست جهـان  ای که از زبان این قهرمان مردم جمله

ینـا   دهد که هفته آینده خبـر خوشـی از نتیجـه معا    ای است که به پزشک خود که قول می شنویم جمله می

و آقای کروبـی  «! خبر خوش شما این باشد که بیماری من سرطان است»خود را خواهد آورد، این است که 

ی خـود بـا خداونـد،     داند! حتماً بزرگان دیگر هم در نجواهای محرمانـه  رعع حصر را به عزرائیل وابسته می

( سندی پیـدا  2717عوریه  11ز عتاحی اند. و امروز در ارشیو ملی امریکا )کامبی انگیز گفته چیزهایی چنین غم

ای نوشـت   اهلل کاشانی، چند سال بعد از کودتا که با شاه اختالف پیدا کرد به آیزنهاور نامه شده است که آیت

ی ضداصالحا  دکتر مصد  و  و از شاه شکایت کرد، یعنی پشیمانی از مشارکت در کودتا و اعتماد به جبهه

های امریکا در قبل از کودتا )با جرالد دوهـر(،   ر دیدارهای خود با دیپلما گله از نگرعتن مزد، در حالیکه د

به رهبری خودش در ایران تشکیل دهـد و  « دولت ملی»خواهان کمک سری از امریکا شده بود تا ابتدا یک 

 .اندیشی محآ سپس جهان اسالم را علیه کمونیسم متحد کند!! ساده

 اند، بدانند که  ها خوش کرده های آمریکایی آنهایی که دل به وعده های تاریخی را گفتم تا هم این نمونه

ی ضداصالحا  داخلی یادآوری کنم که توهم دارنـد و   هستند و تاریخ مصرف دارند و به جبهه« آلت ععل»

قربانی خواهند شد و به قول آقای ظریف، همه در یک کشتی هستیم. باید بپذیریم که در چهل سال گذشـته  

طلبان داخلی که تروریسم را در  ود نبرده است. آیا روحانیت حاکم سود برده است؟ آیا جنگهیچ جناحی س

انـد؟ اگـر تـاریخی و     های گذشته، سود بـرده  اند؟ آیا جناح سرکوبگر دهه شروو کردند سود برده 1307دهه 
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قالب ایران به کردند ان ارزشی نگاه کنیم، خیر! هیچکدام. ولی یک چیز روشن است؛ جهانخواران که عکر می

داری باشد و ایرانی مستقل ایجاد کنـد و مصـمم    رهبری یک روحانی، ممکن است بدیلی برای نظام سرمایه

 .زنند اند و بر سادگی و یا خیانت بعضی از ماها هنوز، قهقهه می بودند که آن را خنثی کنند، قطعاً سود برده

ی اقشـار اجتمـاعی    هستیم. حاکمیت با همهچهل سال است که عمالً درگیر جنگ در داخل و خارج  -2

های سیاسی، نهادهای مـدنی، زنـان، دانشـجویان، کـارگران، معلمـان،       درگیر بوده است، با احزاب و سازمان

 ...زیست، آب، خـاک، جنگـل، مرتـع و    زیست، بهائیان، محی  اصناف، دراویش، اهل تسنن، طرعداران محی 

تصادی، اق های تحریم جنگ، و ای هسته دانشمندان ترور تا ظامین جنگ از خارج؛ از و بودند درگیری هدف

 2777ایم و بوش پسر در  ( داشته0/3/60یکشنبه  BBC عیلم مستند) صنعتی، پزشکی، علمی و جنگ سایبری

ی کالنی برای جنگ سایبری اختصاص داد و سیا و اسرائیل علیه ایران در آن ععـال بـوده و هسـتند.     بودجه

همه چیز را روشـن کـرد. در    1301شد، سعید امامی در سخنرانی دانشگاه همدان در سال  همانطور که گفته

های کنونی اسـت.   این چهل سال، آنچه عراموش شده توسعه و پیشرعت مملکت و آنچه پدیدار شده، بحران

ه، اگر این روش ادامه داشته باشد، معلوم نیست چند ده سال دیگر باید شرایطی بدتر از چهـل سـال گذشـت   

اسـتقالل ـ   »داشته باشیم! آن هم بدون یک ایران متحد. به عـرا  و اعیانسـتان و لیبـی نگـاه کنـیم. ترکیـب       

ناپذیرند. هر کدام از ایـن   ی هر کشوری انفکاک برای توسعه« ساالری ـ امنیت عمومی حاکمیت و مردم  مردم

یـراً، در انتخابـا  مجلـس یـازدهم     شـود. اخ  کند و جامعه ناپایـدار مـی   پایه که غایب باشد، کار عیب می سه

طلبان ـ از کاندیـداها سـلب صـالحیت      اصالح برای ی محدود مجاز ـ  تر از گذشته در حیطه حاکمیت وسیع

کرد. مشهود است که قصد دارند مجلس و ریاست جمهوری آینده، مطمئناً خودی باشند. این تمرکز قـدر   

اب رهبری آینده هستند و یا قصـد درگیـری بـا خـارج و     خودی، احتماالً، به دو منظور است: یا نگران انتخ

 .داخل دارند

  با امریکا و متحـدینش سـخن   « محدود»های نزدیک به حاکمیت از یک درگیری «تئوریسین»بعضی از

