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جناب آقاي خاتمي، چند شب پيش وقتي گفته شد عده اي با شعار عليه رهبر معظم انقالب به سمت 
مجموعه ی شهيد مطهري در حركت اند، بچه هاي كوچك ما در چشم ما نگريستند، انگار از ما سؤال 

مي كردند غيرت شما كجا رفته است؟ 
جناب آقاي رئيس جمهور، امروز وقتي چهره ی رهبر معظم انقالب را ديديم مرگ خودمان را از خداوند 
طلب كرديم چون كه كتف هايمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو بايد ناظر پژمرده شدن 

نهالي باشيم كه حاصل 14 قرن سيلي و زجر شيعه و اسالم است. 
جناب آقاي خاتمي، شما خوب مي دانيد، در عين توانمندي به خاطر مصلحت انديشي دوستان ناتوانيم. چه 
كسي است كه نداند امروز منافقين و معاندين دسته دسته به نام دانشجو به صف اين معركه مي پيوندند 
و خودي هاي كينه جو و منفعت طلب كوته نظر آتش بيار آن شده اند و براي تهييج آن، از هر سخن و 

نوشته اي دريغ نمي كنند؟ 
تمرين  توهين،  و  مرج  و  با هرج  و  بخوريم  و خون دل  بنگريم  اشك  با  تا كي  آقاي خاتمي،  جناب 

دموكراسي كنيم و به قيمت از دست رفتن نظام صبر انقالبي داشته باشيم؟ 
جناب آقاي رئيس جمهور، هزاران خانواده ی شهيد و جانباز و رزمنده به شما رأي دادند كه رأي آن ها 
مدال سينه شماست. آن ها از شما انتظار برخورد منصفانه با اين مسائل را دارند و ما امروز رد پاي دشمن 
را در اين حوادث به خوبي مي بينيم و قهقهه ی مستانه را مي شنويم. امروز را دريابيد كه فردا خيلي دير 

است و پشيماني فردا غيرقابل جبران است. 
سيدبزرگوار، به سخنراني به ظاهر دوستان و خودي ها در جمع دانشجويان بنگريد، آيا همه ی آن گفته ها 

تشويق و ترغيب به هرج و مرج و قانون شكني نيست؟ 
آيا معناي سال امام )ره( همين بود؟ آيا به همين صورت مي توان ميراث گرانبهاي او را حفظ كرد و آيا 
بي توجهي تعداد اندكي به نام حزب اهلل مجوزي است براي شكستن سر هر متدين و هتك حرمت آن؟ 
جناب آقاي خاتمي، رسانه ها و راديوهاي دنيا را بنگريد، آيا صداي دف و دهل آن ها به گوش نمي رسد؟ 
جناب آقاي رئيس جمهور، اگر امروز تصميم انقالبي نگيريد و رسالت اسالمي و ملي خودتان را عمل 

نكنيد، فردا آن قدر دير و غيرقابل جبران است كه قابل تصور نيست. 
در پايان با كمال احترام و عالقه به حضرت عالي اعالم مي داريم كاسه ی صبرمان به پايان رسيده و 

تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگي، بر خود جايز نمي دانيم. 
ايران در دوران دفاع مقدس: غالمعلي رشيد ـ عزيز جعفري  فرماندهان و خدمتگزاران ملت شريف 
ـ محمدباقر قاليباف ـ قاسم سليماني ـ جعفر اسدي ـ شهيد احمد كاظمي ـ محمد كوثري ـ اسداهلل 
ناصح ـ محمد باقري ـ غالمرضا محرابي ـ عبدالحميد رئوفي نژاد ـ شهيد نورعلي شوشتري ـ دكترعلي 
ـ  يعقوب زهدي ـ نبي اهلل رودكي ـ علي فدوي ـ غالمرضا جاللي ـ امين  احمديان ـ احمد غالمپور 

ـ  علي زاهدي ـ مرتضي قرباني. شريعتي ـ  شهيد حسين همداني ـ اسماعيل قاآني ـ علي فضلي 

جای مقدمه

یا قدیم 
االحسان
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4
هواِی

آزاد

از نقاط برجسته ی مذهب تشيع و فصل مميز آن با ساير مذاهب 
اسالمی مفهومی به نام » اجتهاد « است. » اجتهاد « يا قوه ی 
استنباط احكام شرعی با بهره گيری از متن مستند كتاب)قرآن( ، 
سنت)احاديث و عمل معصومين( ، اجماع علماء و عقل، كه معموال 
تفاوت آراء بين فقيهان و علمای شيعه را موجب شده و برهمين 
اساس است كه در طول تاريخ تشيع همواره شاهد نظرات متفاوتی 
در بين بزرگان شيعه بوده ايم و اين مهم هميشه در شمار امتيازات 
شيعه ديده شده است و شيعيان بر اين آزاد انديشی دينی، افتخار 
كرده آن را موجب عمل دينی به اقتضای زمان و مكان دانسته 
اند. اين اختالفات كه گاه به تعارض نيز كشيده می شدند تا قبل 
مراكز  به  عموما  اسالمی  حكومت  تشكيل  و  اسالمی  انقالب  از 
های  مناظره  و  مباحث  به  نهايتا  و  بوده  محدود  علمی  كتب  و 
اصطالحا طلبگی كشيده می شدند؛ اما پديده ی ارزشمند انقالب 
اسالمی و تشكيل حكومت جمهوری اسالمی، نظريه های فقهی و 
اختالفات ناشی از آن را ازعرصه ی انديشه به سطح جامعه و عمل 
آراء و مكاتب حكومتی قرار  با ساير  حكومت كشاند و در مواجه 
داد و گاه منجر به خروج برخی از نظرات از مدار و چارچوب های 
پذيرفته شده و اجماعی دينی شده و اسير اختالط و التقاط با برخی 
مكاتب مادی متداول در جهان سرمايه داری يا اشتراكی گرديده 
است كه تالش كرده با پوسته ای اسالمی مبتنی بر عقل گرايی 
محض ظهور و بروز جدی در سطح نخبگانی جامعه داشته باشد.

اگرچه در جريان مبارزات انقالبی با رژيم ستم شاهی و استيالی 
آمريكايی، تقريبا همه جريانات سياسی و اعتقادی در پرتو هدف 
مشترک، كنار يكديگر بودند اما  از فردای پيروزی انقالب جريانات 
مختلف كه زير چتر خط امام در كنار هم به مبارزه پرداخته بودند به 
سهم خواهی از انقالب ملت پرداختند و دعواها بر سر نوع حكومت 
و نقش و ميزان دخالت حكومت در حيات اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی جامعه آغاز شد و نظرشان درباره ی الگوی مطلوب برای 
شكل و نوع حكومت، آنها را از هم متمايزكرد.در اين بين اختالف 
نظر بين اشخاص و علمای دينی كه جبهه ی واحد اسالم گرايان 

را در جريان انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام تشكيل می 
دادند نيز كم نبود و اگر چه در حوزه ی سياسی با تشكيل حزب 
جمهوری اسالمی در ۲۹ بهمن1۳۵۷ تالش شد وحدت كلمه و 
عمل منسجم در مقابل جريانات غير دينی وجود داشته باشد اما با 
تضعيف گروهك های وابسته به شرق و غرب، زمينه های افول 
ظهور  و  بروز  نيز  اسالمی  جمهوری  حزب  حول  سياسی  وحدت 
ديگر،  بخش  وحدت  متغير  يك  عنوان  به  جنگ  پايان  و  يافت 
اختالفات را بيش از پيش به عرصه ی اجتماعی كشاند. پس از 
انقالب در كنار حزب جمهوری اسالمی احزاب اسالمی ديگری با 
رويكردهای مختلف در كشور شروع به فعاليت كردند كه در همه 
ی آنها شاهد قرار گرفتن نيروهای چپ و راست در كنار هم برای 
تحقق هدف مشترک كه سرنگونی رژيم ستم شاهی و كوتاهی 

دست بيگانگان از اموال ملت بود،  بوديم. 
 | سازمان مجاهدين انقالب اسالمی |

در فروردين 1۳۵۸ از تجميع گروه های اسالم گرای امت واحده، 
منصورون، فالح، موحدين، فلق و بدر، سازمان مجاهدين انقالب 
جمهوری  حزب  همچون  سازمان  اين  در  شد.  تشكيل  اسالمی 
اسالمی با گذشت زمان اختالف نظرها پررنگ شده و در نهايت 
موجب پديدآمدن سه جريان فكری در سازمان شد: جرياناتی كه 
به چپ، راست و ميانه شناخته می شدند.افرادی همچون نبوی، 
سالمتی، حجاريان، آغاجری و تاج زاده در جريان چپ قرار گرفتند. 
افرادی مثل فدايی، محسن رضايی و روح االمينی در جناح راست 
و  صادقی  بصيرزاده،  الويری،  همچون  افرادی  را  ميانه  طيف  و 
رضوی تشكيل می دادند.در پی استعفای ۳۰ نفر از اعضای چپ 
سازمان در  دی ماه ۶1 ، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نيز 
در سال ۶۵ اعالم انحالل می كند.اين اعضای مستعفی چپ گرا 
بعد ها در سال 1۳۷۰ سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران را 

تشكيل می دهند.
 | مجمع روحانيون مبارز | 

مجمع روحانيون مبارز در اوايل سال 1۳۶۷ و در پی باال گرفتن 
مبارز تشكيل می  و راست جامعه روحانيت  اختالفات جناح چپ 
افرادی چون خوئينی ها،  شود.اعضای شورای مركزی آن شامل 
كروبی، توسلی، صانعی، جاللی خمينی، خاتمی، خلخالی، الری و 

ابطحی بودند و از سال ۶۷ جناح چپ پيرامون اين تشكل سازمان 
يافت. در همين زمان جناح راست نيز تحت لوای جمعيت موتلفه 
ی اسالمی بودند .در دهه ی اول انقالب ديدگاه های جناح چپ 
با  مقابله  و  دولتی  اقتصاد  محور  حول  اقتصادی  مسائل  باب  در 
سرمايه داری می گذشت، در مسائل فرهنگی و اجتماعی قائل به 
كنترل دولتی برای تحقق هنجارهای اسالمی بودند. در سياست 
حاكميت  دارای حق  را  )ره(  خمينی  امام  طرفداران  داخلی صرفا 
می دانستند و به دنبال صدور انقالب به خارج از مرزهای ايران و 

كمك و به نهضت های آزادی خواه بودند.
 | چپ مدرن |

دادن  از دست  و  امام  رحلت  از  نيروهای چپ كه پس  از  جمعی 
اين  پرداختند؛  مبانی  بازسازی  و  پردازی  نظريه  به  قدرت  مراكز 
افراد به دنبال باز تفسير نقش دين در اجتماع و سياست بودند، اين 
باز تفسير كه بی ارتباط با تحصيالت دانشگاهی و مسلح شدن به 
نظريه های مدرن نبود، تا جايی پيش رفت كه آنان را درست در 

مقابل عقيده های پيشين خود قرار داد.
 | موسسه کیهان |

يك نهاد فرهنگی رسانه ای متشكل از جوانانی كه با پيشينه ی 
مذهبی به فعاليت های انقالبی امام پيوسته بودند.در سال ۵۹ آقای 
دنبال  به  امام در كيهان منصوب و  نماينده ی  به عنوان  خاتمی 
دعوت ايشان جمعی از جوانان انقالبی همچون شمس الواعظين، 
گرانپايه، تهرانی، رخ صفت، تاج زاده و آرمين به موسسه كيهان 
علت  به  امام  نماينده ی حضرت  تغيير  با  موسسه  و  پيوندند  می 
انتصاب آقای خاتمی به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دولت، به راه خود ادامه داده و با انتشار روزنامه كيهان و نشريات 
مختلف مانند كيهان بچه ها، كيهان ورزشی و... مرجعيت رسانه 
ای خود در دهه ی ۶۰ را ارتقاء می بخشد.ماهنامه كيهان فرهنگی 
از جمله نشريات انديشه محور موسسه كيهان بود كه سالها منتشر 
ارتحال حضرت  و  پايان جنگ  با  ويژه  به  رفته  رفته  اما  می شد 
امام)ره( و مساعد شدن فضای نقد حكومت دينی با حضور افرادی 
چون حسين حاج فرج اهلل دباغ معروف به دكترعبدالكريم سروش، 
اكبرگنجی، شبستری، مرديها و... رويكرد ماهنامه كيهان فرهنگی 
اين  قرار می گيرد.  انقالب و رهبری  با جريان كلی  در مخالفت 

 ریحانه خورشیدی
 ترم سه پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی



مطلب را با چاپ مقاالتی همچون نظريه ی قبض و بسط تئوريك 
قلمداد كردن  تاريخی  شريعت و مقاالتی كه سعی در عصری و 
دين داشتند به خوبی می توان دريافت. در سال ۶۹ در پی تغيير 
مديريت موسسه ی كيهان، جمعی از فعاالن رسانه ای حاضر در 
اين موسسه نيز استعفا می دهند. اشخاصی مانند عباس عبدی و 
هادی خانيكی به روزنامه سالم به محوريت موسوی خوئينی ها 
پيوستند و عده ای ديگر در سال 1۳۷۰ موسسه كيان را تاسيس 
كردند. اولين شماره ی مجله ی كيان در آبان ۷۰ و با سردبيری 
رخ  امتيازی  صاحب  و  تهرانی  مسئولی  مدير   ، الواعظين  شمس 
صفت منتشر می شود.اين موسسه جلسات هفتگی تحت عنوان 
حلقه ی كيان را بر پا كرد كه هر چهارشنبه با تدريس عبدالكريم 
می  برگزار  فقهی   و  كالمی  فلسفی،  موضوعات  حول  سروش 
شد.اعضای حلقه خود را روشنفكر دينی می ناميدند و در پی تبيين 
حقوق  آزادی،  مانند  آن  محصوالت  و  مدرنيته  با  دين  ی  رابطه 
بشر و سياست بودند؛ اعضای حلقه خود را بطور مستقيم كمتر در 
گير مسائل سياسی می كردند و تحليل مسائل سياسی روز را كه 
تحليل نظری آن قبال در كيان آمده بود از طريق روزنامه سالم ، 
هفته نامه عصر ما و فصلنامه مركز مطالعات استراتژيك رياست 
جمهوری منتشر می كردند . از هر دو طيف چپ و راست در جمع 
نويسندگان مجله كيان حضور داشتند اعضای طيف چپ همچون 
حجاريان، گنجی، تاج زاده و آرمين و اعضای طيف راست همچون 
الواعظين، نراقی، مرديها و سروش.سروش به عنوان پدر  شمس 
معنوی كيان شناخته می شود و انديشه های او در تغيير ايدئولوژی 
اصالحات از بيشترين تاثير برخوردار بوده است او در مسير دفاع 
از  دفاع  همچنين  و  اجتماع  در  دين  حداقلی  دخالت  مدرنيته،  از 
توانست  و همچنين  داشت  بر می  قدم  و سكوالريسم  ليبراليسم 
اعضای ی چپ راديكال كيهان را در كيان به راست های طرفدار 
مدرنيته و ليبراليسم تبديل كند.حلقه كيان در ابتدا با هدف پاسخ 
جناح  در  آمده  وجود  به  های  تعارض  جريان  در  كه  سواالتی  به 
اما   ، تشكيل شد  جناح چپ،   برای  فكری  مبنای  تامين  و  چپ 
در ادامه به توليد فكر، نظريه و ايدئولوژی و انتشار آن در جامعه 
انجاميد. از جمله اهداف كالن كيان در دوره ی اصالحات تغيير 
اذهان و افكار عمومی و تغيير رفتار مخاطبان بود ، كيان اين كار 
انتشار روزنامه های متعدد پی می گرفت و اعضای  از طريق  را 
حلقه به دنبال هدف تغيير ساختار های سياسی، اجتماعی به طور 
مستقيم وارد عرصه ی سياست شدند، به طوری كه اقتدار رسانه 
ای جناح چپ پس از دوم خرداد ۷۶ مديون حلقه ی كيان است. 
موسسه كيان ماهنامه ی زنان را نيز به سرپرستی شهال شركت 
منتشر می كرد و در تالش برای جايگزينی آن به جای مجله ی 
دنبال  به  و  فمنيستی  نگاه  دارای  مجله  اين  بود  كيهان  روز  زن 
حلقه  كيان  ی  حلقه  با  عصر  بود.هم  زنان  غربی  حقوق  معرفی 
های فكری ديگری نيز تشكيل شدند كه كم و بيش همان روند 
تغيير ايدئولوژی را دنبال می كردند.حلقه آيين در سال ۷۳ برای 
مواجه ی فكری با موضوعات مهم مدرنيته مانند جامعه ی مدنی، 
مردم ساالری، حقوق بشر قانون گرايی و استبداد زدايی با پيشنهاد 
افرادی  از  متشكل  كه  حلقه  شد.اين  تشكيل  خاتمی  محمد  سيد 
زاده،  تاج  ميبدی،  حجاريان،  ابطحی،  خانيكی،  كديور،  همچون 
پايه  دنبال  به  بودند،  عبدی، محمد رضا خاتمی و محمد خاتمی 
های فكری و نظری وسيع تری برای پاسخگويی به موضوعات 
از  خود  نهايت  در  اما  برآمدند  مدرنيته  و  سنت  تقابل  در  مبتالبه 
مسير منحرف و بجای هضم مسئله به انكار داشته های دينی و 
با  دنبال مواجه  به  ابتدا  نيز در  آيين  آوردند.حلقه ی  تمدنی روی 
تفكراتی بود كه در قالب ترجمه وارد فضای جامعه شده بودند ، 
درباره ی افكار روشنفكران دينی مخصوصا كيان بحث می كرد 
و به دنبال باز خوانی انديشه های ملی – ايرانی كه الزاما ريشه ی 
دينی نداشت بودند اما بعد ها به دنبال نوانديشی در حوزه ی دين 
برای  زيادی  تالش  نيز   ۷۶ خرداد  انتخابات  جريان  در  و  افتادند 

معرفی آقای خاتمی كردند.
 | مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری |

در سال ۶۸ و به دنبال رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 
مركزی به نام مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوری تشكيل 

و آقای موسوی خوئينی ها به عنوان مسئول مركز انتخاب شد. 
اسالمی،  انديشه  همچون  مركز  های  معاونت  ساير  مسئوليت 
فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سياسی به ترتيب بر عهده ی 
آقايان كديور، عبدی، نمازی و حجاريان بود.تمركز فعاليت ها در 
نظری  مبانی  حجاريان  بود؛  سياسی  معاونت  روی  بر  مركز  اين 
خاتمی  دولت  هدف  ها  بعد  كه  ميكرد  تدوين  را  سياسی  توسعه 
در  ايران  در  توسعه سياسی  راه  بودند كه  معتقد  آنها  خوانده شد. 

ابتدا از مسير برخی تغييرات در ساختار سياسی كشور می گذرد.
 | حلقه سالم |

محوريت  به  سالم  ی  روزنامه  انتشار  با   ۶۹ سال  در  حلقه  اين 
و  مباحث  حلقه  اين  كرد.  فعاليت  به  شروع  ها  خوئينی  موسوی 
نظريه های تئوريك مطرح شده در حلقه های »كيان«، »آيين«، 
»مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوری« و »عصر ما« را به 
زبان ساده تر و در سطحی گسترده تر در اين روزنامه منتشر ميكرد.  
با  ارتباطی جريان چپ  در حقيقت روزنامه ی »سالم« حلقه ی 
نيز شامل جمعی  افكار عمومی بود.حزب مشاركت  عامه مردم و 
۲۰ نفره از افرادی كه به حلقه های كيان و آيين و مركز مطالعات 
منتسب بودند و هر يك وارد عرصه سياست شده و مسئوليت های 
و  اشتراكات  عين  در  كيان  حلقه ی  بودند.اعضای  گرفته  كليدی 
تقليل  و  سكوالريستی  نظرات  ی  ارائه  در  ويژه  به  نظرها  اتفاق 
تاثير  و  و شخصی  فردی  زندگی  به  دينی  احكام  و  دين  ساحت 
پذيری از نظرات متفكران غربی در اين حوزه، اختالف نظرهايی 
نيز داشته و دارند ، اما انديشه ها و مهمتر از آن هدف مشترک آنان 
نوعی همگرايی  موجب   ، اسالمی  مكتب سكوالريسم  ترويج  در 
وثيق بين اين طيف شده و اختالفات آنان را كمرنگ كرده است.

 | حسین حاج فرج اهلل دباغ |
از فردی به نام حسين حاج فرج اهلل دباغ معروف به دكترعبدالكريم 
سروش شايد بايد تحت عنوان يك فرد نو انديش يا بهتر بگوئيم 
دگرانديش دينی و زيرک نام برد.او با مطرح كردن نظراتی كامال 
خود  با  را  اذهان  توانست  متبحرانه  فصاحت كالمی  با  و  فلسفی 
همراه كرده و انديشه هايی كه مهم ترين ويژگی آن التقاط اسالم 
با مكاتب مادی است را در بستر فكری جامعه جاری كند.مقاالت 
فلسفی او در مجله ی كيان فصل تازه ای را در مباحث عقيدتی – 
سياسی  جامعه اسالمی باز كرد، كه شايد در ظاهر بسيار خردمندانه 
و مبتنی بر عقل بشری به نظر برسد اما در حقيقت اصل اسالم را 
به عنوان يك مكتب الهی و دين جامع مورد سوال و شبهه قرار 
می دهد.عناوينی مانند پلوراليسم دينی كه در مقاله ی صراط های 
مستقيم به آن اشاره می شود و با بيان اين مفهوم كه اسالم به 
طور مطلق دارای حقانيت نيست؛ تلويحا از سكوالريسم حمايت 
می كند چرا كه با اين تعريف ديگر نمی توان از حكومت دينی 
به  دينی  مبانی  برخی  تفكيك  با  آورد.سروش  ميان  به  صحبتی 
جز  دينی  احكام  و  فقه  كه  ميكند  بيان  عرضی،  و  ذاتی  مبانی 
عرضيات دين هستند و تغيير و تجديد در آن ها ضروری است، 
لذا حكومت دينی را برپايه يك عرضی متغيير نمی توان بنا كرد.

كه  مسائل جوامع گذشته  برای حل  تنها  فقه  بود  معتقد  سروش 
ساده بودند و رشد علم و پيشرفت تكنولوژی در آن نبوده مناسب 
است، فقه نه تنها توان اداره جوامع جديد را ندارد بلكه با برخی 
از ارزش های آن ناسازگار است.با همين مبنای فكری است كه 
سروش نقش و تاثير فقه در اداره جامعه و سياست گذاری و برنامه 
روح  داند.سكوالريسم  می  در حد صفر  شايد  و  حداقلی  را  ريزی 
بوده و در همين مسير  تفكرات سروش  تمام نظرات و  بر  حاكم 
ايدئولوژيك  و  سياسی مخالفت می كند   – اجتماعی  با دين  هم 
كردن دين را معادل دنيايی كردن دين می شمارد.حكومت دينی 
در باور سروش حكومتی است پلورال، سكوالر، ليبرال و منطبق 
با حقوق بشر مدرن غربی و تحقق بخش آن است .سروش عالم 
دينی بودن و پارسا بودن را هيچ حق ويژه ای برای حاكم نمی 
داند و حكومت را به عنوان يك قاضی بی طرف تنها نظاره گر 

رقابت اديان و عقايد مختلف در ميدان اجتماع معرفی ميكند ؛ در 
عين حال تحميل يك دين و يا يك قرائت از دين به جامعه را از 
مقتضيات قدرت می داند.او حكومت دموكراتيك دينی را حكومتی 
معرفی می كند كه ريشه در جامعه ای دين دار دارد و با بهره بردن 
از عقل جمعی و با حرمت گذاشتن بر حقوق بشر، ملتزم به قواعد 
دموكراسی است ، از نظر سروش مقدمه ی الزم برای دموكراتيك 
كردن حكومت ، سيال كردن فهم دين از طريق برجسته كردن 
نقش عقل در آن است؛ آن هم نه عقل فردی بلكه عقل جمعی.  
كه  است  دينی  حيث  آن  از  دينی  حكومت  گويد  می  سروش 
و  آزادانه  ارتقای  و  حفظ  آن  ی  وظيفه  و  است  ايمانی  حكومت 
آگاهانه ی ايمان مومنان است.حكومت نيازهای مردم را برطرف 
می كند تا مردم خود به نيازهای ثانويه بپردازند.  سروش معتقد 
سكوالريسم  و  نيست  استخراج  قابل  اسالم  از  دموكراسی  است 
سياسی نتيجه ی منطقی باور به كثرت گرايی )پلوراليسم( است.در 
سكوالريسم سياسی مشروعيت نظام صرفا منوط به عدالت است 
نه ديانت و با اين تعريف از نظر سروش واليت فقيه يك استبداد 
دينی شناخته می شود.  بنابراين در مجموع سروش هيچ فهمی 
را از اسالم كامل نمی داند و معيار و ميزان اصلی در سياست را 
حقوق بشر، و دموكراسی را تنها شكل حكومت می داند كه قادر 
است هم از حقوق بشر حمايت كند و هم می تواند نقش صحيح 

دين در سياست را تضمين كند.
 | علیرضا علوی تبار |

از جمله انديشه های مبنايی همه ی اعضای حلقه آن است كه 
قائل  ای  ويژه  امتياز  دين  مفسران  و  دينداران  برای  كدام  هيچ 
نبودند.علوی تبار نيز معتقد بود كه جزء مبانی انديشه دموكراسی 
آن است كه هيچ شخص يا گروهی از حق ويژه ای برای حكومت 
برخوردار نباشد.اما اين بدان معنا نيست كه علوی تبار قائل به آن 
است كه دين در حيات اجتماعی مردم نقش ايفا نميكند بلكه او 
به  قائل  داند و  ايمان شخصی و خصوصی نمی  باور و  را  اسالم 
حضور فعال دين در زندگی عمومی و جمعی است.در عين حال 
و  جمهوريت  با  تنها  نه  كه  است  اسالم  از  تفسيری  دنبال  به  او 
مردم ساالری سازگار است بلكه به عنوان پشتوانه ی اخالقی و 
معنوی برای آن عمل می كند و تنها راه تحقق كرامت انسانی را 
دموكراسی و حقوق بشر می داند،علوی تبار كفه ی ترازوی قانون 
اساسی را به نفع بخش غير انتخابی سنگين تر می داند بنابراين 
معتقد است هدف اصالحات بايد تحقق كامل مردم ساالری باشد.

 | سعید حجاریان کاشی |
سياسی  جريان  ايدئولوگ   و  متفكر  مغز  به  كه  حجاريان  سعيد 
بسيار  های  شخصيت  از  و  است  معروف  ايران  در  طلب  اصالح 
های  انديشه  تاثير  تحت  است  خاتمی  محمد  سيد  به  نزديك 
سياسی،  نظرات  و  دارد  قرار  ماركسيست  و  شرقی  متفكرين 
و  باشد.ابهام  ماركسيست می  انديشمندان  از  ملهم  اجتماعی وی 
چند دستگی در قانون اساسی را عامل چند دستگی درون نيروهای 
سياسی می داند و با اين تعريف كه نهاد ها در جمهوری اسالمی 
يا انتخابی هستند و با آرای مردمی شناخته می شوند و يا انتصابی 
هستند و بر اساس انتصابات نهاد رهبری شكل می گيرند به دنبال 
حمايت از نهاد های انتخابی در برابر انتصابی است و روش فشار 
از پايين و چانه زنی از باال روش حجاريان برای عقب راندن نهاد 
های انتصابی و رسيدن به اهداف حزبی و گروهی است.او به دنبال 
ايجاد نوعی حاكميت دوگانه است كه با نوعی تقسيم كار سياسی 
را  اسالمی  فعلی جمهوری  نظام  تداخل همراه می شود.او  بدون 
حكومتی دوگانه معرفی می كند كه مرزهای نهاد های سياسی غير 
شفاف و متداخل است و در همين راستا پيشنهاد نظارت رهبری بر 
رئيس جمهوری به صورت اطالعی )در برابر استصوابی( را مطرح 
می كند. جريان تغيير ايدئولوژی اصالحات متاثر از عوامل متعدد 
و حضور افراد و جريان هايی است كه ما تنها به مختصری از آن 
ها پرداختيم ، هرچند كه نقش حلقه ی كيان و اعضای آن در اين 
ميان از همه پررنگ تر به نظر ميرسد اما جريان تغيير ايدئولوژی 

اصالحات را نبايد تنها محدود به حلقه ی كيان دانست.
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از جامعه تا مجمع!
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 | تشکیل جامعه روحانیت مبارز|
تشكيل جامعه روحايت مبارز تهران به پيش از پيروزی انقالب 
باز می گردد. در سال 1۳۵۶ و هم زمان با اوج گيری مبارزات 
انقالبی مردم ، جمعی از روحانيون حاضر در تهران ) با پيگيری 
آيت اهلل مطهری ( بر آن شدند تا به عنوان رهبران عملی 
فعاليت های مبارزاتی ، متشكل تر عمل كنند . لذا تعدادی از 
آنان ) با حضور افرادی چون خود آيت اهلل مطهری ، مهدوی 
كنی ، مفتح ، بهشتی ، باهنر ، هاشمی رفسنجانی و ... ( دور 
هم جمع شده و اساسنامه ای برای تشكل مد نظرشان تنظيم 

نمودند و جامعه روحانيت مبارز شكل گرفت .
 |تشکیل حزب جمهوری اسالمی|

تعدادی از بزرگان و اعضای موسس جامعه روحانيت مبارز با 
توجه به ضرورت وجود تشكيالتی مذهبی _سياسی به عنوان 
اسالمی ضمن  حكومت  و  انقالب  تداوم  برای  ای  پشتوانه 
بنيانگذار جمهوری اسالمی تشكل  با  هماهنگی و مشورت 
را  اسالمی"  جمهوری  "حزب  نام  به  ای  گسترده  سياسی 
بالفاصله بعد از پيروزی انقالب به راه انداختند . اين تشكيالت 
سياسی كه بزرگ ترين و فراگيرترين حزب در تاريخ احزاب 
سياسی ايران بعد از انقالب محسوب می شود ، به منظور حفظ 
و پاسداری از دستاوردهای انقالب ، مبارزه با ضد انقالب ، بهره 
گيری از مبارزات ضد استبدادی و ايجاد اميد در مردم تاسيس 

شد و موفقيت های چشمگيری به دست آورد . 
نظريه پرداز ، مغز متفكر و طراح اصلی حزب ، شهيد بهشتی 
، پيرامون زمان ، علت نامگذاری و بنيانگذاران اوليه حزب می 
پيروزی  از  يا هشت روز پس  امام هفت  تاكيد  با   « : گويد 
انقالب حزب را اعالم كرديم . چون ما به جمهوری اسالمی 
می انديشيديم نام  آن را گذاشتيم جمهوری اسالمی . پس از 
انقالب ما پنج نفر ) بهشتی ، خامنه ای ، رفسنجانی ، باهنر 
و موسوی اردبيلی ( موجوديت حزب را اعالم كرديم . البته به 

اقای مهدوی كنی هم گفته بوديم وليكن استقبال نكرد .« 
از هنگام تاسيس حزب جمهوری اسالمی تا زمانی كه اين 
حزب به فعاليت خود ادامه داد ، به رغم آنكه جامعه روحانيت 
مبارز عمال تعطيل نشد ، فعاليت سياسی آن تحت الشعاع حزب 

جمهوری اسالمی قرار داشت . در واقع به دليل تمركز فعاليت 
نخبگان و عناصر محوری روحانيت مبارز در حزب جمهوری 
اسالمی ، جامعه روحانيت همسو و هماهنگ با حزب به ايفای 
نقش پرداخت و جز چند مورد خاص موضع جداگانه ای اتخاذ 

نكرد   .
 1۳۶۶ خرداد  در  اسالمی  جمهوری  حزب  انحالل  از  پس 
اصلی  هدف  تحقق  جمله  از  انحالل  اين  داليل  )توضيح 
، شهادت شخصيت های مهم ، عدم دقت كافی در جذب 
، گسترش اختالفات در خط مشی سياسی  نيروهای جديد 
و اقتصادی و ... در اين مقال نمی گنجد .( بار ديگر جامعه 
روحانيت مبارز با جنب و جوش چشمگيری در صحنه سياسی 
فعال شد اما دامنه اختالفاتی كه در نهايت سبب توقف فعاليت 
های حزب شد در درون جامعه روحانيت مبارز نيز جريان يافت 
. سرانجام با انشعاب تعداد اندكی از اعضای شورای مركزی 
جامعه روحانيت تشكل جديدی به نام " مجمع روحانيون مبارز 
" در اوايل فروردين 1۳۶۷ پا به عرصه سياسی كشور گذاشت .

 | ایجاد اختالف و جرقه های تشکیل مجمع روحانیون مبارز|
اشعه های اختالف از اواسط مجلس دوم هويدا گرديد . در 
شرايطی كه كشور به زمان اتمام دوره ی مجلس دوم نزديك 
می شد و مقرر بود انتخابات مجلس سوم شورای اسالمی  
برگزار گردد ، جامعه روحانيت مبارز هم دست به تهيه فهرست 
انتخاباتی خود زد و همين منجر به  نارضايتی بعضی افراد از 
تبليغات زودهنگام انتخاباتی و بروز درگيری لفظی در مجلس 
) از جمله نطق اعتراضی آيت اهلل خلخالی ( و نهايتا جرقه ای 

برای انشعاب شد  .
با نزديك شدن به زمان انتخابات بحث تهيه فهرست انتخاباتی 
هم جدی تر می شد . جامعه روحانيت مبارز به عنوان تشكلی 
شاخص می توانست نقش مهمی در خط دهی به شركت 
رديف  تك  تك  لذا  و  باشد  داشته  انتخابات  در  كنندگان 
های ليست انتخاباتی آن حائز اهميت بود . انتخاب مصاديق 
كانديداها از روی نگرش ها انجام می شد و وقتی كه نگرش 
ها تفاوت داشت طبعا مصاديق هم متفاوت بود . در اينجا بود 

كه اختالفات قبلی سرباز كرد . 
جناح اقليت جامعه روحانيت ) مجمع روحانيون بعدی( اصرار 
داشتند كه هادی غفاری و فخرالدين حجازی در ليست باشند 
ولی اكثريت اعضا با اين تصميم مخالف بودند .در اين زمان 

سيد محمد خاتمی و موسوی خوئينی ها با حجت االسالم 
مطرح  را  انشعاب  پيشنهاد  و  نموده  مالقات  كروبی  مهدی 
روحانيت  اختالفات درون جامعه  موازات تشديد  به   . كردند 
سه تن از اعضا يعنی  مهدی كروبی ، سيد محمود دعايی و 
حيدر علی جاللی خمينی احساس كردند كه امكان همزيستی 
و فعاليت با ساير اعضا در تشكلی واحد از بين رفته است . 
از شركت در جلسات  افراد  اين  تقريبا در طول سال 1۳۶۶ 
شورای مركزی جامعه روحانيت امتناع كرده و با تعداد ديگری 
از روحانيون طی نشست های متعدد مقدمات تاسيس تشكل 
سياسی " روحانيون مبارز " را فراهم نمودند .اعضای موسس 
روحانيون مبارز از آنجا كه فلسفه تشكل خود را استمرار خط 
امام ميدانستند قبل از اعالم موجوديت رسمی ابتدا از طريق 
حاج احمد آقا ) فرزند امام خمينی ( و سپس با مراجعه حضوری 
موافقت شفاهی امام برای راه اندازی تشكل جديد روحانی اخذ 

نمودند . 
ابتدا تصميم بر اين شد اقای كروبی و موسوی خوئينی ها در 
مورد تشكيل اين تشكيالت جديد با امام صحبت كنند . با 
توجه به انكه در ان زمان اقای كروبی در بيمارستان بستری بود 
آقای خوئينی ها به تنهايی در اسفند ماه 1۳۶۶ با امام مالقات 
كرد و بر خالف آنچه برخی تصور ميكردند امام با ايجاد انشعاب 

در جامعه روحانيت موافقت كردند .
حجت االسالم والمسلمين ناطق نوری درباره مباحث مطرح 
شده آقايان در نزد امام در كتاب خاطرات خود چنين می نويسند 
: » جمعی از اقايان به اتفاق اقای كروبی خدمت امام رسيدند و 
در توضيح داليل انشعاب اظهار داشتند كه اگر با اين نگاهی كه 
اقايان دارند ادامه دهيم ، جوان ها را از دست می دهيم و ممكن 
است فاصله جوان ها با روحانيت بيشتر شود و جوان ها از دست 
بروند . جامعه روحانيت نمی تواند جوانان را جذب كند . بنابراين 
ما كه روحانی هستيم بهتر است كه جوان ها را جذب كنيم و 
الزمه اش اين است كه تشكيالتی با ادبيات خاص خودمان راه 
بيندازيم . با اين توجيه امام هم برای انشعاب چراغ سبز نشان 

دادند و مجمع روحانيون مبارز تشكيل شد.«
 | تبیین علل انشعاب و به رسمیت شناختن تشکل|

پس از انشعاب رسمی مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت 
با اينكه اين اتفاق در زمان نوروز رخ داد و به صورت معمول 
روزنامه ها منتشر نمی شدند ، روزنامه های كيهان و اطالعات 
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مقدمه



كه گردانندگان هر دوی آن ها يعنی حجت االسالم سيد 
محمود دعايی و حجت االسالم و المسلمين محمد خاتمی 
عضو مجمع روحانيون مبارز نيز بودند شماره های فوق العاده 
منتشر نمودند و به ذكر و تبيين فلسفه اين انشعاب پرداختند .

ظاهرا خالصه سخنان آنان اين بود كه حضرت امام كه در 
سخنان خود راجع به اسالم امريكايی و اسالم سرمايه داری و 
... سخن می گويند  حتما دسته ای در داخل كشور را مدنظر 
دارند و آن دسته همين جامعه روحانيت مبارز و هم طيف 
های آنان هستند و لذا مجمع روحانيون برای ترويج اسالم 
ناب محمدی منشعب شده است و قصد دارد خط واقعی امام 
را دنبال نمايد . آيت اهلل موسوی خوئينی ها طی مصاحبه 
ای با كيهان ) در تاريخ 1۳۶۷/1/1۰( گفت : » مهم ترين 
علت تشكيل روحانيون مبارز اجرا و پياده كردن نقطه نظرات 

حضرت امام می باشد« .
به هر حال در 1۸ فروردين در فضای شك و ترديد پيش آمده 
، انتخابات سومين دوره مجلس شورای اسالمی برگزار شد . 
در اين دوره از انتخابات ، مجمع روحانيون مبارز با بهره گيری 
از شعارهای "جنگ فقر و غنا" ، "اسالم ناب محمدی و اسالم 
آمريكايی" و "حمايت از محرومين و مستضعفين" كه از سوی 
اكثريت كرسی های  بود توانست  امام اعالم شده  حضرت 
نمايندگی شهر تهران را از آن خود سازد . از فهرست سی نفره 
نمايندگان تنها شش نفر از كانديداهای جامعه روحانيت كه 
سه تن از آنها نيز به صورت مشترک در فهرست كانديداهای 
مجمع روحانيون مبارز نيز بودند توانستند به مجلس راه يابند. 
)علی اكبر هاشمی رفسنجانی ، حسن روحانی ، عباسعلی عميد 
زنجانی افراد برگزيده مشترک در ليست دو تشكل و علی 
اكبر ناطق نوری ، محمدرضا باهنر ، سعيد رجايی نامزدهای 

اختصاصی برگزيده جامعه روحانيت مبارز (
به رغم اعالم بنيان گذاران روحانيون مبارز و تاكيدات مكرر 
آنها طی مصاحبه های مختلف بر اخذ موافقت شفاهی حضرت 
امام با تاسيس اين تشكل ، شبهات و سواالت مختلف درباره 
مشروعيت آن هم چنان جريان داشت ، تا آنكه با اعالم نظر 
كتبی حضرت امام مجمع روحانيون از مشروعيت برخوردار 
گشت . بر اين اساس امضا كنندگان بيانيه ۲۹ اسفند 1۳۶۶ 
روحانيون مبارز در حالی كه موفقيت نسبی در انتخابات دوره 
سوم مجلس شورای اسالمی كسب كرده بودند با نوشتن نامه 
ای به امام ) در تاريخ 1۳۶۷/1/۲۵( خواستار اعالم نظر حضرت 

امام درباره تشكل خود شدند .
متن نامه و پاسخ امام به شرح زير بود  ) برگرفته از كتاب 

صحيفه امام خمينی ، جلد ۲1 صفحه ۲۷ و ۲۸ (:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

محضر مبارک رهبر كبير انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل 
رؤوس  علی  الوارف  ظله  اهلل  ادام   - خمينی  امام  العظمی 