هـای گسـترده،    اند. از طرف دیگر، اعتراضا  داخلی هم به احتمال زیاد دوباره سربرآورند و بازداشـت  گفته

شوند که تخلیـه زنـدان اویـن از زنـدانیان را جـا بـاز کـردن بـرای          شایعاتی مطرح میپیش خواهد آمد که 

کننـده   دهد که بسیار نگران تر شدن عضای سیاسی می دانند. این اقداما ، نشان از تنگ های آینده می بازداشتی

 ی بخشـایش ملـی، آشـتی ملـی، تفـاهم ملـی؛ توسـعه        -3 است. راه نجا  از این وضع چیز دیگری است:

دهـد. ایـن نوشـتار قصـد      ملیشرای  ایران با وضوح کامل، واقعیتی انکارناپذیر از انشقا  ملـی را نشـان مـی   

کاری است تا این انشـقا  رعـع و    هایی را ندارد. هدف، جستجوی راه مقصریابی و متهم کردن اعراد یا گروه

حل آن چیزی اسـت   اهم شود. راهی ایران عر رجوو و منجر به آشتی ملی و تفاهم ملی گردد تا امکان توسعه

که گاندی بزرگ در هند و ماندالی کبیر در آعریقای جنوبی و پادشاه جوان مراکش، پـس از مـرگ پـدرش،    

هـا را بـه تفـاهم و دوسـتی و      ها با هـم و حاکمیـت بـا گـروه     اند. تخاصم گروه اند و نتیجه گرعته عمل کرده
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 :نظوراند. برای این م سازندگی مملکت خود تبدیل کرده

عـدم خشـونت   »الف ـ گذشته عراموش شدنی نیست، ولی بخشیدنی است. به قول گاندی بپـذیریم کـه    

قانون نوو انسان است، همچنانکه خشونت، قانون جانوران است. ما باید از گناه نفر  داشـته باشـیم نـه از    

 که ...استبداد ـ شورش  ی معیوب؛ شورش ـ سرنگونی ـ   به قول دکتر هما کاتوزیان دست از چرخه« کار. گناه

 .برداریم ،21 قرن در است، بوده ععال گذشته، سال 2177 در

کاری، کیفر نخواهد دید. هیأتی از وکـال و قضـا     ب ـ برای تحقق این منظور باید بپذیریم که هیچ گناه 

شامل  ها رسیدگی خواهد کرد. اقرار به عمل گناه، بخشودگی را به همراه خواهد داشت. طرف به شکایت بی

حال همه خواهد شد. این عمل باعث خواهد شد که از ترس کیفر، گنهکاران بـر طبـل خشـونت نکوبنـد و     

 .های گذشته را ادامه ندهند و با اصالحا  مخالفت نکنند روش

ج ـ یک صندو  ملی و از بودجه عمومی، به قربانیان خسار  تعیین شده توس  هیأ  رسیدگی کننـده   

ی حیثیت خواهد شد. از هر طـرف کـه باشـند. همـه، یکـدیگر را       از قربانیان، اعادهرا پرداخت خواهد کرد. 

 .خواهند بخشید

ها برای عبر  آیندگان ایجاد خواهد شد. این عرآینـد، مجریـان چهـل     د ـ یک آرشیو ملی از این پرونده 

های گذشـته   روش العمل باز خواهد داشت و تداوم  سال گذشته را از ترس انتقام، خواهد رهانید و از عکس

 .برند، به حاشیه رانده خواهند شد را، قطع خواهد کرد. کسانی که از وضع کنونی، سود مالی می

های غرب علیه انقالب روشن و مستند هستند؛ نقـش غـرب در جنـگ تحمیلـی،      عملکردها و توطئه -1

هـای گسـترده و متنـوو     های بنیادگرای طالبان و داعش، تحـریم  حمایت از تروریسم داخلی، تشکیل سازمان

 عملکـرد . انـد  بـوده  اسالمی، جمهوری و انقالب کنونی حاکمان کردن گیر زمین و سرکوب مهار، برای …و

هـای   و توطئـه  ایـران  مردم حقو  و انقالب حقانیت امروز که است شده باعث داخل، در اسالمی جمهوری

 .غرب، گم شوند و عراموش گردند. برای بازیابی حقانیت انقالب و حقو  مردم ایران، باید ععال شد

 ادامه دارد
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 (50دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 6-16تمرکز قدرت ـ راه نجات) 

 راه نجات چیست؟ 

 منصف و مطلـع؛ حساسـیت   رسد که بخش مهمی از طرعداران جمهوری اسالمی و حاکمان  به نظر می

ی عمـومی بـا تلـویح و صـراحت،      دانند و در عرصه های گذشته را کارساز نمی اند و روش شرای  را عهمیده

 .دهند حل ارائه می راه

      چهل سال است که ایران، توس  روحانیت با تعمیم و گسترش تئوری والیـت عقیـه و اجـرای عقـه و

  مردم و مناعع و مصـالح و امنیـت ملـی، اداره شـده اسـت.      عین اصول قانون اساسی مربوط به حقو غمآ

های علمیه ـ اظهـار    مصباح یزدی برای تئوری والیت عقیه ـ حتی در حوزه  اهلل آیتامروز حتی، عقیهی چون 