المسلمين.
با تقديم تحيات وافره و ادعيه خالصانه

اظهار  آزادی  مبارک  فضای  در  می دارد:  معروض  احتراماً،   
نظر و بيان عقيده كه يكی از دستاوردهای انقالب اسالمی 
است و در سايه حكومت جمهوری اسالمی ايران و در شرايط 
كنونی كشور و به ويژه با توجه به تأكيدات مكرر آن حضرت 
در جهت لزوم حضور در صحنه و خصوصاً با توجه به وظيفه 
خطير روحانيون كشور در ارشاد و روشنگری جامعه انقالبی و 
دخالت صحيح در مسائل مختلف اجتماعی و سياسی و تقويت 

نظام مقدس 
با  كه  دانستيم  الزم  ذيل  امضاكنندگان  اينجانبان  اسالمی، 
همكاری و تبادل نظر با يكديگر در قالب تشكل و نظم جديد به 
فعاليتهای خود در مسائل سياسی و غيرسياسی كه در سرنوشت 
انقالب و كشور تأثير فراوان و قطعی دارد، سامان دهيم. تعهد 
و ميثاق جمع ما در اين فعاليتها پيروی از اصول و خط مشی 
انقالب كه از ناحيه مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف در 

سخنرانيها و پيامها ترسيم و تبيين شده است، می باشد.
خط مشی ما از اصولی است كه به طور جامع در »پيام حج« 
سال گذشته كه بحق »منشور انقالب« نام گرفت، می باشد. 
خط مشی ای كه در نامه ها و پيامهای پس از آن به ويژه در 
تبيين اسالم ناب محمدی - صلی اهلل عليه و آله و سلم - و 

بيان مرزها و تفكيك آن از اسالم امريكايی آمده است، ترسيم 
فرموده ايد و اميد و اطمينان داريم كه با اين ميثاق الهی و در 
اين تشكل جديد بهتر به وظيفه اسالمی خود عمل كنيم و 
دْينی كه به انقالب و اسالم و ملت فداكار و مجاهد ايران و 

شهدای عزيز داريم، ادا نماييم.
لزوماً به استحضار می رساند كه قبل از هر اقدامی در اين باب 
تالش فراوانی توسط بعضی از برادران ما برای نزديك كردن 
نقطه نظرات در چهارچوب اصول و موازين مورد قبول با ديگر 
روحانيون  محترمی كه سالها با آنان فعاليت مشترک داشتند، 
صورت گرفت كه متأسفانه به علت پافشاری آن آقايان بر 
روی مسائل و مواردی كه آنها را بر خالف مصلحت و موازين 
تشخيص می داديم، به نتيجه نرسيد لذا به نظر رسيد كه جمع 
ما در تشكل جديد بيشتر و بهتر می تواند خدمتگزار انقالب 

اسالمی باشد.
اما از آنجا كه ممكن بود از اين انشعاب و ايجاد تشكل و نظم 
جديد شائبه اختالف و تفرقه به بعضی اذهان راه پيدا كند و 
برخی افراد ناآگاه آن را وسيله ای برای تبليغ عليه وحدت كه 
همواره مورد توصيه و تأكيد آن حضرت بوده است، قرار دهند 
، الزم ديديم كه موضوع را به استحضار حضرتعالی برسانيم تا 
چنانچه مصلحت ندانستيد اقدامی صورت نپذيرد كه از طريق 
برادر بزرگوار حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمدآقا از 
موافقت و رضايت خاطر مبارک اطالع حاصل نموديم و سپس 
برای انعكاس اين موافقت و رضايت در وسايل ارتباط جمعی 
مجدداً كسب اجازه گرديد كه آن را نيز اجازه فرموديد و مطلب 
توسط رسانه ها اعالم گرديد. بار ديگر برای اطمينان بيشتر از 
رضايت حضرتعالی در مورد انتخابات دوره سوم مجلس شورای 
اسالمی كسب اجازه شد كه نظر موافق نسبت به فعاليت اين 
جمع در ضمن توصيه بر اينكه برای غير تهران نامزد معرفی 
نكنيد، عنايت فرموديد. پس از طی مراحلی كه گذشت اين 
جمع با نام »روحانيون مبارز تهران« اقدامات خود را آغاز كرد 
و نسبت به انتخابات نيز ليستی از نامزدهای تهران تهيه و 
تجربه  اين  با  اكنون  رسانيد.  تهران  مردم شريف  اطالع  به 
موفق و با اين اعتقاد كه ايجاد تشكل جديد »روحانيون مبارز 
تهران« از جهات مختلف خصوصاً در جهت حفظ آزادی اظهار 
عقيده برای ساير اقشار مردم مفيد و الزم بوده است، در ادامه 
فعاليتهای ديگر خود خصوصاً اقدامات قولی و عملی در تبيين 
و ابالغ محتوای پيامهای آن امام بزرگوار به قشرهای مختلف 

بويژه اقشار مستضعف كه در شأن و وظيفه روحانيون است. 
و از آن جمله حفظ و تحكيم هرچه بيشتر پيوند مابين دو 
قشر عظيم روحانی و دانشگاهی كه آن نيز از دستاوردهای 
رهبری آن حضرت و اين انقالب شكوهمند است. مستدعی 
است نسبت به آنچه معروض گرديد چنانچه صالح می دانيد 
نظر مبارک را مرقوم فرماييد. در اينجا الزم می دانيم از صدور 
انتخابات از  دستور كمك مالی ماهانه كه قبل از برگزاری 
اعالم آن در رسانه ها خودداری نموديم، تشكر و سپاسگزاری 

نماييم.
در خاتمه پيروزی نهايی رزمندگان اسالم و شكست قطعی 
دشمن بعثی - صهيونيستی و نابودی صدام و ساير دشمنان 
اسالم، خصوصا امريكای جهانخوار و طول عمر و سالمت آن 

امام عزيز و بزرگوار را از خداوند متعال مسئلت می نماييم . 
پاسخ حضرت امام)ره( :

بسمه تعالی
حضرات حجج اسالم، روحانيون مبارز تهران - دامت افاضاتهم

سير قضيه به همين صورتی است كه در نامه آورده ايد، انشعاب 
از تشكيالتی برای اظهار عقيده مستقل، و ايجاد تشكيالت 
جديد، به معنای اختالف نيست. اختالف در آن موقعی است 
كه خدای ناكرده هركس برای پيشبرد نظرات خود به ديگری 
پرخاش كند كه بحمداهلل، با شناختی كه من از روحانيون دست 
اندركار انقالب دارم، چنين كاری صورت نخواهد گرفت. من 
به شما و همه كسانی كه دلشان برای اسالم عزيز می تپد دعا 
می كنم، و توفيق آقايان را از خداوند متعال خواستارم. والسالم 

عليكم و رحمة اهلل.
1۳۶۷/1/۲۵

روح اهلل الموسوی الخمينی
به اين ترتيب با تولد مجمع روحانيون مبارز در نيمه دوم دهه 
1۳۶۰ مرزبندی جديدی بين مجموعه نيروهای سياسی ايجاد 
شد . يادآور می شويم از ديدگاه كسانی كه اقدام به تاسيس 
تشكيالت مجمع روحانيون نمودند ، اختالف نظر ناشی از تفكر 
، انديشه ، تجزيه و تحليل و تفسير مسائل در ميان اعضای نهاد 
روحانيت همانند اعضای ديگر نهادهای جامعه اجتناب ناپذير 
است و كثرت گرايی ناشی از اين امر نه تنها عامل ركود و يا 
افت كاركرد نهاد روحانيت نمی شود ، بلكه سبب رشد ، تعالی 
و تكامل اين نهاد نيز می گردد . از ديدگاه موسوی خوئينی ها 
از موسسين و فعاالن مجمع روحانيون مبارز اختالف برداشت 
و بينش غير قابل اجتناب است : )) هر چند كه در نزد هر 
دو جريان مالک عمل ، اسالم و احكام اسالم است ، لكن 
اختالف برداشت و بينش امری غير قابل اجتناب می باشد . به 
همين لحاظ بايد تاكيد كنم كه وجود هر دو جريان با دو نام 
و دو طرز فكر و بينش نه تتها نبايد وسيله ای برای اختالف 
باشد ، بلكه بايد موجب رشد و تقويت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی نيز باشد و بايد هر يك حريم و حرمت ديگری را 

نگه دارد  ((
در پايان سه نكته الزم به ذكر است : 

• اوال خيل عظيم دلسوزان نظام با اين انشعاب مخالف بودند 
و آن را به مصلحت نظام نمی ديدند ولی با امام همراه شدند . 
• ثانيا كسانی كه در آغاز با مجمع همگام شدند تصور می 
كردند كه مجمع موجب تحكيم وحدت و پيشبرد سريع تر 

اهداف می شود . 
• ثالثا حضرت امام نيز مشروط با انشعاب موافقت كردند . شرط 
امام آن بود كه اين انشعاب مايه اختالف و پرخاش نگردد . 
در حالی كه از همان روزهای نخست تاسيس ، طرف مقابل 
مصداق اسالم آمريكايی شمرده شد و متهم به دفاع از اقتصاد 
سرمايه داری گرديد . اين امر رنجش جامعه روحانيت مبارز را 
برانگيخت كه در پی آن ، آيت اهلل مهدوی كنی خدمت امام 
رسيد و از ايشان ، رفه اين اتهامات را درخواست كرد . امام نيز 
در پاسخ به اين درخواست پيام و منشور برادری را صادر كرد كه 

در آن دو طرف را از اختالف زيربنايی بر حذر داشت .
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وحانیون مبارز تهران -  حضرات حجج اسالم، ر
دامت افاضاتهم

نامه  در  که  است  صورتی  همین  به  قضیه  سیر 
آورده اید، انشعاب از تشکیالتی برای اظهار عقیده 
معنای  به  جدید،  تشکیالت  ایجاد  و  مستقل، 
اختالف نیست. اختالف در آن موقعی است که 
خود  نظرات  پیشبرد  برای  هرکس  ناکرده  خدای 
به دیگری پرخاش کند که بحمدالله، با شناختی 
دارم،  انقالب  اندرکار  دست  وحانیون  ر از  من  که 
چنین کاری صورت نخواهد گرفت. من به شما و 
همه کسانی که دلشان برای اسالم عزیز می تپد 
دعا می کنم، و توفیق آقایان را از خداوند متعال 

خواستارم. 

والسالم علیکم و رحمة الله.
1367/1/25

وح الله الموسوی الخمینی ر



بنویسید اسالِم ناب محمدی،بخوانید اسالم ناِب آمریکایی!

 |داستان 99 نفر|
كانديداتوری مجدد آيت اهلل خامنه ای در انتخابات رياست 
جمهوری همراه با يك پيش شرط مهم بود ؛ و آن هم باز 
بودن دست رئيس جمهور درانتخاب نخست وزير.حجت 

االسالم علی اكبر ناطق نوری دراين باره می گويد: 
رياست  به  رهبری  معظم  مقام  دوم  بار  برای  »وقتی 
بنا  انتخابات  از  قبل  )ايشان  شدند،  برگزيده  جمهوری 
فرمودند  من  به  خودشان  را  اين  شوند.  كانديدا  نداشتند 
تا اين كه امام ايشان را تكليف كردند( بين ايشان و امام 
يك بحثی در مورد انتخاب نخست وزير بود، ايشان می 
نخست  انتخاب  در  بشوم،  جمهور  رئيس  من  اگر  گفت 
بگيرم  بايد تصميم  را كه بخواهم، خودم  وزير هر كسی 
و اين عالمت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما 
تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند و پس از انتخابات، 
به مشهد رفتند. سخنرانی ايشان در آنجا، حاكی از اين بود 
كه ايشان نمی خواهد مهندس موسوی را معرفی كند. از 
سخنرانی ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری 
در دفتر امام در جماران نيز اين موضوع استنباط می شد.«

دليل اصلی اين پيش شرط اختالفاتی بود كه در دوره ی 
اول رياست جمهوری آيت اهلل خامنه ای و نخست وزيری 
مير حسين موسوی وجود داشت.رهبر انقالب سه دهه بعد 

اختالفات خود با موسوی را اين گونه شرح ميدهد:
»در آن سال های دهه ۶۰ كه آقايان همينطور به سمت 
من  می رفتند  دولتی  اقتصاد  كردن  تر  غليظ  روز  به  روز 
است  موتوری  يك  كنيد  فرض  ميگفتم  و  ميزدم  مثال 
بار سنگين را برساند شما هم در كنار  اين  كه می تواند 
موتور راه می رويد يا خودتان پشت فرمان می نشينيد و 
هدايتش می كنيد شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه 
گرفتيد  دوش  روی  خودتان  است  اين  توی  كه  را  باری 
هن و هن داريد جلو ميرويد هم نمی رسيد هم خسته می 
اينجا  موتور  نمی شود همين  نيز حمل  بار  شويد و همه 
بيكار می ماند اين موتور بخش خصوصی است اين را آن 
زمان به آن ها می گفتيم اثر هم نمی كرد امام هم هرچه 
می گفتند به مردم بدهيد اين ها می گفتند مراد از مردم 

بخش خصوصی نيست مراد نظر امام راه توجيه می كردند 
مردم يعنی توده مردم به توده مردم چه جوری می شود 
كمك كرد دولت اقتصاد را در دست بگيرد به توده مردم 
كمك كند و فرمايش امام را اينجوری معنا ميكردند خوب 

اين توجيه غلط بود.«
درست در زمانی كه شرايط برای تغيير نخست وزير پس 
در  ای  خامنه  علی  سيد  به  مردم  درصدی   ۸۵ اعتماد  از 
فرماندهان سپاه   ، بود  فراهم  رياست جمهوری  انتخابات 
با نگارش نامه ای به حضرت امام)ره( با تشريح وضعيت 
بر  كنونی  شرايط  در  دولت  تغيير  كردند  تصريح  جنگ 
جنگ تاثير منفی خواهد گذاشت. حجت االسالم ناطق نوری 

در خصوص معرفی دوباره موسوی می گويد: 
»چند روزی كه گذشت، نظر امام عوض شد. علتش اين 

فرمانده  عنوان  به  رضايی«  »محسن  آقای  گويا  كه  بود 
ايشان نخست  اگر  بود:  گفته  و  امام رسيده  سپاه خدمت 
گزارش  از  بعد  لذا  ميخورد...  لطمه  جنگ  نشوند،  وزير 
محسن رضايی، لحن امام عوض شد. ايشان احساس كرد 
كه جنگ نبايد لطمه بخورد. بايد آقای موسوی به عنوان 
مقام  در  رهبری  معظم  مقام  شود.  معرفی  وزير  نخست 
گرفته  قرار  عجيبی  محذوريت  يك  در  جمهوری  رئيس 
و  شرعی  نظر  از  كرد  می  احساس  طرف  يك  از  بودند. 
را  موسوی  مهندس  نيست  كشور  مصلحت  به  وظيفه 
موسوی  آقای  امام  نظر  ديگر  طرف  از  و  كند  معرفی 
كه  نوشتند  ای  نامه  امام  حضرت  برای  بنابراين  بود. 
»اگر حضرت عالی تشخيص می دهيد كه بايد مهندس 
موسوی را معرفی كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيد. شما 
روز قيامت جواب داريد، ولی من جواب ندارم كسی را كه 
مصلحت نمی دانم، نخست وزير كنم، مگر اين كه حكم 
ولی فقيه باالی سر او باشد. حضرت عالی حكم كنيد تا 
من ايشان را بگذارم«، امام هم می فرمودند: »من حكم 
بست عجيبی  بن  ميزنم«  را  كنم. من حرف خودم  نمی 

پيش آمده بود «
نمايندگان مجلس طی  از  تن  رويدادها 1۳۵  اين  پی  در 
نامه ای كه به حضرت امام)ره( نوشتند نظر ايشان را در 
اين باره جويا شدند و معظم له در پاسخ نمايندگان مجلس 

مرقوم داشتند :
»با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف 
اند،  آقايانی كه نظر خواسته  به اظهار نظر می دانم ، به 
از آن جمله جناب حجت االسالم آقای مهدوی )كنی( و 
بعضی آقايان ديگر ، عرض كردم آقای مهندس موسوی 
را شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، 
دولت ايشان را موفق می دانم، و در حال حاضر، تغيير آن 
را صالح نمی دانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رئيس 

جمهور و مجلس شورای اسالمی محترم است.«
عباس سليمی نمين در تحليل اين اقدام حضرت امام و 
نقش هاشمی رفسنجانی رئيس وقت مجلس در انتخاب 

مجدد ميرحسين موسوی اين گونه می گويد:
»آقای هاشمی ميخواستند هر ۳ قوه را مديريت كنند و 
هم در حزب جمهوری جزو عناصر اصلی حساب شوند. 
يعنی آقای هاشمی يك نقش رسمی برای خود قلمداد می 

یک
نگاه

حضرت آیت الله خامنه ای، خدمت 
امام)ره( رسیدند و... گفتند، اگر در مقام 

ریاست جمهوری انتخاب شوم، با نخست 
وزیر اختالفاتی دارم و نمی توانم با 

نخست وزیر کار کنم. امام هم فرمودند 
که خودتان هرجور صالح میدانید کار 
وع کرد به  کنید... جریان چپ هم شر

جوسازی علیه رئیس جمهور. قبل از آن 
هم آقای هاشمی شب نامه هایی را 

برای ایشان منتشر کرده بودند و در این 
ایام موضع گیری ها بسیار شدید بود، 
اما آنچه حائز اهمیت بود اینکه آقای 

هاشمی گفت اگر کس دیگری غیر از 
میرحسین موسوی نخست وزیر شود 

جنگ دچار مشکل می شود. 