هـای الئیـک در    ها، شکایت دارد. صـحبت از طلبـه   کند. و یا آقای ازغدی از سکوالر شدن حوزه نگرانی می

 !هاست حوزه

 میلیـون ایرانـی    71جمهوری در آینـده رئـیس جمهـور     رار است که آقای روحانی و یا هر رئیساگر ق

ی عدا کردن جان بـرای ایـران باشـند راه     ای ارگانیک با حاکمان و آماده میلیون هم در رابطه 71باشند و این 

نظر دارنـد کـه    فا دیگری باید جست. با تداوم آنچه گذشته؛ امنیت ملی در خطر است. کارشناسان امنیت ات

 اعکـار  جلـب  -3 عامـه  اقتصـادی  انتفاو -2 عامه سیاسی مشارکت -1 امنیت ملی بر چهارپایه استوار است:

 .قدرتمند تداععی سالح و تکنولوژی -1 جهان مردم عمومی

 ایـم در تحقـق، سـه مـورد اول نـاتوان       هایی داشته به جز در مورد چهارم که در پس از جنگ پیشرعت

ی وحشتناکی، «نامعادله»انگاریم یک  و تازه در مورد سالح تداععی هم بین ما و کسانی که دشمن میایم  بوده

وجود دارد. که حتماً کارشناسان نظامی از آن مطلعند. و آقای دکتر ظریف یک بار، واقعیت را گفت و مـورد  

 !عتاب واقع شد

 دوستی ایرانی؛ عامل وحدت ملی میهن 

 ی  ی دینی ـ مذهبی است. اسالم و شیعه در خطر نیست. علیرغم همه  جامعه روشن است که ایران یک

هایی که از اسالم و شیعه در قرون گذشته و در چهل سال اخیر شده ولی این دو، قـدر  ذاتـی    استفاده سوء

دارند که همچون گذشته، بازیابی و بازسازی شوند و خداوند هم حفظ آنها را وعده داده است. ولی امـروز  

زیک و ظرف ایران مورد تهدید است. برای حفظ ایران باید کاری کرد. مسـوولیت همـه مـا حفـظ ایـران      عی

است. اولویت امروز با ظرف است نه مظروف. خیلی از مناطق ایران، در دوران قاجاریه، از ایران جدا شدند 

 .ولی اسالم و شیعه، حفظ شد
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 اعتقادا  و سالیق است. انشقا  اجتمـاعی، قـومی، مـذهبی و    ای متکثر در مذاهب، اقوام،  ایران جامعه

به زندان اعتاده مهـاجر  کـرده   « غیرخودی»ها نفر در چهل سال گذشته به دلیل  عکری مشهود است. میلیون

اند. همین عملکردها باعث شده است که حاکمیـت   ها هزار نفر، ترور و اعدام گردیده منزوی شده و حتی ده

ترین موقعیت حاکمیت خـویش، در داخـل و خـارج، در چهـل سـال       تماعی، در ضعیفبه لحاظ سرمایه اج

ی اعتماد به حاکمیت و امید بـه آینـده، قـرار داشـته باشـند. نـه        ترین مرحله گذشته باشد و مردم در ضعیف

تواند چون گذشته حکومت کند و نه مردم شدائد را تحمل کنند و صـبر داشـته باشـند. بـا بـه       حاکمیت می

رسیدن ترامپ در امریکا و بستن شمشیر از رو آنچنان شرای  داخل و خارج بـا هـم جفـت و جـور     قدر  

نامیدند. بر خالف اراده و عملکرد قـوه قضـائیه دیگـر بـا     « مهلک»اند که آقای روحانی به درستی آن را  شده

باً به مردم یـادآوری  توان مرت توان کنترل کرد. با سرکوب، می سازی و حبس و حصر، این مردم را نمی پرونده

توان این حضور را برای توسعه، پیشرعت و امنیـت کـاعی    جا حضور دارد ولی نمی کرد که حاکمیت در همه

هزار اعراد روشنفکر و سیاسی و عرهنگی  دانست. این مردم معترض که مطالبا  ملموس دارند دیگر چند ده

یون هستند که هیچ دولتی نخواهـد توانسـت آنهـا را    ها میل و صنفی نیستند که آنها را خنثی و کنترل کرد، ده

متوقف کند و یا آنها را تشویق به مهاجر  نماید! طبق محاسبا  اتا  بازرگانی مشهد در چهل سال گذشته 

سه تریلیون )سه هزار میلیارد( دالر از منابع داخلی به اقتصاد ایران تزریق شده است. به علت ناکارایی، سوء 

ی مملکت واقع نشده که مـدیریت   دهی، نه تنها تحولی در روند توسعه خواری و رانت نتمدیریت، عساد، را

 1277ی مشخص آن تخصـیص دالر   تواند کنترل و اداره کند. نمونه کنونی، مسائل جاری مملکت را هم نمی

ردهای ای از عملک ای که از آن شد و وضع کنونی نمونه تومان برای واردا  کاالهای ضروری و سوءاستفاده

هزار میلیارد تومان رانت ایجاد  07ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این ارز  سال گذشته است. عده 17

ی مملکت به کمک قدر  امنیتی  تر شده و اداره ها مرتباً تنگ ی خودی سال گذشته، دامنه 21کرده است. در 