وحانیت مبارز وحانیون مبارز از جامعه ر     سیر تاریخی حوادث انشعاب مجمع ر
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كرد و يك نقش غير رسمی كه در مجموع با نقشی كه 
قانون برای رئيس جمهوری تعيين كرده بود، نميتوانست 
همراهی و هماهنگی داشته باشد. حضرت آيت اهلل خامنه ای، 
رياست  مقام  در  اگر   ، گفتند  و  رسيدند  امام)ره(  خدمت 
جمهوری انتخاب شوم، با نخست وزير اختالفاتی دارم و 
نمی توانم با نخست وزير كار كنم. امام هم فرمودند كه 
خودتان هر جور صالح ميدانيد كار كنيد. جريان چپ هم 
شروع كرد به جوسازی عليه رئيس جمهور. قبل از آن هم 
آقای هاشمی شب نامه هايی را برای ايشان منتشر كرده 
بودند و در اين ايام موضع گيری ها بسيار شديد بود، اما 
آنچه حائز اهميت بود اينكه آقای هاشمی گفت اگر كس 
ديگری غير از ميرحسين موسوی نخست وزير شود جنگ 
دچار مشكل می شود. در اين ايام آقای محسن رضايی 
نيز نامه ای خدمت امام نوشت كه مضمون نامه اين بود 
كه تغيير نخست وزير لطمه جدی به جنگ می زند و امام 
به اين نتيجه رسيدند كه موسوی در پست نخست وزيری 
بماند. اين مسئله البته نشأت گرفته از همان صف بندی 
می  امام)ره(  يعنی  كردم  عرض  خدمتتان  كه  بود  هايی 
تغيير كند ، جريان متصل  اگر نخست وزير  دانستند كه 
به موسوی مسلمًا مشكالتی را برای كشور و اداره جنگ 
به وجود می آورند چون اكثريت در دست همين جريان 
به اصطالح چپ بود ؛ دولت در دستشان بود، قوه قضائيه 
بنابراين  هم تقريبًا همين گرايش را كم و بيش داشت، 
تعداد آرايشان بيشتر بود. اين عين درايت و دورانديشی 
امام بود كه با عدم تغيير نخست وزير، ديگر برای فرمانده 
سپاه هم بهانه ای نباشد كه مثاًل دولت جديد همراهی 
نمی كند يا دولتی كه همراه بوده، رفته. از طرفی چون 
در مجلس سوم هم اكثريت با جناح چپ بود قرار گذاشته 
بودند كه در صورت معرفی نخست وزير جديد به او رأی 

ندهند.
كنی  مهدوی  آيات  حضرات  كه  خصوصی  ديدار  پی  در 
اعالم  ايشان  داشتند  امام)ره(  با حضرت  يزدی  و  ، جنتی 

ميدارند : 
» من به عنوان يك شهروند انتخاب نشدن آقای موسوی 

به نخست وزيری را خيانت به اسالم ميدانم«.
همين سخن حضرت امام )ره( ،حجت را بر آيت اهلل خامنه ای 
تمام كرد و ايشان بار دگر ميرحسين موسوی را به عنوان 

نخست وزير به مجلس شورای اسالمی معرفی كردند.
آنكه  وجود  با  جديد  وزير  نخست  به  اعتماد  رای  روز  در 
برخی نمايندگان از نظر مثبت حضرت امام مبنی بر ابقای 
دولت مهندس موسوی آگاه بودند باز هم به عنوان مخالف 
به جايگاه رفتند و مخالفت های خود را ابراز داشتند كه 
در اين بين جدی ترين مخالفت ها را آيت اهلل آذری قمی 
مطرح كرد ، او سخنان امام)ره( در حمايت از موسوی را ، 

نظری ارشادی دانست كه الزم االجرا نيست:
»من می خواستم عرض كنم كه ما بزرگ ترين سرمايه ای 
كه برای انقالب داريم، چه در حال و چه در آينده  های 
دور، امام است. ما از امام مايه نگذاريم. مطالبی و مسايلی 
را به وظيفه شرعی خودمان به اين بهانه عمل نكنيم. امام 
به عنوان يك مرشد و ناصح امين بايد به وظيفه اش عمل 
كند و به وظيفه اش هم عمل كرده و در مقاطع حساس 
هم می كند. آن نظر خودش را بيان می كند كه چنين و 
چنان است. اما يك وقتی با مردمی كه آنها مأمور به شور 
با  وقتی  يك  می كند،  صحبت  آنها  با  هستند.  بررسی  و 
نمايندگان مجلس صحبت می كند كه می گويد نمايندگان 
مجلس! اين نظر من است و اين نصيحت من است واال 
موضع،  در  واقعًا  اگر  می دانيد.  خودتان  يعنی  دانيد.  خود 
مسئله برخالف است ، يعنی شما كه در جامعه، روستا و 
شهر ها هستند با مشكالت و نقص ها و ضعف مديريت ها 
به  خودشان  بايد  اين ها  اينها،  امثال  و  می كنيد  برخورد 
به  با كمال صراحت  را  اين  بكنند. من  وظيفه شان عمل 
اينجا تحقيق نكنيم و به  اگر ما در  شما عرض می كنم، 
صرف اين مطلب كه ولی فقيه فرموده پس ما بايد رأی 
بدهيم، عرض كنم كه ما فردا خدا، پيغمبر )ص(، ملت و 

خود امام ممكن است از ما مواخذه كند.
مخالفان )محمد ميرزايی، ولی اهلل زمانی، احمد كاشانی و 
احمد آذری قمی( و موافقان )هاشمی  رفسنجانی، مهدی 
و  بيات  اسد اهلل  خلخالی،  صادق  غفاری،  هادی  كروبی، 
محمد خزاعی( يك به يك سخن گفتند تا اين كه نوبت 
 1۶۲، ماخوذه  رای  از مجموع ۲۶1  رسيد  گيری  رای  به 
رای موافق ،۷۳ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع به گلدان 
ريخته شد ؛ اما اگر اين ۹۹ نفری كه به دولت ميرحسين 
آينده ای برای  اين كار چه  با  اگر ميدانستند  رای ندادند 
مجلس سوم و فضای سياسی كشور رقم خواهند زد شايد 

به گونه ای ديگر عمل می كردند.
جناح چپ از فرصت بدست آمده برای تخريب رقيب حتی 
در ساليان بعد نيز بهره برد. و رای ندادن ۹۹ نفر از اعضای 
فقيه  ولی  نظر  بر خالف  موسوی  دولت  به  راست  جناح 
كيهان)به  يعنی  دوران  آن  پرتيراژ  روزنامه  دو  شد  سبب 
سرپرستی سيد محمد خاتمی ( و اطالعات )به سرپرستی 
سيد محمود دعايی( كه هر دو توسط سران جريان چپ 
های خط امامی اداره ميشدند با حمله به طيف مقابل به 
دليل مخالفت با نظر ولی فقيه راه را برای پيروزی سياسی 

خود هموار كنند.
آيت اهلل ناطق نوری در خاطرات خود در اين باره ميگويد:

»موضوع رأی ندادن ۹۹ نفر برای امام شوک بزرگی بود 
با  و  دانستند  می  را  خود  به  افراد  اين  ارادت  امام  چون 
متوجه موضوع  زود  داشتند  ايشان  زيادی كه  هوشمندی 
شد.  روشن  ايشان  بر  قضيه  حقيقت  هم  بعدها  و  شدند 
برای  شد  تبليغاتی  عثمان  پيراهن  و  ابزار  قضيه  اين  اّما 
گروه ميرحسين در مجلس تا مخالفان سنتی خودشان را 
از عرصه سياست بيرون و آنها را ضد امام و مخالف خط 
امام معرفی كنند و تهمت و افترا و سخنرانی ها و مصاحبه 
ها و توهين های اين دسته عليه ۹۹ نفر شروع شد و تا 
توانستند بداخالقی و سياه نمايی كردند. طرفداران آقای 
موسوی در مجلس و دولت هر جا كه بودند، گفتند: »امام 
تمرد  امام  از  نفر  اين ۹۹  و  ايشان رأی دهيد  به  فرموده 
كردند.« طرفداران آقای موسوی اين ۹۹ اسم را پيراهن 
عثمان كردند و هر كس را می خواستند بكوبند می گفتند 
جزو ۹۹ نفر است. تقريبًا ۲۰۰ نفر را اينها جزو آن ۹۹ نفر 

؛ حال آن كه من  را  حساب كردند. من جمله خود من 
سخنرانی  من  كه  جاها  بعضی  نبودم.  مجلس  در  اصاًل 
ميكردم، افرادی بلند می شدند و می گفتند كه شما جزو 
۹۹ نفر هستيد. و بعضی كه زيركی آنها گل می كرد می 
گفتند ما می دانيم كه تو جزو ۹۹ نفر نبودی، اما ذات تو 
اين است كه اگر در آن زمان در مجلس حضور داشتی، 

جزو اينها می بودی
دامنه ی اين جوسازی ها به حدی بود كه واكنش آيت 
اهلل خامنه ای را نيز در برداشت، حضرت آيت اهلل خامنه 
ای در انتقاد به ديكتاتوری ايجاد شده توسط نخست وزير 
و حاميانش در مجلس و نهادهای ديگر و سوء استفاده 
ايشان از عنوان واليت و واليت پذيری طی سخنانی در 
سال 1۳۶۵ در جمع ۶۵۰ نفر از اعضای حزب جمهوری 
اسالمی تهران و شهرستانها به مناسبت سالگرد تشكيل 
حزب مهر سكوت از لب برداشته و می گويند: ».... اما آن 
دسته غوغاگر كه در مجلس هم مشخص هستند بسيار 
هم انحصارطلب هستند و همان طور كه می بينيد، حاضر 
نيستند حتی يك نفر اگر هم عقيده ايشان نيست در آنجا 
يا جاهای ديگر حضور داشته باشند و سر هر موضوعی 
سر و صدا راه بيندازند مثاْل در مورد آن ۸ نفر می بينيد 
كه چگونه عمل می كنند كه البته بايد گفت ۸ نفر بهانه 
در  اينها  اند...  كرده  بهانه  را  نفر   ۸ آن  اينها  است1۶... 
حقيقت با ۹۹ نفر مخالف هستند كه چندی پيش من به 
يكی از آنها كه دائم ۹۹ نفر را زير سؤال می برد گفتم اگر 
ساكت ننشينی، خواهم گفت كه اينها ۹۹ نفر نيستند و با 
من 1۰۰ نفر هستيم، اينها آنقدر انحصارطلب هستند كه 
جز خودشان هيچ كس را حاضر نيستند بپذيرند تا به حال 
اند. برده  زير سؤال  را  رياست جمهوری  بار هم   چندين 

مثاْل در همين مسافرت به حراره كه هر انسان بی تفاوتی 
هم از اين مملكت می فهميد كه چقدر آبرو برای جمهوری 
اسالمی بود ولی يكی از اينها اصل سفر را هم زير سؤال 
برده كه اين مسافرت چه لزومی داشته... به هرحال چند 
بار خواسته اند كه هيأت دولت را تغيير دهند و همه وزرا 
را يك دست مثل خودشان كنند كه من مخالفت كرده ام 
و البته اگر چنين می شد ضربه سختی بود چرا كه مثاْل به 
طور نمونه اگر وزير كشور )سيدعلی اكبر محتشمی پور( را 
كه از اين گروه است، در نظر آوريم از وقتی كه ايشان به 
وزارت رسيدند تمام استانداران و مسئوالن مهم وزارتخانه 
را تغيير دادند و هم خط خود انتخاب كردند. در حالی كه 
زمان برادر محترممان آقای ناطق نوری استاندارها از هر 
خطی بودند. به هر صورت شما بايد دقت كنيد بخصوص 
دارند كه  نقشه  از همين حاال  اينها  آينده كه  در مجلس 
نگذارند غير از خط خودشان كسی به مجلس راه يابد و 
را  و مخلص  نيروهای مؤمن  در هركجا كه هستيد  شما 
شناسايی كنيد و برای مجلس آينده در نظر داشته باشيد 
و ضمنًا با اين گروه غوغاگر و فتنه گر مقابله كنيد چرا كه 
اينها غالبًا در سخنرانيها و منابر توطئه می كنند... همان 
طور كه گفتم سياست ما امروز بنا به توصيه حضرت امام 
حمايت از دولت است و ما بنا نداريم كه با دولت مخالفت 
كنيم بنابراين با همين سياست و موضع گيری پيش می 
رويم تا اين كه باالخره دوره و زمان اينها تمام شود... و 
ما می دانيم كه دولت كند است ولی چاره ای نيست و 
بايد حمايتش كرد... در انتخاب آقای موسوی من به امام 
عرض كردم كه من ايشان را برای نخست وزيری شايسته 
نمی دانم اگرچه كه ايشان فردی است مسلمان و متدّين... 
و من در هر كجا كه باشم، از ايشان به عنوان يك دستيار 
استفاده خواهم كرد اما برای نخست وزيری انتخاب ايشان 
را صالح نمی دانم و امام فرمودند كه شما هر طور ميل 
داريد، عمل كنيد و اين حق شماست و واقعًا اين حق من 
بود. البته حق شخصی نبود كه اگر حق شخصی بود من 
از آن می گذشتم بلكه حق رياست جمهوری بود و تكليفی 
بود بر دوش من كه من نمی توانستم نسبت به آن بی 
تفاوت باشم. اما به هر حال رفتند خدمت امام و گفتند اگر 
ايشان كنار رود جنگ لطمه می خورد و چون جنگ برای 

یک
نگاه

موضوع رأی ندادن 99 نفر برای امام شوک 
بزرگی بود چون امام ارادت این افراد به 

خود را می دانستند و با هوشمندی زیادی 
ود متوجه موضوع  که ایشان داشتند ز

شدند و بعدها هم حقیقت قضیه بر 
وشن شد. اّما این قضیه ابزار و  ایشان ر
وه  پیراهن عثمان تبلیغاتی شد برای گر

میرحسین در مجلس تا مخالفان سنتی 
ون  خودشان را از عرصه سیاست بیر

و آنها را ضد امام و مخالف خط امام 
معرفی کنند و تهمت و افترا و سخنرانی 

ها و مصاحبه ها و توهین های این دسته 
وع شد و تا توانستند  علیه 99 نفر شر

بداخالقی و سیاه نمایی کردند
طرفداران آقای موسوی در مجلس و 
دولت هر جا که بودند، گفتند: »امام 

فرموده به ایشان رأی دهید و این 99 نفر از 
امام تمرد کردند.
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امام بسيار اهميت دارد لذا ايشان هم آن طور نظر دادند در 
حالی كه جنگ هم لطمه نمی خورد...«

 | اختالف بر سِر لیست انتخاباتی|
موضوعات  در  دوم  مجلس  نمايندگان  بين  اختالف  در 
گوناگون روز به روز فزونی يافت. شهادت  به تعدادی از 
بزرگان چون شهيد مطهری، شهيد بهشتی و شهيد باهنر 
كه تا آن زمان عامل وحدت بين اعضای جامعه روحانيت 
بيشتر  را  اختالفات  بروز  زمينه  مبارز محسوب می شدند 

كرد اسداهلل بيات زنجانی در اين باره می گويد:
ميل  شهادت  شربت  بهشتی  شهيد  مرحوم  كه  مادامی 
نكرده بود ما اصاًل اين قضايا را نداشتيم و يا كم داشتيم.

شهيد  امثالهم  و  بهشتی  شهيد  مرحومه  آنی  كه  از  بعد 
شدند كم كم تقريبا نوبت به اينجا رسيد كه ما اينطوری 

تغيير بكنيم .
مبارز،  روحانيت  جامعه  اعضای  بين  در  اختالف  اوج  اما 
دوره سوم  انتخاباتی  نامزدهای  ليست  درباره  در  اختالف 

مجلس شورای اسالمی بود.
 در انتخابات مجلس سوم، برخی از اسامی كانديداهايی كه 
از سوی گروهی از اعضای جامعه روحانيت مبارز پيشنهاد 
رای  روحانيت  بود در جلسه شورای مركزی جامعه  شده 
محمود  سيد  و  حجازی  فخرالدين  غفاری،  نياورد.هادی 

دعايی جزو اين دسته بودند. 
آقای ناطق نوری در اين باره در خاطراتش می گويد:

 يكی از آقايانی كه بحث كانديداتوری ايشان مطرح شد 
آقای  نبوديم،  ايشان  به جهاتی موافق كانديداتوری  و ما 
فخرالدين حجازی  بود.  زيرا عملكرد ايشان و  مواضعی 
كه  داشتند، قابل قبول بعضی نبود. لذا لذا با  كانديداتوری 
به عنوان جامعه روحانيت  مخالفت كرديم. ديگر  ايشان 
مبارزاتی  سوابق  ايشان  اينكه  با  بود  غفاری  هادی  آقای 
افراد  شايد  البته  نبود  سازگار  ما  معيارهای  با  ولی  داشت 
ديگری هم بودند اما  شاخص، اين دو نفر بودند كه مبنای 
اختالف شدند. آقای كروبی و بعضی آقايان ديگر به دفاع 

از اين افراد تالش می كردند رای بياورند
آيت اهلل مهدوی كنی هم در اين باره می گويد:

يكی  بود  هرچه  گفت  نمی شود  را  مسائل  بعضی    واقعًا 
بعضی  به  ما  اعتماد  عدم  يكی  و  بود  ها  سليقه  اختالف 
آنها  كه  نيست  اين   نداشتيم  معنايش  دينی  اعتماد  ها 
را بی دين می دانستيم ولی می گفتيم هر كسی كه آمد 
و شعار تندی داد دليل دينداری او نمی شود و نمی توانيم 

تاييدش كنيم 
روحانيت  جامعه  در  افراد  اين  حاميان  مقابل  طرف  در 
مبارز می گفتند اينها افرادی مبارز و انقالبی اند و جامعه 
را  انحراف خود  افراد  اين  تاييد نكردن  با  مبارز  روحانيت 

نشان ميدهد.
در اينجا بود كه  تمام اختالف  قبلی  مانند بحث بر سر 
فقه  سنتی و پويا  و بحث بر سر برخی مسائل اقتصادی 
ليست  در  اختالف  موضوع  و  داد  هم  دست  به  دست 
ترين  برانگيز  بحث  و  عنوان  آخرين  به  نيز  انتخاباتی 

اختالف سبب شد انشعاب قطع گردد.
 | انشعاب در آستانه انتخابات مجلس سوم|

كم  دليل  به  كه  می ديدند  مبارز  روحانيت  اقليت  جناح   
و  نمايند  مصوب  را  خود  نظرات  توانند  نمی  بودن  تعداد 
به  بود كه  نمی رسد و طبيعی  به ثمری  تالش هايشان 

فكر انشعاب بيفتند.
بدين ترتيب به گفته سيد علی اكبر محتشمی پور، سيد 
ديدار  به  ها  خوئينی  موسوی  محمد  سيد  خاتمی  محمد 
درباره  خود  های  بندی  جمع  با  و  رفتند  كروبی  مهدی 
و  ازآن  انشعاب  پيشنهاد  مبارز  روحانيت  عملكرد  جامعه 

تاسيس يك تشكيالت روحانی مستقل را مطرح كردند.
به  نياز  به عملكرد خود  برای مشروعيت بخشی  آنها  اما 
تاييد حضرت امام داشتند بنابراين قبل از اعالم موجوديت 
ابتدا به طور شفاهی و از طريق فرزند امام حاج سيد احمد 
شفاهی  حضوری   موافقت   مراجعه  با  سپس  و  خمينی 
حضرت امام را برای راه اندازی تشكل جديد روحانی  اخذ 

نمودند. اسداهلل بيات سير مراحل اخذ مجوز از امام را بدين 
شكل بيان می كند:

می  شركت  آقا  احمد  مقدماتی  حاج  جلسات  برخی  در   
كردند و گزارش جلسات ما به امام می رسيد. ما به صورت 
شفاهی نظر امام را می گرفتيم آيا نظرش موافق است يا 
مخالف ديديم امام نفی نمی كند همين نرای ما خاطره 

جمعی و دلگرمی ايجاد كرد .
همچنين برای گرفتن نظر حضرت امام به صورت مستقيم 
قرار شد آقای كروبی و موسوی خوئينی ها در مورد اين 
تشكيالت جديد با امام صحبت كنند و نظر موافق ايشان 
را جلب نمايند با توجه به آنكه در آن زمان آقای كروبی در 
بيمارستان بستری بود آقای خوئينی ها به تنهايی در اسفند 
ماه سال 1۳۶۶ با امام مالقات كردند برخالف آنچه برخی 
تصور می كردند اما با ايجاد انشعاب در جامعه روحانيت 

ما فقط كردند.
مباحث  درباره  نوری  ناطق  المسلمين  و   حجت االسالم 

مطرح شده آقايان نزد امام چنين می گويد:
جمعی از آقايان به اتفاق آقای كروبی خدمت امام رسيدند 
و در توضيح داليل انشعاب اظهار داشتند كه اگر با اين 
دست  از  را  جوان ها  دهيم  ادامه  دارند  آقايان  كه  نگاهی 
می دهيم و ممكن است فاصله جوان ها با روحانيت بيشتر 
نمی تواند  روحانيت  جامعه  برود  دست  از  جوان ها  و  شود 
آنها را جذب كند بنابراين ما كه روحانی هستيم بهتر است 
است  اين  هم  اش  الزمه  و  كنيم  جذب  را  جوان ها  كه 
با  بيندازيم  راه  خودمان  خاص  ادبيات  با  تشكيالتی  كه 
اين توجيه حضرت امام هم برای انشعاب آقايان از جامعه 
روحانيت چراغ سبز نشان دادند و مجمع روحانيون مبارز 

تهران تشكيل شد .
پس از كسب اجازه شفاهی از حضرت امام تنها 1۸ روز 
مانده به برگزاری انتخابات سومين دوره مجلس شورای 
اسالمی تعدادی از اعضای جامعه روحانيت مبارز از جمله 
مهدی كروبی، حيدر علی جاللی خمينی ،سيد محمدعلی 
ابطحی، سيد سراج الدين موسوی، محمد حسن رحيميان 
،محمدعلی انصاری سيد مهدی امام جمارانی، سيد محمد 
موسوی خوئينی ها ،علی اكبر آشتيانی ،سيد حميد روحانی 
انصاری،  توسلی،  مجيد  محمدرضا  ارثی  كيان  ،اسداهلل 
محمد  ،سيد  خاتمی  محمد  سيد  زاده،  نظام  محمدعلی 
هاشمی ،سيد تقی درچه ای اسداهلل بيات ،هادی غفاری، 
محمد علی رحمانی، صادق خلخالی و رسول منتجب نيا 
با انتشار بيانيه ای در مورخ ۲۹ اسفند 1۳۶۶ ضمن اعالم 
استقالل از جامعه  روحانيت مبارز موجوديت خود را اين 

چنين اعالم كردند :
در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شورای اسالمی 
گروه های بسياری به نامزد نمودن كانديدا های گوناگون 
اقدام كرده اند و روحانيون مبارز تهران كه دردها و آالم 
حركت  آينه  در  ديگر  بار  برای  را  مان  انقالبی  ملت 
آفرين امام ديده است از اين موقعيت استفاده كرده و به 
توضيح نقطه نظرات خود در قبال ضروريات اين مرحله 

از  انتخابات اقدام می كند.
تلويحی  صورت  به  ادامه  در  مبارز  روحانيون  مجمع 
معرفی  و  انتخاب  در  مبارز  روحانيت  جامعه  خط مشی 
كانديدا در آستانه انتخابات مجلس سوم را زير سوال برد 