ر، حبس، تهدید، تحدید، حـذف و وادار  ـ نظامی ـ قضایی ـ تشکیالتی و پول نفت و با اهرم سرکوب، حص  

 .به مهاجر ، میسر شده است

    ،از طرف دیگر، مگر در اهداف انقالب؛ توسعه، پیشرعت و نشاط و رعاه مردم و حفظ و تـداوم تمـدن

های ایرانی ـ اسالمی، مورد نظر نبوده است؟ مگر آقای خمینی نگفتنـد کـه حاکمیـت قـرار       عظمت و ارزش

 دم را درست کند؟است دنیا و آخر  مر

 بینی مسووالن مملکتی و کارشناسان مستقل، پایان عمـر و تمـدن ایـران     تداوم وضع موجود، طبق پیش

دوسـتی ایرانـی عامـل وحـد       است. میهن« ایران»میلیون را متحد کرد،  71شود  با تنها عاملی که می. است

فول مانده یا سرکوب شـده و بـه جـای آن    دوستی ایرانی، یا می است. در چهل سال گذشته، استفاده از میهن

ی اسالمی و تمدن اسالمی در منطقه در دستور کار قرار گرعته است. آن غفلت  تشکیل دولت اسالمی، جامعه

 .های کنونی است و این عملکرد موجب بحران
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 نظار  استصوابی شورای نگهبـان لیـو شـود. مشـارکت      -1 دوستی ایرانی باید: برای ععال کردن میهن

محصـوران و   -2 عامه در امر سیاست عراهم خواهد شد. نهادهای انتخابی، به معنی واقعی ملی خواهند شد.

ای ـ صنفی ـ مـذهبی آزاد شـوند و امکـان مشـارکت آنهـا در جامعـه،          محبوسان سیاسی ـ عرهنگی ـ رسانه  

همچون مجلس شـورای  شوند. « ملی»نهادهای رسمی مملکت  -3 قانونی اعالم و از آنها اعاده حیثیت شود.

اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، مجلس خبرگـان رهبـری، شـورای عـالی امنیـت ملـی،       

میـایر بـا قـانون اساسـی      هـای  دادگاه انحالل و قضائیه قوه در تکانی خانه -1... شورای عرماندهان نظامی و

 -1 مردم به وجـود خواهـد آمـد.   )انقالب و ویژه روحانیت( ضروری است. امید به عدالت و آرامش ذهنی 

هـا،   آزادی احزاب، رسـانه  -0 کند. اکنون عامل تفرقه است و جناحی عمل می ملی کردن صدا و سیما که هم

ی ذاتی و قانونی آنها و خروج آنهـا   ها به حرعه ها و نظامی بازگرداندن امنیتی -0 نهادهای صنفی و تخصصی

 -7 ی بشری در جهـان پیشـرعته، دارد.   ی سیصدساله یک تجربهی امر اقتصادی ـ سیاسی. چیزی که   از حیطه

هـا و ادیـان. چنـدپارگی سیاسـت      واگذاری سیاست خارجی به وزار  خارجه و زنده کردن گفتگوی تمدن

هـای   دهـد و طـرف   ها را هـم نشـان مـی    بر اینکه انسجام ندارد، اختالف و تضاد بینش خارجی ایران، عالوه

گیرند. متأسفانه پیشنهاد بسیار عملی و تأثیرگذار  کنند و امتیاز می ی، عمل میخارجی در شکاف این چندپارگ

شد و مملکـت را از  « شهید»های گروهی و جناحی  ها و ادیان، بدجوری در هیاهوی مخالفت گفتگوی تمدن

ن طلبان غربی را مشعوف و روشنفکرا یک استراتژی کارساز در دعاو از انقالب و اسالم، محروم کرد و جنگ

لیو قوانین انحصاری امتیـازا  روحانیـت و مـذهب تشـیع و      -6 و متفکران مذهبی غرب را ناامید ساخت.

های رسمی به نهادهـای مـذهبی. مـردم شـیعه      مستقل شدن عملکرد دولت از دین و مذهب و حذف بودجه

ر جهان تـأمین کننـد.   های تحقیقاتی و تبلییاتی شیعه را در سراس آنقدر ثروتمند هستند که خود بتوانند هزینه

های علمیه مورد تأکید و اعتخار تشیع بوده که در سی سال گذشـته از بـین رعتـه اسـت و در      استقالل حوزه

دهد. با این همه هزینـه   های درونی آن تحوالتی مستقل از آرزوها و اهداف حاکمان رخ می حال در الیه عین

ی ایـن آرزوهـا و    ن رونـد سـنت الهـی اسـت. همـه     روند. ای های علمیه به سمت دیگری می و کنترل، حوزه

پذیر و شدنی هستند.طبیعی است که پس  اهداف، در چارچوب قانون اساسی جدایی دین از حکومت، تحقق

آمیزی کـه موجـب شـرای      و عراگیر خواهد بود، تصمیم در موارد مناقشه« ملی»از تشکیل مجلس جدید که 

قـانون اساسـی از طریـق     16بایـد عکـر دیگـری کـرد. اصـل      اگر با این مجلس مقدور نباشـد   کنونی است؛

حل مستقیماً با مردم خواهد بود. در این شرای ؛ عِر  ملی، ناسیونالیسم ایرانـی و هویـت ملـی     رعراندوم، راه

میلیـون   71شود. دیگر هـر تهدیـدگر خـارجی بـا      های کنونی می اصل شده و موجب نجا  ایران از بحران

های اول جنگ شاهد آن بـودیم   د خونشان را نثار ایران کنند. چیزی که در سالطرف خواهد بود که حاضرن

ی ایـران   و توعیق هم داشتیم. در شرای  تحقق آن راهکارها، روند عرار میز و سرمایه معکوس شده و توسعه

یـر  های اخ شروو خواهد شد. بخشی از قدر  ناسیونالیسم ایرانی را در مسابقا  جام جهانی عوتبال در سال
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تـوان   ضـمناً ایـن اصـالحا  را مـی     ، نماد وحد  مردم داخل و خارج گردیـد. «تیم ملی»دیدیم که چگونه 

ی  ها و عشار خارجی را خنثی کـرد. اسـلحه   زا و مستقل از عشارهای خارجی انجام داد و خیلی از اهرم درون

های  عی ایران، مستقل از ارادهسازی اورانیم و حقو  بشر خنثی خواهد شد و استراتژی دعا دعاو آنها در غنی

اصالح قانون اساسی و تیییر رعتـار حاکمـان ـ و     -17 ی ملی تعیین خواهد شد. ها و متصل به اراده خارجی

 27نیست. این تجربه را در کشورهای متعددی در قرن « انقالب»و « براندازی»حتی خود حاکمان ـ به معنی  

 روحانیت. اند جمله آن از ...ین، شیلی، کشورهای اروپای شرقی وی جنوبی، چ ایم. کره ، در جهان داشته21و 

اشـد و  ب داشـته  را خـود  عراکسـیون  پارلمان در و کند سیاسی ععالیت باید دموکراتیک قواعد چهارچوب در

قدر  خود را از ر ی مردم و صندو  ر ی اخذ کند. در آن صور  هم مشـروعیت خواهـد داشـت و هـم     

 .تأثیرگذاری

 ادامه دارد
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 (52دوران کرونا )
 حسین رفیعی

 ( 4-16تمرکز قدرت ـ راه نجات) 

 تشکیل جبهه نجات ملی 

 مقدمه 

  :این جمهوری، این انقالب رعتنی است اگر ما به آزادی، عدالت، برابری، »شهید مطهری گفته است که

چیـز دیگـری    نیسـت،  انقالب این دیگر انقالب آن بماند، هم انقالبی اگر ...اخال  و معنویت وعادار نباشیم

مذهب باید از انسان موجودی صبورتر، مهربانتر، آزادتر و دلیرتـر  »آلبر  انشتاین هم گفته است که: «. است

 .«بازی نیست بسازد. اگر مذهبی نتوانست این کار را انجام دهد، چیزی جز شرّ پلیدی و حقه

  :ید هر کسی به آئین خویش باشد، زنـان را  بگذار»در منشور پارسوماس، از قول کوروش نقل شده که

 تندرسـتی  و دانـایی  هوادار ...دستان را دریابید، بگذارید هر کس به زبان خود سخن گوید گرامی دارید، تهی

 ندانـد  کـه  شـهریاری  ...، زودتـر سـرنگون خواهـد شـد    نباشـد  خـود  مـردم  همدل که روایی عرمان ...باشید

 دینـی  حکومت واقعیت که شود می مالحظه. «است نامی گم ورکنگ گذرانند، می را شب چگونه شهروندانش

 .ندارد تعاریف این از نشانی ایران

  آیا با این همه بودجه و نیروی انسانی در نهادهای مذهبی، قدر  استدالل ما در دعاو از حقانیت اسالم

مقابله کنـیم؟! پـس از    های طوالنی با دگراندیشان و تشیع آنقدر ضعیف است که باید با زندان و محکومیت

طلـب کوششـی شـد بـرای تشـکیل       ، به ابتکار آقای دکتر معین و تعدادی از احزاب اصـالح 1371انتخابا  

و در یک دوره دو ساله اصول و اساسنامه آن تدوین گردیـد. متأسـفانه بـه    « جبهه دموکراسی و حقو  بشر»

ها، تحقق عینی آن میسر نشد.  گیری دوم خردادی دالیل متعدد، از جمله عشارهای اطالعاتی ـ امنیتی، و کناره 

 از بـیش  اخیـر  جبهـه  ضـرور   کرده، تیییر ...اکنون که شرای  جامعه، حاکمیت، مردم، رواب  خارجی و هم

 .است شده حیاتی پیش،

 شطرنج نیروهای سیاسی جامعه 

 دارد. این اخـتالف؛ در  در حاکمیت، به مفهوم علمی و اجتماعی آن، دوگانگی وجود  ؛حاکمیت دوگانه

هـای   های مردم، استراتژی سیاست خارجی، اسـتراتژی اقتصـادی، مـذاکره بـا امریکـا، سیاسـت       مورد آزادی

 عراقـانونی  ی یاعتـه  گسـترش  قـدر   و اساسـی  قانون از ویژه تفسیر دلیل به ولی است روشن ...ای و منطقه