و افزود:
 روحانيون مبارز تهران كه موقعيت كانديداها را در ليست 
مختلف انتخاباتی سنجيده و متأسفانه با كنار گذاشتن افراد 
صلحا  در  از  برخی  شدن  كشيده  سوال  زير  به  و  صالح 
طرح  پرخطر  آن  از  و  شده  مواجه  مختلف  های  ليست 
را  شده  ياد  های  ضابطه  از  خارج  و  منقول  غير  اسامی 
اصالت  و  شهدا  خون  حرمت  حفظ  خاطر  به  است  ديده 
های انقالب اسالمی به انتشار و معرفی كانديداهای خود 

اقدام می نمايد 
مجمع  انشعاب  خصوص  در  نوری  ناطق  اكبر  علی 

روحانيون می گويد:
 ما و برادرانمان در مجمع روحانيون مبارز قبل از انتخابات 

سومين دوره مجلس شورای اسالمی در يك تشكيالت 
می كرديم  فعاليت  تهران  مبارز  روحانيت  جامعه  نام  به 
كه البته در اين تشكيالت دو سليقه وجود داشت كه در 
از اعضای شورای مركزی  انتخابات مجلس سوم بعضی 
را  افرادی  دعايی  و  خمينی  ،جاللی  كروبی  آقايان  مانند 
پس  كه  كردند  پيشنهاد  مجلس  كانديدای  معرفی  برای 
از بحث رای گيری به عمل آمد و پيشنهاد آنها  چون در 
اكثريت نبود رای نياورد و لذا آقايان معترض شدند و گفتند 
اگر بخواهيد اين گونه عمل كنيد خودمان را جدا می كنيم 
تا  كردند  زيادی  تالش  رفسنجانی  هاشمی  آقای  جناب 
كرد  پيشنهاد  دليل  همين  به  نگيرد  انشعاب صورت  اين 
از نيروهای پيشنهادی آقايان هم پذيرفته شود تا انشعاب 
رخ ندهد و با احترامی كه برای آقای هاشمی قائل بوده 
و هستيم  اكثريت اعضا پيشنهاد را پذيرفتند و در نتيجه 
گرفتند  قرار  ما  ليست  در  دوره سوم  در  آقايان  از  بعضی 
بدون اينكه ما اطالع داشته باشيم يكباره تشكل مجمع 
روحانيون  مبارز اعالم و هنگام مردم سردرگم مانده بودند 

كه باالخره روحانيون و روحانيت چه فرقی باهم دارند.
پس از انشعاب رسمی مجمع روحانيون از جامعه روحانيت 
مبارز با اينكه اين اتفاق در زمان نوروز رخ داد و به صورت 
كيهان  روزنامه های  شدند  نمی  منتشر  روزنامه ها  معمول 
يعنی حجت االسالم  اطالعات كه گردانندگان هر دو  و 
سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت  و  دعايی  محمود  سيد 
های  شماره  بودند  روحانيون  مجمع  خاتمی عضو  محمد 
اين  فلسفه  تبيين  و  ذكر  به  و  نمودند  منتشر  العاده  فوق 
انشعاب پرداختند ظاهراً خالصه سخنان آنان اين بود كه 
حضرت امام كه در سخنان خود راجع به اسالم آمريكايی 
و اسالم سرمايه داری و …….. سخن می گويند حتمًا 
و آن دسته  دارد  نظر  را مد  دست هايی در داخل كشور 
لذا  و  هستند  آن  ايفای  به همت  روحانيت  جامعه  همين 
مجمع روحانيون برای ترويج اسالم ناب محمدی منشعب 

شده است و قصد دارد خط واقعی امام را دنبال نمايد.
 آيت اهلل موسوی خوئينی ها طی مصاحبه ای با كيهان در 

تاريخ دهم فروردين  ماه سال ۶۷ گفت:
پياده  و  اجرا  مبارز  روحانيون  تشكيل  علت  »مهمترين 

كردن نقطه نظرات حضرت امام می باشد « 
يكم  و  بيست  در  ديگر  مصاحبه ای  در  همچنين  ايشان 

همان ماه با كيهان با لحنی آرام گفت:
اسالم  طرفدار  می خواهيم  كه  است  اين  ما  موضع  همه 
ناب محمدی باشيم و عليه اسالم آمريكايی بجنگيم مهم 
كه  اين  آيا  بشناسيم  را  آمريكايی  اسالم  كه  است  اين 
حضرت امام اين جمله را فرمودند آيا مقصودشان از اسالم 
آمريكايی اسالم ملك فهد از عربستان بوده است اين كه 
فرموده اند به اين ها رای ندهيد يعنی به اسالم ملك فهد 
رای ندهيد؟ خوب معلوم است كه در ايران كسی به ملك 
امام  اين كه حضرت  ببينيم  بايد  نداده است پس  را  فهد 
اين مطلب را می فرمايند در داخل كشور زمينه بروز چنين 
خطری وجود دارد كه خدای ناخواسته در زمانی نه چندان 
دور شاهد باشيم كه اسالم آمريكايی در اينجا حاكم شود

هم  خاتمی  محمد  سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
انگيزه تشكيل مجمع  باب  در  با كيهان  طی مصاحبه ای 

روحانيون گفت:
نه  نه فصل  و جذب است  اين جمع وصل است  انگيزه 
دفع يعنی تالش برای از بين بردن هر گونه تلقی و توهم 
در  است  ممكن  انگاری  سهل  اثر  در  كه  گونه ای  بيمار 
كارآمد  و  نيروهای مخلص  از  انبوهی  و  آيد  پديد  جامعه 
هرگونه  كند  مايوس  و  دلسرد  را  آزاده  و  رای  صاحب  و 
كه  كند  ايجاد  را  توهم  اين  كه  عملی  و  موضع گيری 
دارد حاصلش  گرايش خاص  و  سليقه  به  تعلق  روحانيت 

در جامعه فصل است نه وصل.
با مطرح شدن فلسفه اين انشعاب از سوی اعضای مجمع 
روحانيون و با توجه به سخنرانی ها و پيام های مكرر امام 
مبنی بر تحذير از اسالم آمريكايی و با توجه به تاييد اصل 
انشعاب توسط امام تبليغات بسيار گسترده و پرحجم جناح 
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چپ چنين جلوه می داد كه سخنی كه مجمع روحانيون 
آنها  های  طيف  هم  و  آنها  و  است  حق  می كنند  مطرح 
نماينده  اسالم ناب هستند و جامعه روحانيت و همچنين 
هم طيف های آن مظهر اسالم آمريكايی اين همه مطلب 
در  روحانيون  مجمع  قاطع  پيروزی  در  شد  مهمی  عامل 
افراد  از  بسياری  حتی  كه  چنان  سوم  مجلس  انتخابات 
شناخته شده و شاخص جناح راست نظير حجت االسالم 
و المسلمين ناطق نوری هم نتوانستند در دور اول آرای 

الزم را كسب كنند و به دور دوم رفتند.
در همين زمان مجمع روحانيون سعی داشت تاييد كتبی 
حضرت امام را راجع به اصل انشعاب كسب كند لذا اعضای 
آن نامه ای خطاب به امام نوشتند و در آن فلسفه انشعاب 
را بازگو كرده و گفتند برای آنكه آقايان جامعه روحانيت بر 
برخی مسائل و موارد خالف مصلحت و موازين پافشاری 
بوده  ضروری  نظراتشان  بيان  برای  انشعاب  نمودند  می 
است ضمنا اعالم كردند كه كارهای آنها از قبيل انتشار 

ليست انتخاباتی با موافقت حضرت امام بوده است.
اما مهم در جواب كوتاهی در تاريخ ۲۵ فروردين 1۳۶۷ از 

انشعاب را تاييد نمودند و نوشتند:
  بسمه تعالی 

  حضرات حجج اسالم، روحانيون مبارز تهران ـ دامت 
افاضاتهم 

   سير قضيه به همين صورتی است كه در نامه آورده ايد، 
انشعاب از تشكيالتی     برای اظهار عقيدۀ مستقل، و ايجاد 
در  نيست.     اختالف  اختالف  معنای  به  جديد،  تشكيالت 
پيشبرد  برای  ناكرده هركس  آن موقعی است كه خدای 
با   ، بحمداهلل  كه  كند  پرخاش  ديگری  خود     به  نظرات 
اندركار     انقالب دارم،  شناختی كه من از روحانيون دست 
و همة  به شما  من  گرفت.  نخواهد  كاری صورت  چنين 
كسانی كه     دلشان برای اسالم عزيز می تپد دعا می كنم، 
والسالم  خواستارم.  خداوند     متعال  از  را  آقايان  توفيق  و 

عليكم و رحمة اهلل . 
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 |خاطره ای از آیت اهلل مهدوی کنی|
    به هرحال تهمت های سنگين و پر حجمی كه از طرف 
شد   تحت  می  مطرح  روحانيت  جامعه  عليه  چپ  جناح 
جامعه  بزرگان  ناراحتی  موجب  انشعاب  فلسفه  عنوان 
روحانيت شد و موجب شد آنان برای رفع تهمت ها نزد 

امام بروند هرچند ديگر دليل رجوع آنان به امام آن بود 
كه با استفاده از تاييد امام بتوانند نگاه جامعه را نسبت به 
خود تلطيف كرده و در انتخابات كه حاال به نظر می رسيد 
دست  به  پيروزی هايی  باشند  آن  قطعی  خورده  شكست 
به  را  ديدار  اين  ماجرای  كنی  مهدوی  اهلل  آيت  آورند 

تفصيل در كتاب خاطرات خود مطرح نموده اند:
من در آن موقع ]زمان اعالم انشعاب مجمع در نوروز ۶۷[ 
در مشهد الرضا عليه السالم، مشرف بودم. روزنامه ها هم 
تعطيل بود. يك دفعه شنيديم كه آقايان اعالم موجوديت 
سر  با  فوق العاده  شماره  در  اطالعات  و  كيهان  كرده اند. 
روحانيون،  مجمع  موجوديت  عنوان  به  زيادی،  صدای  و 
آن  در  كه  كردند  منتشر  را  آقايان  از  بعضی  مصاحبه 
آنها  بودند.  كرده  ذكر  را  انشعاب  اين  فلسفه  مصاحبه ها 
گفته بودند كه ما در مسائل انقالب اختالف نظر و اختالف 
اقتصادی  مسائل  در  روحانيت(  )جامعه  اينها  داريم.  مبنا 
مبنای خاصی دارند، در سياست خارجی هم روش خاصی 
دارند و اين همان چيزی است كه امام اسمش را اسالم 

آمريكايی گذاشته است...
تأييد  و  فلسفه  اين  با  انشعاب  اصل  از   برداشت عمومی 
جامعه  از  مانده  باقی  جناح  كه  بود  اين  امام  حضرت 
اسالم  و طرفدار  داری  اقتصاد سرمايه  روحانيت، طرفدار 
آمريكايی هستند و انشعاب مجمع روحانيون، بدين علت 
بود كه اسالمشان اسالم ناب محمدی است. با توصيف 
و تحليل، اين جدايی قهراً طبيعی می نمود بلكه ضرورت 

انقالبی داشت.
 با توجه به جوی كه با اين شعارها و تبليغات پديد آمد، 
برداشت عمومی اين بود كه امام هم اين فلسفه را قبول 
دارند، گرچه حضرت امام خودشان فلسفه ای بر تأييد اين 
جدايی ذكر نكردند و تنها اصل انشعاب را تأييد فرمودند ...

شورای  سوم  ]مجلس  انتخابات  مرحله  دو  ميان   بنده 
اسالمی[ با مشورت دوستان با نامه ای كه قباًل تهيه كرده 
بودم، خدمت امام شرفياب شدم. نامه خطاب به حضرت 
سوابق  به  توجه  با  كه  بود  اين  نامه  و مضمون  بود  امام 
درخشان اعضای جامعه روحانيت مبارز در انقالب آيا واقعًا 
شما اسالم جامعه روحانيت را آمريكايی می دانيد؟ اگر می 
اعالم  رسمًا  نداريد  قبول  را  اين  اگر  اما  هيچ؛  كه  دانيد 

بفرماييد...
را  نامه  اينكه  از  قبل  و  شدم  شرفياب  امام  خدمت   من 
تقديم كنم، شفاهی عرض كردم كه ما نمی دانستيم كه 
بعد از ۶۰ سال طلبگی و مبارزه در راه اسالم و انقالب، 
مهر  با  ما  كه  فهميده ايم  حاال  ولی  شده ايم،  آمريكايی 
شما  و  درآمده ايم  آب  از  آمريكايی  جناب عالی،  تأييد 
اگر  گفتم  می فرماييد.  تأييد  را  ما  بودن  آمريكايی  اتهام 
واقعًا جناب عالی به عنوان امام و رهبر ما، ما را آمريكايی 
وجود  صفحه  از  را  ما  كه  است  اين  قاعده  اش  می دانيد، 
و  اسالمی  ايران  در  است  ممكن  مگر  بفرماييد.  محو 
انقالبی، گروهی آمريكايی در لباس روحانيت باقی بمانند؟ 
قاعده اش اين است كه دستور بفرماييد ما را داخل درياچه 
ببندند و كركره اش  ساوه بريزند و در جامعه روحانيت را 
را پايين بكشند. ما تا به حال فكر نمی كرديم اسالممان 
اسالم آمريكايی است، زيرا ما معارفمان را در حوزه علميه 
از مجالس درس فقه و اصول و اخالق شما فرا گرفته ايم. 
از  قبل  چه  آموخته ايم،  شما  از  را  سياست  برآن  عالوه 
انقالب و چه بعد از انقالب، از سال های قبل سال 1۳4۲ 
در خدمت شما بوديم، در تمام اين مدت هم با شما بوديم 
و شما هم تأييد و راهنمايی می فرموديد، چه طور می شود 
كه ما در يك مقطعی يك دفعه منقلب شويم و به عنوان 
تنها  جريان  اين  در  به عالوه،  شويم؟  شناخته  آمريكايی 
ما متهم نمی شويم، اكثريت جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانيت و طالب 
حوزه های علميه در شهرهای بزرگ ايران همه با ما در 

اين مسائل مشتركند...
 تا من گفتم اگر ما آمريكايی هستيم پس ما را به در ياچه 
ساوه بريزيد، ايشان سريع سرشان را بلند كردند و گفتند 
نخير، من كی چنين حرفی را زدم؟ من چنين حرفی نزدم. 
من به شماها عالقه دارم! خير، چنين چيزی نيست، اصاًل 
من چنين حرفی نزد ه ام، من چنين چيزی را تأييد نكرده ام!

ما  كه  نفرموديد  صريحًا  شما  بله،  كردم  عرض   من 
آمريكايی هستيم، ولی وقتی كه آقايان انشعاب كردند و 

فلسفه انشعاب را اين طور ذكر كردند كه اينها اسالمشان 
آمريكايی است، شما هم اصل انشعاب را تأييد فرموديد، 
شما  نيز  را  انشعاب  فلسفه  كه  است  اين  عرفی  برداشت 
قبول داريد. چيزی هم در اين مورد نگفتيد كه حرفی كه 
بنا  نكرديد.  نفی  را  آن  و  نيست  درست  زدند  آقايان  اين 
اسالم  برداشت می شودكه  كاماًل  اين سكوت  از  اين  بر 
ما آمريكايی است... فرمودند كه من به شما عالقه دارم 
و بايد جبران كنم و اين نسبت و تهمت را برطرف كنم. 
من تا ديدم ايشان گفتند بايد جبران كنم، گفتم پس اجازه 
بدهيد بنده سؤالی بنويسم و به شما بدهم. شما هم چيزی 

مرقوم بفرماييد كه اين اتهام را رفع كند.
 اين دو خاصيت داشت؛ از نظر دينی خاصيتش اين بود 
كه باالخره امام ما را از اين تهمت و اين نقطه سياه تبرئه 
انتخابات تأثير داشت.  كرده اند و از لحاظ سياسی نيز در 
انتخابات  بعدی  مرحله  برای  بود،  مرحله  دو  ميان  چون 
مسائل  به  امام  كه  آنجا  از  بود.  مفيد  و  می گذاشت  اثر 
سياسی خوب واقف بودند، مصلحت نديدند كه معادالت 
برداشت  اين  البته  بريزند.  هم  به  دفعه  يك  را  انتخابات 
من بود، ايشان فرمودند خير، اآلن من چيزی نمی نويسم، 
بياييد و هر چه شما برای رفع اين  انتخابات  از  ولی بعد 
تهمت بنويسيد من آن را تأييد می كنم. بنده خداحافظی 
كردم، منتها كمی دلم شكست، برای اينكه فكر نمی كردم 
ناراحت  مقداری  قلبًا  باالخره  كند.  برخورد  اين طور  امام 
شدم، ولی ابراز نكردم و مسئله را به خداوند متعال واگذار 
كردم.« )خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، چاپ مركز اسناد 

انقالب اسالمی، صفحات ۳۳1 تا ۳۳4(
 |منشور برادری|

مدتی بعد در دهم آبان 1۳۶۷ و در جواب نامه آقای محمد 
جامعه  بين  موجود  اختالفات  درباره  آن  انصاری  علی 
روحانيت و مجمع روحانيون پرسش كرده بود مسائلی را 
مطرح نمودند كه به نام منشور برادری معروف شد و در 
آن جامعه روحانيت را از تهمت اسالم آمريكايی را نمودند 
و ضمن آن به صورت غير مستقيم به داليل خود برای 

تاييد انشعاب هم اشاره نمودند.
بسم اهللهَّ الرحمن الرحيم.

جناب حجت االسالم، آقای حاج شيخ محمدعلی 
انصاری- دامت افاضاته.

نامه شما را مطالعه كردم. مسئله ای را طرح كرده ايد كه 
پاسخ به آن كمی طوالنی می گردد ولی از آنجا كه من به 
شما عالقه مندم، شما را مردی متدين و دانا- البته كمی 
احساساتی- می دانم و از محبتهای بی دريغت نسبت به من 
هميشه ممنونم. به عنوان نصيحت به شما و امثال شما كه 
تعدادشان هم كم نيست مسائلی را تذكر می دهم:كتابهای 
فقهای بزرگوار اسالم پر است از اختالف نظرها و سليقه ها 
و  فرهنگی  نظامی،  مختلف  زمينه های  در  برداشتها  و 
سياسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا كه در مسائلی كه 
ادعای اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد 
اجماعی هم ممكن است قول خالف  و حتی در مسائل 
پيدا شود،از اختالف اخباريها و اصوليها بگذريم. از آنجا كه 
در گذشته اين اختالفات در محيط درس و بحث و مدرسه 
محصور بود و فقط در كتابهای علمی آن هم عربی ضبط 
می گرديد،قهراً توده های مردم از آن بيخبر بودند و اگر با 
جاذبه ای  برايشان  مسائل  اين  تعقيب  می شدند،  هم  خبر 
با  فقها  چون  كه  تصورنمود  می توان  آيا  حال  نداشت. 
و  حق  -خالف  نعوذباهللهَّ داشته اند-  نظر  اختالف  يكديگر 
خالف دين خدا عمل كرده اند؟ هرگز. اما امروز با كمال 
و  فقها  حرفهای  اسالمی  انقالب  مناسبت  به  خوشحالی 
صاحبنظران به راديو و تلويزيون و روزنامه ها كشيده شده 
است؛  مسائل  و  بحثها  اين  به  عملی  نياز  كه  است،چرا 
مثاًل در مسئله مالكيت و محدوده آن، در مسئله زمين و 
تقسيم بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی،در مسائل 
پيچيده پول و ارز و بانكداری،در ماليات، در تجارت داخلی 
و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود 
برخورد  و  قوانين مدنی، در مسائل فرهنگی  در  ديات،  و 
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مجسمه  نقاشی،  عكاسی،  چون  اعم؛  معنای  به  هنر  با 
در  غيره.  و  خوشنويسی  سينما،  تئاتر،  موسيقی،  سازی، 
حفظ محيط زيست و سالم سازی طبيعت و جلوگيری از 
قطع درختها حتی در منازل و امالک اشخاص، در مسائل 
اطعمه و اشربه، در جلوگيری از مواليد در صورت ضرورت 
طبی  معضالت  حل  در  مواليد،  در  فواصل  تعيين  يا  و 
انسانهای  به  غير  و  انسان  بدن  اعضای  پيوند  همچون 
ديگر، در مسئله معادن زيرزمينی و روزمينی و ملی، تغيير 
از  بعضی  تضييق  و  توسيع  و  حالل  و  حرام  موضوعات 
و  حقوقی  مسائل  در  مختلف،  امكنه  و  ازمنه  در  احكام 
نقش  اسالم،  احكام  با  آن  تطبيق  و  المللی  بين  حقوق 
در  آن  تخريبی  نقش  و  اسالمی  جامعه  در  زن  سازنده 
جوامع فاسد و غير اسالمی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، 
برخورد با كفر و شرک و التقاط و بلوک تابع كفر و شرک، 
چگونگی انجام فرايض در ِسير هوايی و فضايی و حركت 
بر خالف جهت حركت زمين يا موافق آن با سرعتی بيش 
از سرعت آن و يا در صعود مستقيم و خنثی كردن جاذبه 
حاكميت  تعيين  و  ترسيم  اينها،  همه  از  مهمتر  و  زمين 
واليت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه ای 
از هزاران مسئله مورد ابتالی مردم و حكومت است كه 
فقهای بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با 
يكديگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمانهای 
گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها 
امروز بايد برای آن فكری بنمايند.لذا در حكومت اسالمی 
هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقالب و نظام 
در  فقهی  اجتهادی-  نظرات  كه  می كند  اقتضا  همواره 
عرضه  آزادانه  يكديگر  با  مخالف  ولو  مختلف  زمينه های 
ولی  ندارد  را  آن  از  جلوگيری  و حق  توان  و كسی  شود 
مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس 
ريزی  برنامه  مسلمانان  نفع  به  بتواند  اسالمی  نظام  آن 
و همين جا  است  روّيه و عمل ضروری  كند كه وحدت 
است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد بلكه 
يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی 
افراد  نتواند  يا  نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و 
به طور  ناصالح تشخيص دهد و  افراد  از  را  صالح و مفيد 
و  بينش صحيح  فاقد  و سياسی  اجتماعی  زمينه  در  كلی 
قدرت تصميم گيری باشد، اين فرد در مسائل اجتماعی و 
حكومتی مجتهد نيست و نمی تواند زمام جامعه را به دست 
گيرد.اما شما بايد توجه داشته باشيد تا زمانی كه اختالف 
تهديدی  است،  مذكور  مسائل  حريم  در  موضعگيريها  و 
متوجه انقالب نيست. اختالف اگر زيربنايی و اصولی شد، 
است  روشن  مسئله  اين  و  می شود  نظام  سستی  موجب 
اگر  انقالب  به  وابسته  موجود  جناحهای  و  افراد  بين  كه 
شكل  اينكه  ولو  است  سياسی  صرفًا  باشد،  هم  اختالف 
با هم  اصول  در  داده شود، چرا كه همه  آن  به  عقيدتی 
تأييد  را  آنان  من  كه  است  خاطر  همين  به  و  مشتركند 
می نمايم. آنها نسبت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و 
دلشان برای كشور و مردم می سوزد و هر كدام برای رشد اسالم و 
خدمت به مسلمين طرح و نظری دارند كه به عقيده خود موجب 
رستگاری است. اكثريت قاطع هر دو جريان می خواهند كشورشان 
مستقل باشد، هر دو می خواهند سيطره و شّر زالوصفتان وابسته به 
دولت و بازار و خيابان را از سر مردم كم كنند. هر دو می خواهند 
كسبه  و  متدين  كشاورزان  و  كارگران  و  شريف  كارمندان 
صادق بازار و خيابان، زندگی پاک و سالمی داشته باشند. 
دولتی  دستگاههای  در  ارتشا  و  دزدی  دو می خواهند  هر 
از  اسالمی  ايران  می خواهند  دو  هر  نباشد،  خصوصی  و 
بازارهای جهان  نظر اقتصادی به صورتی رشد نمايد كه 
و  فرهنگی  اوضاع  دو می خواهند  هر  كند،  آِن خود  از  را 
و محققان  دانشجويان  باشد كه  گونه ای  به  ايران  علمی 
هنری  و  علمی  و  تربيتی  مراكز  به سوی  جهان  تمام  از 
ايران هجوم آورند، هر دو می خواهند اسالْم قدرت بزرگ 
جهان گردد. پس اختالف بر سر چيست؟ اختالف بر سر 
باعث  راه خود  اين است كه هر دو عقيده شان است كه 
متوجه  كاماًل  بايد  دو  هر  ولی  است.  اينهمه  به  رسيدن 

باشند كه موضعگيريها بايد به گونه ای باشد كه در عين 
حفظ اصول اسالم برای هميشه تاريخ، حافظ خشم و كينه 
انقالبی خود و مردم عليه سرمايه داری غرب و در رأس آن 
امريكای جهانخوار و كمونيسم و سوسياليزم بين الملل و در 
رأس آن شوروی متجاوز باشند.هر دو جريان بايد با تمام 
وجود تالش كنند كه ذره ای از سياست »نه شرقی و نه غربی 
جمهوری اسالمی« عدول نشود كه اگر ذره ای از آن عدول 
شود، آن را با شمشير عدالت اسالمی راست كنند. هر دو 
گروه بايد توجه كنند كه دشمنان بزرگ مشترک دارند كه 
به هيچ يك از آن دو جريان رحم نمی كند. دو جريان با 

كمال دوستی مراقب امريكای جهانخوار و شوروی خائن 
به امت اسالمی باشند. هر دو جريان بايد مردم را هوشيار 
كنند كه درست است كه امريكای حيله گر دشمن شماره 
يك آنها است ولی فرزندان عزيز آنان زير بمب و موشك 

گريهای  حيله  از  جريان  دو  هر  گشته اند.  شهيد  شوروی 
اين دو ديو استعمارگر غافل نشوند و بدانند كه امريكا و 
شوروی به خون اسالم و استقاللشان تشنه اند.خداوندا! تو 
شاهد باش من آنچه بنا بود به هر دو جريان بگويم گفتم، 
حاْل خود دانند.البته يك چيز مهم ديگر هم ممكن است 
موجب اختالف گردد- كه همه بايد از شّر آن به خدا پناه 
ببريم- كه آن حب نفس است كه اين ديگر اين جريان 
و آن جريان نمی شناسد.رئيس جمهور و رئيس مجلس و 
نخست وزير، وكيل، وزير و قاضی و شورايعالی قضايی و 
شورای نگهبان، سازمان تبليغات و دفتر تبليغات، نظامی و 
غير نظامی، روحانی و غير روحانی، دانشجو، غير دانشجو، 
با آن  زن و مرد نمی شناسد و تنها يك راه برای مبارزه 
وجود دارد و آن رياضت است، بگذريم .اگر آقايان از اين 
ديدگاه كه همه می خواهند نظام و اسالم را پشتيبانی كنند 
به مسائل بنگرند، بسياری از معضالت و حيرتها برطرف 
تابع  افراد  همه  كه  نيست  معنا  بدان  اين  ولی  می گردد 
انتقاد  كه  گفته ام  ديد  اين  با  باشند.  جريان  يك  محض 
سازنده معنايش مخالفت نبوده و تشكل جديد مفهومش 
جامعه  رشد  باعث  سازنده  و  بجا  انتقاد  نيست.  اختالف 
باشد، موجب هدايت دو جريان  اگر بحق  انتقاد  می شود. 
می شود. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبّرای از انتقاد 
ببيند. البته انتقاد غير از برخورد خطی و جريانی است. اگر 
ناكرده بی جهت در  يا گروهی خدای  اين نظام كسی  در 
و  جناح  و مصلحت  برآيد  ديگران  تخريب  يا  فكر حذف 
خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد، حتمًا پيش از 
آنكه به رقيب يا رقبای خود ضربه بزند به اسالم و انقالب 
لطمه وارد كرده است. در هر حال يكی از كارهايی كه يقينًا 
رضايت خداوند متعال در آن است، تأليف قلوب و تالش 
جهت زدودن كدورتها و نزديك ساختن مواضع خدمت به 
يكديگر است. بايد از واسطه هايی كه فقط كارشان القای 
بدبينی نسبت به جناح مقابل است، پرهيز نمود. شما آنقدر 
دشمنان مشترک داريد كه بايد با همه توان در برابر آنان 
بايستيد، لكن اگر ديديد كسی از اصول تخطی می كند، در 
برابرش قاطعانه بايستيد.البته می دانيد كه دولت و مجلس 
را  داربستها  و  اصول  هرگز  نظام  باالی  گردانندگان  و 
نشكسته اند و از آن عدول نكرده اند. برای من روشن است 
كه در نهاد هر دو جريان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت 
به خلق نهفته است. با تبادل افكار و انديشه های سازنده 
مسير رقابتها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفريط بايد 
مرحله  در  ما  كشور  می كنم  سفارش  باز  من  نمود.  پاک 
بازسازی و سازندگی به تفكر و به وحدت و برادری نياز 
دارد. خداوند به همه كسانی كه دلشان برای احيای اسالم 
نابودی  و  سلم-  و  آله  و  عليه  اهللهَّ  محمدی- صلی  ناب 
و  شما  و  فرمايد  عنايت  توفيق  می تپد،  امريكايی  اسالم 
همه را در كنف عنايت و حمايت خويش محافظت فرمايد 

و ان شاء اهللهَّ از انصار اسالم و محرومين باشيد .
روح اهللهَّ الموسوی الخمينی

یک
نگاه

تا زمانی که اختالف و موضعگیریها در حریم 
مسائل مذکور)مسائل فقهی( است، تهدیدی 
متوجه انقالب نیست. اختالف اگر زیربنایی و 

اصولی شد، موجب سستی نظام می شود و این 
وشن است که بین افراد و جناحهای  مسئله ر

موجود وابسته به انقالب اگر اختالف هم باشد، 
صرفًا سیاسی است ولو اینکه شکل عقیدتی به آن 

داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند 
و به همین خاطر است که من آنان را تأیید 

می نمایم. آنها نسبت به اسالم و قرآن و انقالب 
وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هر 
ح  کدام برای رشد اسالم و خدمت به مسلمین طر

و نظری دارند که به عقیده خود موجب رستگاری 
است. اکثریت قاطع هر دو جریان می خواهند 

کشورشان مستقل باشد، هر دو می خواهند 
سیطره و شّر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و 

خیابان را از سر مردم کم کنند. هر دو می خواهند 
کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان متدین و 
کسبه صادق بازار و خیابان، زندگی پاک و سالمی 

داشته باشند. 
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زندگی میرحسین موسوی از تولد تا نخست  وزیری

حاشیه هایی بیش تر از متن!

وقتی صحبت از ميرحسين موسوی است تمام حواس ها به دو 
امروز  تا  مطلب جمع می شود: آشوب های ۸۸ و حصری كه 
به طول انجاميده است. شايد نقطه عطف زندگی ميرحسين را 
های  العمل  عكس  معموال  اما  گرفت  نظر  در   ۸۸ سال  بتوان 
انسان در يك موقعيت خاص عصاره تمام تجربياتی است كه 
در سال های پيش از آن حادثه اندوخته است ؛ درواقع شالوده و 
بنيان انديشه هايی كه نيروی محركه انسان در حوادث هستند 
رو  همين  از  جست.  تر  ناشناخته  و  دور  های  سال  در  بايد  را 
فكر كرديم مروری كوتاه بر زندگی مهندس موسوی پيش از 
قضايای بازگشت مجدد او به فضای سياست در انتخابات سال 

۸۸ خالی از لطف نخواهد بود.
تقريبا تمام متن زير خالصه ای از كتاب آخرين نخست وزير 
نوشته جواد موگويی است. كتاب شايد خالی از اشكال نباشد و 
نيست! اما در اين قحطی آباد كتاب های تاريخی نگاشته شده 
توسط نسل جديد، چون گوهر گرانبهايی است كه صيد آن را 
بر تمام خوانندگان اين صفحات حداقل!! واجب می دانيم. باشد 

كه مورد پسند افتد!
 | تولد تا جوانی |

سيد حسين موسوی خامنه ای زمستان سال 1۳۲۰ در روستای 
خامنه نزديك تبريز، مهد مشروطه زاده شد. پدرش اسماعيل از 
تجار چای تبريز بود. ميرحسين در خانواده ای ۶ نفره متشكل 
از ۳ برادر و يك خواهر در تبريز بزرگ شد. تولد سيد حسين 
موسوی با عصری بحرانی در تاريخ معاصر ايران همزمان شد. 
شهريور ۲۰ ، دوران استبداد و خفقان رضاخانی با ورود متفقين 
به سر آمد. سيد حسين ۵ ساله بود كه كشور از اشغال متفقين 
خارج شد و گروه ها و احزاب سياسی توانستند با آزادی عمل 
بيشتری فعاليت كنند. از آن زمان تا سال های بعد كه ميرحسين 
راهی دانشگاه شد فضای كشور جوالنگاه احزاب سياسی مختلف 
با انديشه های گوناگون و رنگارنگ بود. از نهضت خداپرستان 
سوسياليست تا جاما اين تشكل به رهبری محمد نخشب و با 
انكار  به  ماترياليستی كه  الحادی و  افكار  نفوذ  با  مبارزه  هدف 
وجود خداوند و طرد مذهب از صحنه زندگی سياسی و اجتماعی 

از سمت چپ وارد دين  اين نهضت  می پرداخت تشكيل شد. 
و دين داری شده بود و با جذب عده ای از جوانان مذهبی و 
انقالبی تالش كرد تا عالوه بر حفظ ايدئولوژی اسالمی ، انديشه 
ای هم درباره نظام اقتصادی و عدالت اجتماعی داشته باشد. اين 
ماركسيسم  های  جنبه  ساير  تاثير  تحت  كه  آن  از  بيش  گروه 
باشد ، از نگرش سوسياليستی و روش های سياسی موجود در 
نوشته  بود. نخشب در  تاثير گرفته  ماركسيستی  احزاب چپ و 
هايش به صراحت از جنبش های چپ ، منهای ماركسيسم دفاع 
می كرد و اصطالحاتی مانند »ديالكتيك« ، »انحالل مالكيت 
خصوصی« بر ابزار توليد را در نوشته های خود با سهولت به كار 
می برد. نخشب در سال 1۳۳۲ دستگير شد و به زندان افتاد. 
پس از آزادی در سال 1۳۳۷ روانه آمريكا شد. در غياب نخشب 
، به جبهه ملی  ايران« به رهبری حسين راضی  »حزب مردم 
پيوست. اما حبيب اهلل پيمان و كاظم سامی ، از نيروهای جوان 
حزب، پس از جدايی از حزب مردم ايران، جمعيت آزادی مردم 
ايران )جاما( را در سال 1۳4۰ تشكيل دادند كه در واقع از نظر 

قدمت تاريخی ادامه همان جريان نخشب بود.
 | دانشگاه هنر و آشنایی با تشکل ها |

زمانی كه جاما تشكيل شد، موسوی در كنكور دانشگاه ملی در 
رشته معماری قبول و راهی تهران شد. آشنايی سيد حسين با 
پيمان مقارن بود با نگارش كتاب »سوسياليسم مردم ايران« در 
شهريور 1۳41 توسط پيمان. شايد همين كتاب بود كه موسوی 
پر كردن خال  برای  را  اين كتاب  پيمان  پيمان كرد.  را شيفته 
»راهنمای مبارزه« نوشته بود تا با شرح اوضاع ايران، چگونگی 

مسير آينده را شرح دهد. 
سابقه  با  موسوی  برای  بود.  موسوی  مطلوب  پيمان  انديشه 
كردن  جمع  پی  در  فردی  كه  بود  جذاب   ، خانوادگی  مذهبی 
نطفه  ترتيب  همين  به  است.  دينی  های  آموزه  با  سوسياليسم 
انديشه سياسی و مذهبی موسوی با تركيب اسالم و سوسياليسم 
بسته شد. انديشه ای كه بعدها به آرمان او مبدل شد و سراسر 

زندگی اش را به خدمت گرفت.
سال دوم تحصيل موسوی مقارن بود با آغاز نهضت آيت اهلل 
خمينی در سال 1۳4۲. از سوی ديگر در همين سال، نهضت 
آزادی پس از گذشت دو سال از تاسيس ، توانست دانشجويان 
و جوانان بسياری را جذب خود كند. آيت اهلل طالقانی ، مهندس 

مهدی بازرگان و دكتر يداهلل سحابی نهضت آزادی را در سال 
بودن«  مصدقی  و  »مسلمان،ايرانی  و  كردند  تاسيس   1۳4۰
به  حسين  سيد  كردند.  اعالم  نهضت  به  پيوستن  شرط   ۳ را 
كه  بازرگان،  مهندس  دوم  فرزند   ، بازرگان  عبدالعلی  واسطه 
آزادی  نهضت  با  بود  معماری  دانشكده  در  او  دانشگاهی  هم 
از ديگر جوانان  آشنا شد. حسن آالدپوش، دانشجوی معماری 
نهضت آزادی با موسوی همكالس بود. عليرغم دوستی عميق 
بازرگان، ميرحسين هيچگاه به نهضت  با آالدپوش و  موسوی 

آزادی نپيوست. 
عبدالعلی بازرگان در سال 4۸ همراه ميرحسين موسوی، حسن 
نجفی،  محمدعلی  و  هندی  حسن  كار،  نقره  حميد  آالدپوش، 
كرد  تاسيس  را  معماری  دانشكده  دانشجويان  اسالمی  انجمن 
در  انداخت.  راه  را  ملی  دانشگاه  اسالمی  انجمن  بعد  مدتی  و 
دنبال سركوب  به  آزادی  نهضت  از جوانان  نفر   ۳ دوره  همين 
اين  به  آيت اهلل خمينی  قيام 1۵ خرداد و دستگيری  مردم در 
نتيجه رسيدند كه مبارزه مسالمت آميز با رژيم فايده ای ندارد 
كار  اين  برای  و  رژيم گرفتند  با  مبارزه مسلحانه  به  و تصميم 
»سازمان مجاهدين خلق« را تاسيس كردند. آالدپوش بالفاصله 
بعد از شروع فعاليت سازمان به آن ها پيوست اما موسوی كه 
مبارزه مسالمت آميز و قانونی نهضت آزادی با رژيم را نپذيرفته 
بود چطور می توانست مبارزه مسلحانه را بپذيرد؟ به همين دليل 
حاضر نشد به همكالسی خود در سازمان بپيوندد. اما برخالف 
انديشه  دانشجو كه  و  مبارزان جوان  از  موسوی،طيف عظيمی 

مبارزه با رژيم را داشتند، به سازمان پيوستند.
 |گالری نقاشی،شریعتی،ازدواج!|

سال 1۳4۸ درهای حسينيه ارشاد به عنوان يك مركز فرهنگی 
و اسالمی،به روی همه مردم، و به ويژه جوانان گشوده شد و 
بعد از سال های دراز سكون و سكوت،موج دوستداران دين و 
جويندگان حقيقت به سوی اين محفل سرازير شد. در اين محل 
دكتر شريعتی با قدرت و نيروی كم نظيری هر هفته ساعت ها 
سخنرانی و در مباحث مختلفی گفتگو می كرد.در همان سال 
ورود دكتر شريعتی پای آالدپوش و موسوی هم به حسينيه باز 
شد. در آن روزگار يكی از عاليق موسوی برگزاری نمايشگاه 
های نقاشی در گالری های تهران به ويژه گالری قندريز بود.

را  نقاشی،او  به  اش  عالقه  اما  خواند  می  معماری  او  چه  اگر 
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شناسی
شخصیت

 معصومه بختیاری
 ترم شش پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی



به برگزاری نمايشگاه های نقاشی كشانده بود. ولی آالدپوش 
برعكس او بيشتر وقتش را به مبارزه می گذراند.