 تمکـین  بـه  مجبـور  زیادی، موارد در حاکمیت، انتخابی بخش تاکنون حاکمیت، غالب بخش ی، عقیه والیت

( میلیـون ر ی عاقـد قـدر  الزم    27 معتقدنـد  بعضـی ) 21 بـا  منتخب جمهور رئیس عمالً یعنی. است شده

هـای   رسـد کـه طیـف    شـود. بـه نظـر نمـی     باشد. و در مواردی ناخودآگاه یـا از روی اجبـار تسـلیم مـی     می
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های کنونی جامعه  ون حاکمیت بتوانند در شرای  ععلی، بحرانگرای در یا اصول« گرا اعتدال»یا « طلب اصالح»

شـود.   ها، اعزوده می روز با عملکرد حاکمیت غالب، بر شد  بحران را کنترل و تبدیل به عرصت کنند. روزبه

طلبـی عاصـله    طلبان، عق ، نگاه به قدر  دارند. دیگر از اصالح رسد بخش قابل توجهی از اصالح به نظر می

طلب هستند، در اقلیت هستند.  اند. آنها هم که هنوز اصالح طلبی را در دستور کار قرار داده و قدر اند  گرعته

با شرای  انتخابا  مجلس یازدهم و انتخابا  ریاست جمهوری در سال آینده به احتمال زیاد میخ آخری بر 

 .طلبی کوبیده خواهد شد تابوب اصالح

 این بخش از نیروهـای سیاسـی، بـالاراده و منتظـر      کمیت اجراییطلبان قوه مقننه و خارج از حا اصالح

کار تأثیرگذار ندارند. عراکسیون امید مجلس و رهبر آن عاقد ابتکار، انسجام و راهبرد بوده اسـت.   هستند، راه

کند. گهگـاهی تعـداد معـدودی از     آقای عارف، به تصریح آقای مطهری، همیشه خود را با بیت هماهنگ می

شـان در آینـده، سـکو ،     تأثیر. از ترس شورای نگهبـان و ردّ صـالحیت   کنند ولی بسیار کم ادی میآنها، انتق

دهند. چیزی کـه در مجلـس    ی انقالب را بر دعاو از حقو  مردم، ترجیح می برداری از سفره مماشا  و بهره

یـر درسـت آقـای    ای از بیت رهبـری و یـا بـه تعب    یازدهم، ثمری نداد به قول آقای مطهری مجلس، یا شعبه

تـرین و   ی عضیلت مردم. آقای خـاتمی کـه سـالم    ی عضیلت شورای نگهبان بوده و نه عصاره صادقی عصاره

تأثیر شده است. بخشی هم  تأثیر یا بی طلب است، به دالیل مختلف، از جمله اطراعیان، کم دلسوزترین اصالح

ر انتظار تحوال  هستند تا با ائتالف با بخشـی از  طلبان که دیدگاه نئولیبرالی در اقتصاد دارند د از این اصالح

ی مملکت را در دست گیرنـد، مـردم و انقـالب و ایـران را عرامـوش       حاکمان غیررسمی و حوزویان، آینده

طلـب   کند. دو اصـالح  آینده می اند. به دنبال تحقق نئولیبرالیسم هستند. نئولیبرالیسمی که کرونا، آن را بی کرده

 .اند ایان کروبی و موسوی( هم سرنوشتی چون مدرس پیدا کرده)آق 1377انتخابا  

 محـور هسـتند و در بسـترهای     هـا عمومـاً غیرسیاسـی و مطالبـه     این جنبش های اعتراضی مردم جنبش

 آنهـا  از سیاسـی  استراتژی انتظار و یکدیگراند از منفک و ععالند ...محیطی، شیلی، معیشتی، اقتصادی، زیست

 طلبـان  اصالح از بعضی که بیایند، آنها کمک به نتوانند جامعه طلب اصالح اپوزیسیون اگر و. داشت توان نمی

انـد و بخشـی از آنهـا، حتـی      لب، خود را از جنبش اعتراضی خیابان، کنار کشیدهغا حاکمیت ترس از رسماً

داوم وضع موجود، ها، در آینده و در ت اند. با این شرای ، این جنبش توهین هم به جنبش مطالبا  مردم، کرده

های سیاسی  توانند بستری مناسب برای بلوک اگر حاکمیت غالب دست به ابتکار و همراهی با مردم نزند، می

برانداز خارج از کشور باشند که آنها هدایت آنها را به دست گیرند. چیزی که ترامپ به دنبال آن اسـت. بـا   

 .خواهند شد، این اتفا  هم خواهد اعتاد ها کامالً سیاسی شوند، که وضع کنونی، اگر این جنبش

 انـد در   روی، ترس و عقدان پایگاه اجتماعی نتوانسـته  ها که به دلیل چپ این گروه نشین براندازان خارج

هـای سیاسـی ـ     اند و در خارج در ارتباط با سـازمان  داخل زیست کنند در چهل سال گذشته مهاجر  کرده

ای آنها )عربستان، اسرائیل،  های غربی )به ویژه امریکا( و متحدان منطقهاطالعاتی ـ نظامی ـ تحقیقاتی کشور  
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کنند که عشق به قدر  خود را در پوشـش   ی این کشورها، سعی می تجربه و پول از گیری بهره و( ...امارا 

ن دعاو از جنبش مردم، مخفی کنند و با امید به عروپاشی جمهوری اسالمی، درصدد آلترناتیوسازی هستند. ای

یاعته ندارند و اگر در تظاهرا  و اعتراضا  مردمـی؛ گـاهی شـعار     ها پایگاه مردمی ـ اجتماعی سازمان  گروه

هـا   شود هنوز این شعارها به مفهوم ارتباط تشکیالتی ـ اجتمـاعی بـا ان گـروه     حمایتی به نفع آنها شنیده می

یـوش همـایون، قبـل از مـرگش و     نیست. احساسی و نوستالژیکی است. طرعداران رژیم سابق به موضع دار

شود و دخالت خـارجی را   های اردشیر زاهدی توجه کنند که برای آنها هم ایران اصل می ی و مصاحبه بیانیه

اند به این علت است کـه   داده« رضاشاه»اند. بخش معدودی از تظاهرکنندگان، اگر شعار به نفع  محکوم کرده

اند که توضیح دهیم که گرچه رضاشاه اصالحاتی انجام داده است  اند و نه گذاشته در این چهل سال نتوانسته

ی انقـالب   توقـف پـروژه   1332ولی طرح اصلی او و محمدرضاشاه و انگلـیس و امریکـا پـس از کودتـای     

 .سال تداوم داشته و همین دیکتاتوری منجر به انقالب شده 10مشروطیت بوده است که 

 ی مناعع و مصالح و امنیت ملی دارنـد. درصـدد اصـالح     دغدغهها،  طلبان خارج کشوراین گروه اصالح

تواننـد نیـروی مـؤثری     عهمند و در آینده مملکـت مـی   ها و مشکال  را می جامعه و حاکمیت هستند. بحران

کننده  ی ایران، اگر شرای  عراهم شود، نقش تعیین ی آینده باشند. عمدتاً کارشناسان مجربی هستند. در توسعه

نژاد و روحانی سعی  میز و سرمایه دارند و هرچه آقایان هاشمی رعسنجانی، خاتمی، احمدی خواهند داشت.

کردند که آنها را جلب و جذب کنند، به دلیل شرای  مملکت، موعق به جـذب گسـترده و تأثیرگـذار آنهـا،     

 .نشدند. در شرای  پایدار سیاسی ایران، بسیار مفید خواهند بود

 طلبـان رانـده شـده از قـدر ؛      اصـالح  شدگان از جمهوری اسالمی( رانده« )رجا»ی  طیف وسیع جبهه

ها، ععاالن حقو  بشر، ملیون، وکالی دلسوز و ملّی دادگستری، کارشناسـان مسـتقل و    سبزها، ملی ـ مذهبی 

زیسـت، پرسـتاران، پزشـکان، دانشـگاهیان      های حاکمیت، کـارگران، معلمـان، ععـاالن محـی      منتقد سیاست

 قـرار  طیـف  این در هستند، ععال حاکمیت از مستقل صنفی نهادهای در که ...اد(، هنرمندان و)دانشجو و است

 .گیرند می

 ی کاری و ععالیت خود، اعتبار اجتماعی ـ مردمی، دارنـد. بـه عسـاد و رانـت آلـوده نیسـتند،         در حیطه

الفنـد بـه   طلـب هسـتند. بـا دخالـت خـارجی در سرنوشـت مملکـت مخ        طلب، دموکرا  و استقالل اصالح

دموکراسی )عدم نفی هیچکس( معتقدند. به لحاظ ذهنی؛ بالقوه، تمامی معترضـان کنـونی مردمـی ـ صـنفی،      

 .باشند دهند ولی عاقد ارتباط تشکیالتی با این معترضان می جامعه را پوشش می

  مـردم  را تشکیل دهند و سعی کنند که راب  دموکراتیک بین « ی نجا  ملی جبهه»این طیف وسیع باید

و حاکمیت باشند. از یک طرف سعی کنند که حاکمیت را به اجرای قانون و عقالنیت وادار کنند و از سـوی  

های صـنفی ـ حقـوقی و احیانـاً سیاسـی خـود        های اعتراضی مردم را کمک کنند که به خواسته دیگر جنبش

ی اجتمـاعی   سـرمایه  برسند و در راستای مناعع و مصالح ملـی حرکـت کننـد. اعتبـار و ارزش ایـن طیـف،      
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طلب هستند و بـه   استقالل ـ  اند. ندارند. از رانت استفاده نکرده« ناک شبهه»پاکدست هستند و مال  -آنهاست:

دمکرا  هستند، به دمکراسی معتقد و خواهـان   ـ  حکومت ملی معتقد و با هرگونه دخالت خارجی مخالفند.