رشته مجسمه سازی  دانشجوی  رهنورد(  )زهرا  كاظمی  زهره 
از نقاشی و نقش  از سال دوم دانشگاه نمايشگاه هايی  بود و 
برجسته را در گالری بروجنی و سال بعدش در گالری قندريز 
برگزار كرد.همانجا بود كه با موسوی آشنا شد. وقتی به واسطه 
شد،سومين  باز  ارشاد  حسينيه  به  پايش  متحدين  محبوبه 
نمايشگاهش را در سال 4۸ در حسينيه ارشاد داير كرد.همان 

سال با سيدحسين موسوی ازدواج كرد.
 |فروپاشی جاما،سمرقند و پایانی بر ارشاد|

خلق  مجاهدين  سازمان  كه  روزهايی  با  همزمان   4۶ سال 
روزهای ابتدايی تاسيس را سپری می كرد، هسته مخفی گروه 
از ساواک شناسايی و دستگير شدند و  نفوذ عناصری  با  جاما 
جاما از هم متالشی شد. پيمان و سامی كه در جريان فروپاشی 
جاما توسط ساواک دستگير و محكوم به ۲ سال حبس شده 
بپيوندند.  خلق  مجاهدين  سازمان  به  گرفتند  تصميم  بودند، 
راه  خلق  مجاهدين  به  موسوی  پيوستن  برای  پيمان  ترغيب 
بود، ترجيح داد  پيمان  اگرچه شيفته  نبرد و موسوی  به جايی 
تنها به مطالعه كتاب های او بپردازد و به فعاليت های هنری 

مشغول باشد.
سال 4۹ تعدادی از اعضای انجمن اسالمی دانشكده معماری 
برای گذران زندگی تصميم به تاسيس شركتی خصوصی گرفتند 
شركت  تاسيس  اصلی  بانی  گذاشتند.  »سمرقند«  را  نامش  و 
همكاری  به  دعوت  هم  را  موسوی  بود.او  بازرگان  عبدالعلی 
 ... ارشاد شد  پايگاه فعاليت های حسينيه  كرد. »دفتر سمرقند 
می توان گفت دفتر سمرقند در حقيقت پاتوق و پايگاه فكری 
اعضای  ارتباط  دليل  به  بود...«   ارشاد  حسينيه  های  فعاليت 
شركت سمرقند با حسينيه ارشاد، مديران حسينيه، طراحی آرم 

حسينيه را به آنان سفارش دادند. 
برگزاری تئاتر در محيط مذهبی حسينيه ارشاد،از نوآوری های 
حسينيه  در  كه  نمايشی  آخرين  سربداران،  بود.  شريعتی  دكتر 
ارشاد اجرا شد تنها يك شب به روی صحنه آمد، زيرا در شب 
اجرای  فردای  شدند.  آن  اجرای  مانع  ساواک  ماموران  دوم 
نمايش سربداران حسينيه ارشاد بسته شد و دكتر شريعتی نيز به 

زندگی مخفيانه روی آورد و مدتی بعد روانه زندان شد.
 |چند روز در کمیته،حذف آالدپوش|

نيروهای  تيراندازی  در  ای  دختربچه   ۵1 اسفند  بعدازظهر  در 
ساواک در جريان دستگيری »عزت شاهی«، از اعضای سازمان 
بعد  روز  چند  كه  خبرهايی  در  اما  شد.  كشته  خلق،  مجاهدين 
منتشر شد ساواک اعالم كرد خرابكاری دستگير شده است و 
در اثر گلوله ناجوانمردانه اين خرابكار، دختری كشته شده است. 
انتشار خبر كذب ساواک، سازمان مجاهدين  از  بالفاصله پس 
داد و اعالم كرد كه عزت شاهی در آن روز مسلح  بيانيه ای 
نبوده و دختربچه در اثر تيراندازی نيروهای ساواک شهيد شده 
است. حسن آالدپوش و عبدالعلی بازرگان در ارديبهشت ۵1 به 
جرم دادن اين اعالميه به يكی از همكاران در شركت سمرقند، 
بعد  افتادند.مدتی  زندان  به  و  شدند  دستگير  ساواک  توسط 

موسوی هم بازداشت شد.
عزت شاهی می گويد:»... بازرگان و آالدپوش به جرم پخش 
ديگری  دليل  به  ميرحسين  شدند.اما  دستگير  اعالميه  اين 
دستگير شد كه من از آن اطالعی ندارم.او پايش هم به زندان 
و  بود  بازداشت  مشترک  كميته  در  روز  فقط 1۵-1۰  و  نرسيد 

بالفاصله هم آزاد شد...«
رابطه  اين كه موسوی در  آزاد شد،اما  ماه  از ۶  آالدپوش پس 
روز   1۵ از  بعد  چرا  اينكه  يا  و  شد  دستگير  موضوعی  چه  با 
آزاد شد نامعلوم است. خود وی هم هيچگاه در مصاحبه ها و 
خاطراتش به جزئيات اين موضوع اشاره ای نكرده است. پس 
از آزادی آالدپوش از زندان جريانی در سازمان شكل گرفته بود 
كه در حال تغيير ايدئولوژی و هدايت اعضای سازمان به سمت 
ماركسيسم بود. مدتی پس از اعدام بنيانگذاران سازمان و افتادن 
به تدريج،  آرام،  رهبری سازمان به دست تقی شهرام و بهرام 
در 11  آالدپوش  ماركسيست شدند.  و محبوبه هم  پوش  آالد 
شهريور ۵۵ و پس از ترور چند مستشار آمريكايی،توسط گلوله 
های ساواک از پا درآمد و پس از ۶ ماه هم همسرش،محبوبه 

ماموران  گلوله های  اثر  در  تهران  متحدين،در خيابان فخرآباد 
گشتی كميته مشترک كشته شد. 

 |انتشارات قلم،جنبش مسلمانان و سفر به امریکا|
اوايل سال 1۳۵۶ انتشارات قلم توسط تعدادی از اعضای نهضت 
پر  شكل  با  را  انتشارات  آرم  ميرحسين  شد.  تشكيل  آزادی 
طراحی كرد كه سمبل قلم های قديمی بود.كار اصلی انتشارات 
قلم جمع آوری آثار پراكنده دكتر شريعتی و چاپ آن ها بود. 
شدن  باز  طرفی  از  و  روحانيون  نهضت  گيری  اوج  با  پيمان، 
فضای سياسی در سال ۵۶، جمعی از اعضای نهضت آزادی و 
همفكران خود را دور هم جمع كرد تا مبارزه را دوباره آغاز كند.

موسوی هم به اين دعوت پيمان پاسخ مثبت داد.گروه،جنبش 
از نظر خانوادگی متعلق  اين گروه  نام گرفت.  ايران  مسلمانان 
به ملی-مذهبی های چپ بود كه ميانه راه مجاهدين خلق و 

نهضت آزادی قرار داشتند.
اگرچه محمدمهدی جعفری ،اهداف جنبش را مبارزه مسلحانه 
مطرح می كند اما خود او نيز معترف است كه مبارزه مسلحانه 
تنها در حد يك فكر باقی ماند و تمام فعاليت جدی اين گروه 
در  نشريه  و  اعالميه  چند  صدور  به  تنها  انقالب  پيروزی  تا 
و  به طور مخفيانه  اقتصادی،آن هم  و  اجتماعی  مسائل  زمينه 
با امضاهای مستعار خالصه شد.شايد اطمينان از عدم ورود به 
داشت  برآن  را  گروه،موسوی  مبارزه جدی  و  مسلحانه  حركت 
كه به طور غير رسمی به گروه جنبش مسلمانان ايران بپيوندد 
وگرنه روند فعاليت او از هنگام ورود به انجمن اسالمی دانشكده 
معماری دانشگاه ملی گواه است كه هيچگاه اهل مبارزه نبوده 
و جدی ترين فعاليت او،طراحی آرم حسينيه ارشاد و انتشارات 
قلم بوده است.با اين حال موسوی اين حد از مبارزه را هم تاب 
نياورد و چند ماه بعد از همكاری،در نگارش چند بيانيه و اعالميه 

به همراه همسرش تصميم به ترک ايران گرفتند.
جعفری قصد موسوی و همسرش از مسافرت به امريكا را اقامت 
دائم اعالم ميكند:»قصدشان اين بود كه اگر بتوانند مقيم شوند.

قول  به  بنا  اما  بودند.«  شده  خسته  ايران  پراختناق  فضای  از 
نتوانستند  ماه  سه,چهار  از  رهنورد»بيش  و  موسوی  جعفری، 
محيط امريكا را تحمل كنند« و تابستان ۵۷ به ايران بازگشتند.

اين كه هدف موسوی و همسرش از اين سفر چندماهه،چه بود 
و دليل بازگشت آنان در ماه های منتهی به پيروزی انقالب چه 

بوده،نامعلوم است و آن ها هم در اين باره سخنی نگفته اند.
به هر حال عمر گروه جنبش مسلمانان ايران چند ماهی بيشتر 
پايان  به  گروه  اعضای  ميان  اختالف  اثر  بر  و  نكرد  پيدا  دوام 

رسيد.
  |آغاز رسمی فعالیت سیاسی؛باالخره!|

خامنه  آقايان  آن  موسسان  كه  اسالمی  جمهوری  حزب 
بودند  رفسنجانی  هاشمی  و  اردبيلی  ای،بهشتی،باهنر،موسوی 
سرانجام ۷ روز پس از انقالب اسالمی رسما اعالم موجوديت 

كرد و عضوگيری رسمی آن هم در اسفند ۵۷ آغاز شد. قبل 
از شروع دومين جلسه رسمی حزب،آقای باهنر با موسوی تماس 
گرفت و از او خواست تا در جلسات حزب شركت كند.موسوی 
برخالف دوران پيش از انقالب كه عضويت رسمی هيچ حزب و 
گروهی را نپذيرفته بود،بالفاصله درخواست دكتر باهنر را پذيرفت و 
همان شب خود را به جلسه حزب رساند و بالفاصله هم به عضويت 
شورای مركزی حزب درآمد. عالوه بر موسوی، از پيمان هم دعوت 
شد تا به حزب جمهوری اسالمی بپيوندد،اما او برخالف موسوی كه 
بالفاصله به حزب پيوست،امتناع كرد و نپذيرفت.با پيروزی انقالب 
موسسان حزب تصميم گرفتند روزنامه ای را به عنوان ارگان رسمی 
حزب منتشر كنند.آقای خامنه ای مديرمسئول روزنامه »جمهوری 
برگزيد. به عنوان سردبير  را  ايشان هم موسوی  بود.  اسالمی« 

موسوی بالفاصله پيشنهاد آقای خامنه ای را پذيرفت.
 |آغاز اختالفات؛آیت یا موسوی؟مساله این است!|

چند ماه كه از انتشار روزنامه گذشت آرام آرام از درون شورای 
مركزی حزب،مخالفت هايی عليه خط مشی روزنامه به صدا 
عهده  بر  آيت«  حسن  »سيد  دكتر  را  مخالفان  درآمد.رهبری 
داشت.او جزو اولين كسانی بود كه به جمع ۵ نفری موسسان 
پيوسته و به پيشنهاد دكتر بهشتی،دبير سياسی حزب شده بود. 
دو  اين  نگاه  نوع  در  بايد  را  موسوی  و  آيت  اختالفات  ريشه 
فرد )بخوانيد جريان!( به دكتر مصدق دانست. آيت معتقد بود 
»دكتر مصدق پس از آن كه از دوش آيت اهلل كاشانی باال رفت.

تمام قدرت خود را صرف كوبيدن و لجن مال كردن آيت اهلل 
كاشانی كرد.به شهادت تاريخ، هيچ زمانی در تاريخ معاصر ايران 
توهين  اسالم  و  روحانيت  مصدق،به  حكومت  زمان  اندازه  به 
،اما  دارد.«  شرم  ها  اهانت  آن  نوشتن  از  قلم  كه  است  نشده 
معرفی  اسالمی«  اصيل  »فرهنگ  عاشق  را  مصدق  موسوی 
كرد و در سرمقاله ای با عنوان »مصدق و پايان« نوشت: »ما 
به  و دسته ديگری كه  و گروه  نداريم كه هر جريان  ترديدی 
و  خيزد  می  بر  مشابه  های  جريان  و  مصدق  اعراض  و  انكار 
ندارد،يك حركت  آرايی كه برشمرديم  بر چنين عقايد و  تكيه 
غيراصيل،فحاش و هتاكی بيش نيست كه به مقصد گل آلود 
كردن آب ها و ماهی مقصود گرفتن و دست و پاكردن شهرت، 

بدين گونه اعمال دست می زند.«
موسوی درحالی درباره عشق مصدق به فرهنگ اصيل اسالمی 
را  مصدق  او  حتی  عليه(  اهلل  )رحمت  امام  كه حضرت  نوشت 

مسلمان هم نمی دانست:
آن  از  است،من  بوده  باطل  اولش  از  ملی(كه  »گروهی)جبهه 
روحانيت  و  اسالم  با  كه  گروهی  دانم.يك  می  هايش  ريشه 
بوده  مخالف  هم  اولش  اند،از  بوده  مخالف  سرسخت  اسالم 
ها  اين  كه  ديد  كاشانی  اهلل  آيت  مرحوم  وقتی  هم  اند،اولش 
دارند خالف می كنند،صحبت كرد،اينها كاری كردند كه سگی 
را نزديك مجلس عينك بهش زدند، اسمش را آيت اهلل گذاشته 
بودند.اين در زمان آن بود كه اينها )جبهه ملی( فخر می كنند 
به وجود او ،آن هم )مصدق( مسلم نبود.من در آن روز در منزل 
يكی از علمای تهران بودم كه اين خبر را شنيدم كه سگی را 
عينك زدند و به اسم آيت اهلل توی خيابان ها می گردانند.من 
به آن آقا عرض كردم كه اين ديگر مخالفت با شخص نيست.

را  اين )مصدق( سيلی خواهد خورد و طولی نكشيد كه سيلی 
خورد و اگر مانده بود،سيلی را بر اسالم می زد.«

البته اعتراض آيت تنها به خط مشی موسوی در روزنامه نبود.
او اساسا با عضويت موسوی در شورای مركزی حزب مخالف 
اين  فرد عضو شورای مركزی حزب  بود. دكتر حسن غفوری 

مخالفت ها را به ياد دارد:
و  موسوی  مهندس  مثل  افرادی  با  اول  روز  از  آيت  »شهيد 
ملی گراها مخالف بود و به شدت اعتراض می كرد. معتقد بود 
مهندس موسوی انديشه های چپ دارد.ايشان حتی با عضويت 
موسوی در شورای مركزی حزب هم مخالف بود. حاال چه برسد 

كه بخواهد وزير امورخارجه يا نخست وزير شود ...«
 |دیالمه؛همنوا با آیت،در برابر موسوی|

بود.دكترای  مطهری  شهيد  شاگردان  از  ديالمه  عبدالحميد 
در  شهر  اين  نماينده  و  داشت  مشهد  دانشگاه  از  داروسازی 
مجلس شورای اسالمی بود. ديالمه عالوه بر موسوی به تفكر 
بود كه  كتابی  دو  به  او  داشت.اعتراض  اعتراض  نيز  همسرش 

یک
نگاه

موسوی مصدق را عاشق»فرهنگ اصیل 
اسالمی« معرفی کرد و در سرمقاله ای با 

عنوان »مصدق و پایان« نوشت:»ما تردیدی 
وه و دسته دیگری  نداریم که هر جریان و گر

که به انکار و اعراض مصدق و جریان های 
مشابه بر می خیزد و تکیه بر چنین عقاید 

و آرایی که برشمردیم ندارد،یک حرکت 
غیراصیل،فحاش و هتاکی بیش نیست که به 
مقصد گل آلود کردن آب ها و ماهی مقصود 

گرفتن و دست و پاکردن شهرت،بدین گونه 
اعمال دست می زند.«

موسوی درحالی درباره عشق مصدق به 
فرهنگ اصیل اسالمی نوشت که حضرت 

امام )رحمت الله علیه( حتی او-مصدق- را 
مسلمان هم نمی دانست  1366
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جمهوری  روزنامه  در  هم  موسوی  بود.  نوشته  رهنورد  زهرا 
اسالمی مصاحبه های اختصاصی با رهنورد منتشر می كرد و 
مدام او را به عنوان متفكر زن مسلمان معرفی می كرد.همين 

رفتار اعتراض ديالمه را برانگيخت:
در  اسالم  درباره  را  مزخرف  مشت  يك  رهنورد  زهرا  »خانم 
كتاب هايی مانند »طلوع زن مسلمان« ، »همگام با يوسف«، 
بافته.از آن  به هم  توانسته  تا  اين مسائل  از  »قيام موسی« و 
جايی كه او سابقه مسلمانی زيادی نداردحاال چه جور شده كه 
به عنوان مفسر قرآن مطرح شده! معلوم نيست دنيا در دست 
كيست كه هر كس می خواهد يك ساله مفسر قرآن شود!...«

ديالمه بارها نسبت به مطالب روزنامه حزب جمهوری اسالمی 
نمی  حزب  چشم  از  را  مشی  خط  اين  بود.او  كرده  اعتراض 
بود:  دانست.معتقد  می  آن  مستقيم  مقصر  را  موسوی  و  ديد 
»خط فكری موسوی،خط فكری جنبش مسلمان مبارز و حبيب 
اهلل پيمان و غيره است.البته نمی خواهم بگويم كه عضو آن 
اگر  و  است  همان  دوره،  آن  فكری  جهت  است،ولی  سازمان 
رجوع كنيد به روزنامه ها می بينيد در خيلی جاها اين خط مشی 
را دنبال می كند. اين ها را من از ديد حزب نمی بينم،بلكه فقط 

از پايگاه ايشان می بينم ... .«
|دیکتاتوری موسوی بر روزنامه جمهوری اسالمی!|

گروهی  شد  قرار  كه  رسيد  اين  به  نهايت  در  ها  اعتراض 
زيربار  موسوی  كند،اما  نظارت  روزنامه  بر  تا  شود  تشكيل 
در  مقاالتی  نمی گذاشت  فرد،موسوی  گفته غفوری  به  نرفت. 
محمود  كه  بار  يك  شود.حتی  چاپ  روزنامه  در  مصدق  نقد 
نوشته  نفت  شدن  ملی  نهضت  درباره  يادداشت  چند  كاشانی 
بود،در روزنامه چاپ نكرد! كار به آن جا رسيد كه وقتی آيت به 
عنوان دبير سياسی حزب به مناسبت ۲۸ مرداد 1۳۳۲ مطلبی 
با عنوان»تحليلی مستند از كودتای ۲۸ مرداد« برای انتشار به 
از آن كه  روزنامه داد، موسوی به عنوان سردبير روزنامه پس 
نتوانست مانع انتشار مقاله شود،مطلب وی را با اين توضيح كه 
»مقاله زير را دكتر حسن آيت نوشته اند، ولی الزم به يادآوری 
است كه درج آن به معنای موافقت شورای نويسندگان روزنامه 
جمهوری اسالمی با محتوای آن نيست« چاپ كرد.اين توضيح 
بايد  كه  ارگانی حزب  روزنامه  بود،چون  بسيار عجيب  موسوی 
ارائه كننده تفكر حزب باشد، يادداشت دبير سياسی حزب را نظر 

شخصی او می دانست!
 |چرا مصدقی بودن موسوی این همه دردسر ساز بود؟ )قسمت اول!(|

پاسخ اين سوال در انديشه آيت،برچند عامل استوار بود. اول اين 
كه اهميت اين موضوع از آن جا بود كه در آن مقطع،با نزديكی 
گرايی  ملی  های  پيروزی،جريان  روزهای  به  اسالمی  انقالب 
اسالمی  انقالب  رهبر  عنوان  به  را  مصدق  كردند  می  تالش 
معرفی كنند تا اين طور وانمود شود كه نهضتی كه به رهبری 
امام و روحانيون به پيروزی رسيده،ميراث و ادامه دهنده نهضت 
ملی شدن نفت به رهبری مصدق،)و نه آيت اهلل كاشانی( است 
و ايدئولوژی آن متاثر از ايدئولوژی ناسيوناليستی مصدق در دهه 
۳۰ است و ياران ديروز مصدق،رهبران كنونی انقالب ايران اند.