 قانون در مردم حقو  اصول به ـ  .نیستند( ...یحذف هیچکس و هیچ گروهی )مذهبی، قومی، صنفی، اعتقاد

 و خشونت مخالف ـ .هستند بند پای شهروندی حقو  و بشر حقو  به ـ .هستند بند پای آنها تحقق و اساسی

 ...ارچوب قانون( هستندچ در) قانونی آمیز صلح مدنی های ععالیت طرعدار

 پرهیـز.  مردمـی، مـذهبی، قـومی خشـونت    های  پیشوایان گروه -1 اعضای این جبهه چه کسانی هستند  

 آلـودگی  کـه  طلـب  اصالح پاکدستان -3... رهبران نهادهای صنفی کارگران، معلمان، پرستاران و پزشکان -2

یسیون قانونی جمهوری اسالمی کـه در  اپوز -1 .باشند نداشته گرایانه سرکوب ی سابقه و سیاسی ـ اقتصادی

اعرادی از وکالی دادگسـتری، هنرمنـدان، نویسـندگان،     -1 اند. کردهاند. دلسوزی خود را اثبا   قدر  نبوده

 کـه  سـپاهی  و ارتشـی  بازنشسـتگان  -0.هسـتند  و بوده مردم حقو  مداعع گذشته از که ...اساتید دانشگاه و

 .دارای حسن شهر  مردمی باشند و باشند نداشته مردم با مقابله ی سابقه

 ای احتیـاج اسـت تـا هـم بـه       حفظ ایران، بـه چنـین جبهـه    حاکمیت غالب کنونی باید بفهمد که برای

طلبان خارجی بفهمانیم که ایران عق  حاکمیت کنونی نیست که بتوان او را در محاعـل حقـو  بشـری     جنگ

ی نظامی را عراهم کرد  جهان منزوی کرد و متحدان خود را متقاعد به تحریم ایران نمود و حتی شرای  حمله

گر، امید داد که ما خود قادر هستیم که مشکال  مملکت  های مطالبه ایران و جنبشو از طرف دیگر به مردم 

عثمان »خود را حل و عصل کنیم. به این عرمایش حضر  امام علی توجه کنیم که به هنگام قتل عثمان گفت:

 تابی بی در و ستمکاری و خودکامگی در خدا …تابی کردید استبداد و خودکامگی پیشه کرد و شما مردم، بی

شود کـه  ن باعث ایران مردم ما و حاکمان رعتار که امیدواریم «.یاعت خواهد تحقق که دارد حکمی تندروی و

 .این حکم خداوند تحقق یابد

 کند که موقعی کـه کیـان    عقالنیت، ایجاب می پتانسیل آقای محمد خاتمی در تشکیل جبهه نجا  ملی

های اخیر و حصر میرحسین و  ها در سال شود. با مرگ خیلی های ملی استفاده ملی در خطر است، از پتانسیل

توانست یک پتانسیل ملی باشـد.   کروبی و خانم رهنورد، در شرای  کنونی، به نظر نویسنده، آقای خاتمی می

« گـاز انبـر  »این برداشت من مستقل از روحیا  و توان و محضورا  آقای خاتمی است. آقـای خـاتمی در   

های اطالعـاتی ـ امنیتـی،     اند. دستگاه کرده« گیر»طلب خود،  کمیت و دوستان اصالحنیروهای جناح غالب حا

کنند و دوستانشان اکثراً چشم بـه قـدر  و مواهـب آن     از هر تحرک کارساز این سید شریف جلوگیری می

 خواهنـد. آقـای خـاتمی بارهـا در     هـا مـی   های آقای خاتمی را در راستای تحقق این خواسته دارند و ععالیت

 11های خصوصی و به اعراد مختلف از این شرای  احساس دلتنگی و شکوه کرده است. معهـذا، در   مالقا 

ای محرمانه برای ایشان نوشتم و توسـ  یـک کانـال مطمـئن بـه دسـت ایشـان رسـاندم.          ، نامه1360بهمن 

و پییـام   ی عمومی در بخش مهمی از این نامـه بـه جـز همـدلی     العمل مناسب تأثیرگذاری در عرصه عکس
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تر شده بود، مطلبی سوالی  تر و خطرناک که اوضاو پیچیده 1367محبت، از آقای خاتمی، ندیدم. باز در مرداد 

در مورد ایشان مطرح کردم، چون خودم اطمینان از قبول این پیشنهاد توس  ایشان نداشتم، این متن را برای 

و هم اهمیت این پتانسیل ملی ـ آقای خـاتمی ـ    های خود را منعکس کنم  ایشان ارسال نکردم. تا هم دغدغه

شـود و از   را نشان دهم. به هر حال آقای خاتمی، امکانی است که در ده سال گذشـته بـه تـدریج ذوب مـی    

 .گیرد تأثیرگذاری عاصله می

 آقای مهندس موسوی بیش از ده سال حصر با حفـظ   میرحسین موسوی، تنها، ذخیره برای تیییر است

مذهبی خویش را تحمل کرده است. او مرگ را بر تسلیم مـرجح دانسـته اسـت. متأسـفانه از     مواضع ملی و 

کـار ایشـان    توانند همراه و کمـک  قدر  جسمی ایشان اطالعی در دست نیست. آقایان کروبی و خاتمی، می

تواند  که چند بار در چین بازداشت شد، در نهایت رهبران حزب عهمیدند که او می« تنگ شیائوپینگ»باشند. 

تاکنون به خوبی توانسته، چـین را از بحـران خـارجی و داخلـی ـ       1600چین را نجا  دهد. عملکرد او از 

 .حل؛ میرحسین است حل داخلی ملی دارد، این راه تاکنون ـ برهاند. اگر کسانی قبول کنند که ایران راه

 ادامه دارد

 