دوم اين كه پس از پيروزی انقالب، اين چهره سازی در نشريه 
های ملی گرا هم دنبال می شد. پيمان در نشريه امت،نهضت 
آزادی در نشريه ميزان و بنی صدر در نشريه انقالب اسالمی بر 
همين رويه تاكيد می كردند.گردهمايی و ميتينگ های متنوعی 
به بهانه های مختلف برای ستايش و بزرگ نمايی مصدق برگزار 
می شد. حال در اين شرايط موسوی در روزنامه،همين مشی را 
سرلوحه كار خود قرار داده بود.آن هم در روزنامه ای كه ارگان 
مشرب  و  رفتار  كه  بود.حزبی  اسالمی  جمهوری  حزب  رسمی 
سياسی اش در مخالفت با ملی گراها بود.واضح بود كه اعتراض 
آيت به موسوی به دليل حمايت از مصدق،به معنی حمايت از 
يك شخص نبود،بلكه تمايل به يك جريان ضدروحانيت بود كه 
سعی داشت در رهبری انقالب انحراف ايجاد كند.از طرف ديگر 
گرايش روزنامه به ملی گراها برای آيت و هم فكرانش اهميت 
و  ستايش  رويه  همان  دقيقا  اسالمی  جمهوری  داشت.روزنامه 
های  جريان  كه  بود  گرفته  پيش  در  را  مصدق  سازی  چهره 
دنبال   ... و  امت،ميزان،مجاهد،پيكار  روزنامه  در  حزب  مخالف 
می كردند. اما گوش موسوی به اعتراض ها بدهكار نبود و در 
ستايش مصدق چنان پيش رفت كه راه مصدق-كه امام حتی 

او را مسلم نمی دانست!- را با راه امام حسين)ع( يكی انگاشته و 
مصدق را هم رديف شهدای كربال عنوان می كرد.اما هدف آيت 
از طرح اختالف كاشانی-مصدق،»زنده كردن جنگ كاشانی-

مصدق نيست.«بلكه »جنگ بين حق و باطل است«،»بحث از 
ديگر  شود  می  متوجه  وقتی  كه  است  استعمار  قديمی  نيرنگ 
بايستد،عوامل خود را در صف های  نمی تواند رودرروی ملت 
انقالبيون جا می زند و همچون دزدی كه با دزدزدگان هماهنگ 
شده،بلندتر و رساتر از آنان فرياد»آی دزد!آی دزد!« را سر می 
باانقالبيون  را  اربابان،خود  خواست  به  هم  استعمار  دهد.عمال 
صحنه  با  و  انقالبی  تند  شعارهای  دادن  با  و  كرده  هماهنگ 
سازی ها اين طور وانمود می كنندكه آن ها »مخالف واقعی« 
استعمارگران هسند تا زمام ملت را به دست عمال خود بسيارند 

و انقالبيون واقعی را منزوی كنند.«
 |تقلب؛دوباره!|

قانون  تا  بود  برگزار شده   ۵۸ مرداد  خبرگان  انتخابات مجلس 
اساسی جمهوری اسالمی را تدوين كرده و به تصويب برسانند. 
در اين انتخابات زهرا رهنورد)كه بعد از انقالب نامش را عوض 
از  تهران  در  هم  بود(  برگزيده  خود  برای  را  نام  اين  و  كرده 
احزاب و گروه  سوی سازمان مجاهدين خلق،كانديدا شد.همه 
نورالدين  از  رقابت شدند.  وارد عرصه  اجتماعی  نيروهای  و  ها 
عمويی  محمدعلی  و  طبری  فرمانفرما،احسان  كيانوری،مريم 
عضو حزب توده تا مسعود رجوی از سازمان مجاهدين خلق و ... 
حبيب اهلل پيمان هم از جنبش مسلمانان مبارز كانديدا شد.وقتی 
نتيجه انتخابات اعالم شد،نام هيچ يك از اين كانديداها ميان 
راه يافتگان مجلس نبود. در اين انتخابات، پيروزی اكثريت با 
كانديداهای حزب جمهوری و جامعه روحانيت مبارز بود،اما گروه 
های چپ و ملی گرا،ادعای تقلب در انتخابات را مطرح كرده، 
حزب جمهوری اسالمی را متهم به تقلب و انتخابات را باطل 
در  موسوی  بود.  معترضان  جزو  رهنورد هم  كردند.زهرا  اعالم 
مصاحبه ای اختصاصی با عنوان»ويژگی های انقالب اسالمی« 

در روزنامه جمهوری اسالمی اعتراض همسرش را چاپ كرد:
»درباره قانون اساسی بايد بگوييم كه اوال با تركيب يكدستی 
كه در مجلس خبرگان هست،موافق نيستم... حاال گرچه در اين 
انتخابات تقلب شده... اين مساله هست،اين تركيبی كه وجود 
دارد،بينش مكتبی اسالم كه االن برای ما اصل قضيه است،در 

آن به ندرت حضور دارد.«
اين ادعای رهنورد بسيار عجيب بود،چون اوال اين سخن در روزنامه 
رسمی حزب جمهوری اسالمی، حزب پيروز انتخابات چاپ شده 
انتخابات را دولت موقت برگزار كرده بود كه  بود.دوم اين كه 
وزرای آن از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و مهم ترين 
ديگر  طرف  بودند.از  اسالمی  جمهوری  حزب  مخالف  جريان 
وزير كشور و مسئول برگزاری انتخابات، هاشم صباغيان دوست 

دوران دانشجويی موسوی و رهنورد بود.خالصه آن كه بله!اين 
قصه تقلب سر درازی دارد!!

 |شب هفتم|
ساختمان  در  مهمی  جلسه  بود  قرار   ،۶۰ سال  تير  هفتم  روز 
دفتر مركزی حزب در محله سرچشمه تهران تشكيل شود. اين 
جلسه برای موسوی حياتی بود و می توانست سرنوشت او را 
تغيير دهد.چند روز از عزل بنی صدر از رياست جمهوری گذشته 
بود.موضوع جلسه،تصميم درباره انتخاب وزير امور خارجه برای 
معرفی به نخست وزير بود.موسوی گزينه اصلی اين وزارتخانه 
بود كه در طول دوران رياست جمهوری بنی صدر بدون وزير 
را  آن  وزير،سرپرستی  نخست  عنوان  به  رجايی  و  بود  مانده 
جمهوری  رياست  از  صدر  بنی  عزل  با  داشت.حاال  عهده  بر 
وقت آن رسيده بود تا تكليف اين وزارتخانه مهم و حياتی هم 
مشخص شود. موسوی گزينه اصلی وزارت بود،اما مخالفان او 
در حزب به شدت با اين انتصاب مخالف بودند. اين بار ديالمه 

از مخالفان ديگر مصمم تر بود:
معروف  زنند،ولی چون  می  داد  نفر  هزاران  االن هم  »همين 
نيستند كسی حرفشان را گوش نمی كند.زمان بنی صدر هم 
ما می گفتيم، ولی كسی حرفمان را گوش نمی كرد... همين 
كه  كانديدا هستند  ها  وزارتخانه  از  بعضی  برای  افرادی  االن 
به اعتقاد من خط فكريشان درست نيست،ولی متاسفانه نمی 
توانم كاری كنم. يكی از نمونه هايش آقای سيدحسين موسوی 
است،سردبير روزنامه جمهوری اسالمی.اعتقادم بر اين است كه 
 ... خط فكری او،خط فكری جنبش مسلمان مبارز و پيمان و 

است.«
بيرون  به  حزب  داخلی  اختالفات  كه  بود  بار  نخستين  اين 
ميكشيد.با اين وجود ديالمه در شورای مركزی حزب نبود و حق 
نداشت،اما دكتر آيت حضور داشت  را  حضوردر جلسه يكشنبه 
و دبير سياسی حزب بود.حاال آيت بزرگترين سد راه وزير شدن 
او بود.آيت در جلسه هفتم تير به شدت بر صالحيت موسوی 
برای تصدی پست وزارت امور خارجه شوريد. سخنان آيت عليه 
موسوی راه به جايی نبرد و به سرنوشت هشدارهای ديالمه دچار 
شد.با اين وجود آيت با صراحت اعالم كرد كه به عنوان نماينده 
مجلس در جلسه رای اعتماد به موسوی،با انتخاب وی مخالفت 
به موسوی داد.او  را  خواهد كرد. همين سخن فرصت طاليی 
بالفاصله با اين توضيح كه سخن آيت به معنی عدم التزام به 
دبير  از سمت  آيت  بركناری  تصميم های حزب است،خواستار 
سياسی حزب شد.اگر اين امر محقق می شد،موسوی ميتوانست 

تا حدودی از تيغ تند مخالفت های آيت رهايی يابد.
با پيروزی  با نزديك شدن به نماز مغرب و عشا و  اين جلسه 
پايان  وزارت  به پست  رسيدن  برای  آيت  با  در جدال  موسوی 
يافت،اما موسوی در بركناری آيت از سمت دبير سياسی حزب 
ناكام ماند و شورای مركزی رای به بركناری آيت نداد.موسوی 
را ترک كرد. بيرون آمد و آن جا  از حزب  پايان جلسه  از  بعد 

آيت هم بدون اين كه تصور كند چه سرنوشتی برای هم حزبی 
را ترک كرد و  با عصبانيت دفتر حزب  هايش در پيش است، 
راهی خانه شد.قرار بود ساعت ۹ شب بعد از نماز،جلسه هفتگی 
در حزب برگزار شود.هنوز چند دقيقه از آغاز اين جلسه نگذشته 
بود كه ناگهان اتاق جلسه براثر انفجار بمب آتش گرفت.بر اثر 
اين انفجار عالوه بر آيت اهلل دكتر بهشتی،بيش از ۷۲ نفر شامل 
4 وزير و چند معاون وزير، ۲۷ نفر از نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی و عده ای ديگر از مسئوالن و اعضای حزب جمهوری 
اسالمی به شهادت رسيدند.عامل انفجار »محمدرضا كالهی« 

از عوامل نفوذی سازمان مجاهدين خلق بود.
گرچه انفجار دفتر حزب وزارت موسوی را يك هفته به تعويق 
از  بود؛  زده  رقم  برايش  مهم  اتفاق  دو  انفجار  اين  انداخت،اما 
يكسو دكتر ديالمه يكی از اصلی ترين مخالفانش در اين انفجار 
شهيد شده بود.مخالفت ديالمه می توانست تاثيرگذار باشد،چون 
رياست  از  قبل  دوران  در  صدر  بنی  دار  نشانه  مخالفان  از  او 
بنی  جمهوری  رياست  به  بسياری  كه  زمانی  و  بود  جمهوری 
صدر خوشبين بودند، رياست جمهوری او را فاجعه خوانده بود.

همين پيش بينی او باعث شد نمايندگان روی او حساب ديگری 
 ۷۲ و  بهشتی  دكتر  شهادت  و  انفجار  ديگر  سويی  كنند.از  باز 
و  از حزن  آكنده  بود فضای  اعضای حزب موجب شده  از  نفر 

یک
نگاه

زنند،ولی  می  داد  نفر  هزاران  هم  االن  همین 
را  حرفشان  کسی  نیستند  وف  معر چون 
می  ما  هم  صدر  بنی  کند.زمان  نمی  گوش 
گفتیم،ولی کسی حرفمان را گوش نمی کرد... 
وزارتخانه  از  بعضی  برای  افرادی  االن  همین 
خط  من  اعتقاد  به  که  هستند  کاندیدا  ها 
نمی  متاسفانه  نیست،ولی  درست  فکریشان 
توانم کاری کنم... یکی از نمونه هایش آقای 
وزنامه  ر است،سردبیر  موسوی  سیدحسین 
که  است  این  بر  اسالمی.اعتقادم  جمهوری 
مسلمان  جنبش  فکری  او،خط  فکری  خط 

مبارز و پیمان و ... است.
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اندوه شكل بگيرد و اين جو روانی حاكم بر كشور 
يك  از  كرد،چون  می  موسوی  به  شايانی  كمك 
طرف موافقان مدام بر نظر مثبت شهيد بهشتی بر 
موسوی تاكيد می كردند و از طرف ديگر مخالفان 
بحرانی  داد، چون در شرايط  قرار می  تنگنا  در  را 
اعالم  خلق  مجاهدين  سازمان  كه  كشور  جنگی 
مسووالن  از  نفر  ها  ده  و  كردند  مسلحانه  جنگ 
رده باالی كشور ترور شده اند،هرگونه مخالفت با 
وزارت موسوی،به عدم درک شرايط بحرانی كشور 
كه  نشد  باعث  شرايط  اين  تمام  شد.اما  می  تعبير 

آيت وظيفه نمايندگی خود را انجام ندهد:
شرايط  در  بودم  نوشته  اسم  كه  اين  با  »من 
حساس،در اين شرايطی كه ملت هم عزادار است و 
هم دچار موفقيت هايی شده،نمی خواستم صحبت 
كنم اما در محضوريت هم بودم... شرايط حساس 
سوءاستفاده  باعث  من  مخالفت  است  ممكن  كه 
بدی  قضاوت  تاريخ  بعدا  كه  جهت  اين  شود...از 
نكند،تمام مطالبم را در اين خالصه می كنم... اگر 
ايشان )موسوی( االن هم به اين سوال من پاسخ 
بگويند،شايد مساله حل شود كه آيا ايشان مصدق 
و امام را قبول دارند كه امام می فرمايند:»مصدق 
اين  نبود...«آيا  مسلم  شد.مصدق  سيلی  اسالم  به 
مصدق را قبول دارند يا مصدق سرمقاله ۲۸ تير ۵۸ 
و 14 اسفند ۵۸ و مقاله اخيری كه با عنوان خيابان 
را  مصدق  دو  اين  از  يك  نوشتند؟كدام  مصدق 
قبول دارند؟...مطلب زياد است،ولی شرايط كنونی 
را مناسب برای طرح اين مسائل نميدانم.دلم می 
بدهند. اين سوال صريحا جواب  به  ايشان  خواهد 

والسالم عليكم و رحمت اهلل و بركاته«
آن روز موسوی به رغم اين كه آيت از او خواسته بود با صراحت 
به سوالش پاسخ دهد،زيركانه از دادن پاسخ صريح به سوال آيت 

طفره رفت و گفت:
»درباره مساله مصدق و مرحوم كاشانی، ما همه اين موضع را 
داشتيم و مصر هم بوديم، اين كه مساله مربوط به سال 1۳۳۲ 
است يا سال های متمادی پيش را نبايد مساله عمده ای كنيم، 
وقتی مساله ای در جامعه ما عمده می شود،به خاطر بهره گيری 

های سياسی خطوط مختلف است.«
|چرا مصدقی بودن موسوی این همه دردسر ساز بود؟ )قسمت دوم!(|

در واقع موسوی با اين پاسخ حاضر نشد نسبت به مصدق موضع 
ماند؛  پاسخ  بی  بسياری  برای  سوال  اين  روز  آن  بگيرد.شايد 
چرا مهندس موسوی به سوال ساده آيت پاسخ نداد؟موسوی به 
راحتی می توانست با نفی مصدق از زير تيغ حمله های آيت و 
مخالفانش در امان بماند و خالص شود.اما او پاسخ نداد، زيرا 
نفی مصدق نفی خط قرمز ليبراليسم،روشنفكران غربی و جريان 
های فراماسونری است.آيت به روشنی اين مرز را می شناخت 
و آن را مرز ميان حق و باطل می دانست.اما بسياری عمق اين 
سوال آيت را درک نكردند و نمايندگان مجلس هم به راحتی 
از كنار او گذشتند و موسوی فقط با ۸ رای مخالف،وزير امور 

خارجه شد و به ساختمان باغ ملی رسيد. 
 |آیتی که دیگر نیست|

جمعه دوم مرداد 1۳۶۰ انتخابات رياست جمهوری برگزار شد و 
محمد علی رجايی به عنوان دومين رييس جمهور انتخاب شد. 
او باهنر را برای پست نخست وزيری به مجلس معرفی كرد.

از  تا  ، باهنر به مجلس برود  قرار بود صبح روز 14 مرداد ۶۰ 
به كابينه رجايی  اعتماد بگيرد.او نمی خواست  نمايندگان رای 
دست بزند و اين يعنی موسوی بايد يك بار ديگر برای ماندن 
در كابينه دولت باهنر،با وجود مخالفانش از مجلس رای اعتماد 

می گرفت.
بار می خواست هر طور شده  قبل،اين  ماه  آيت برخالف يك 
مجلس را برای عدم رای به موسوی قانع كند.مداركی هم جمع 
كرده بود.اين را به دوستانش گفته بود.اما همان صبح در حالی 
كه آيت تازه در اتومبيل پيكان شخصی اش نشسته بود توسط 
ضاربين مسلح مورد حمله قرار گفت.ضارب ها مسلسل داشتند 
و در عرض چند ثانيه ۶۰ گلوله  به طرف آيت شليك كردند 

و به سرعت گريختند.شهيد حسن آيت كه صبح روز 14 مرداد 
۶۰ با شليك بيش از ۶۰ گلوله به شهادت رسيد از چهره های 
درخشان اما گمنام تاريخ انقالب اسالمی است.او نمونه كاملی 
از تلفيق دانش و سواد، تفكر، جريان شناسی عميق و كم نظير، 
شجاعت و صراحت و واليتمداری است كه هرگز حقيقت و حق 
گويی را فدای مصحلت طلبی ها و بهانه جويی ها نكرد و چه 
بسا همين زبان سرخ و برنده چنان كينه ای در دل دشمنانش 

ايجاد كرد كه جزايی كمتر از ۶۰ گلوله نداشت.
يك هفته بعد، باهنر كابينه خود را به مجلس معرفی كرد.نام 
اعتماد  رای  خورد.جلسه  می  چشم  به  كابينه  در  هم  موسوی 
ها  جلسه  اين  برگزار شد.در  مرداد  و ۲۶  دولت، ۲۵  كابينه  به 
نه خبری از مخالفت های آيت بود و نه از نطق های آتشين 
وزارت  مخالفان  ليست  در  و  رسيدند  به شهادت  دو  ديالمه،هر 
موسوی قرار نداشتند. به هر حال عليرغم وجود مخالفت های 
دوستان آيت، با دفاع آقای خامنه ای،موسوی از اين مرحله هم 

جان سالم به در برد و دوباره وزير خارجه شد.
 |تعبیر یک رویا|

روز هشتم شهريور ساعت ۲ بعدازظهر،موسوی با معاونان خود 
در وزارت خارجه جلسه داشت. چند دقيقه ای از شروع جلسه 
نگذشته بود كه ناگهان صدای مهيبی آمد.چند دقيقه بعد آخرين 
تلكس خبرگزاری فرانسه را داخل جلسه آوردند كه نوشته بود 
انفجاری در دفتر نخست وزيری ايران رخ داده و احتماال رييس 
جمهور و نخست وزير كشته شده اند. رجايی و باهنر در آتش 
انفجار جلسه شورای امنيت ملی سوختند.در كمتر از سه ماه،بار 
ديگر انتخابات رياست جمهوری برگزار شد.آقای سيدعلی خامنه 
هم  بود،سرانجام  رقيب  جمهوری،بی  رياست  انتخابات  در  ای 
جمعه دهم مهر 1۳۶۰ ايشان،سومين رييس جمهور انقالب شد.

شرايط بسيار وخيم بود.در عرض چند ماه ده ها نفر از مسئوالن 
موجی  تهران  در  منافقين  روزانه  ترورهای  بودند.  شده  ترور 
بعد  ديگر  طرف  بود.از  كرده  ايجاد  پايتخت  در  را  وحشت  از 
محاصره  در  آبادان  عراق،هنوز  حمله  از  سال  يك  گذشت  از 
بود.آقای خامنه ای  نيروهای عراقی  اشغال  نيز در  و خرمشهر 
هم حال و روز خوبی نداشت.بعد از انفجار ۶ تير،هنوز جراحات 
برای  انقالب  بزرگان  اصرار  با  حال  اين  بود.با  نيافته  بهبود  او 
كنترل  برای  شد.او  كانديدا  كشور  جمهوری  رياست  انتخابات 
شرايط بحرانی كشور ابتدا بايد نخست وزير را انتخاب می كرد..

او برای اين پست »دكتر علی اكبر واليتی« را در 
نظر داشت.پس از مشورت با امام ، آقای خامنه ای 
به  اعتماد  رای  برای گرفتن  را  ای واليتی  نامه  در 
بعد  شب  كرد.۲  مجلس،معرفی  هاشمی،رييس 
هاشمی  خانه  به  ديگر  نفر   ۲ همراه  نبوی  بهزاد 
رفتند،هاشمی در كتاب خاطراتش اينگونه مينويسد:

»بهزاد نبوی و ۲ نفر ديگر از اعضای كادر مركزی 
منصرف  آمدند،برای  اسالمی  انقالب  مجاهدين 
كردن من از موافقت با نخست وزيری دكتر واليتی. 
قانع  ها  آن  كردند،نه  ساعت صحبت  يك  از  بيش 
شدند و نه من.آن ها می گويند ضعيف است،چهره 
نيست يا سابقه افتخارآميزی در مبارزه ندارد و من 
می گويم پركار و پشتكاردار و متقی و مكتبی است.

می  تكيه  موسوی  مهندس  و  پرورش  روی  بيشتر 
كنند.«

مبارزاتی  سابقه  گفت،واليتی  می  راست  نبوی 
از  غير  به  او  آيا  نداشت،اما موسوی چه؟  درخشانی 
فعاليت هنری در حاشيه حسينيه ارشاد و شاگردی 

دكتر پيمان سابقه ديگری داشت؟
نرسيد  نتيجه  به  نبوی  و  هاشمی  بحث  شب  آن 
نياورد. رای  وزيری  نخست  برای  واليتی  فردا  و 

پيشنهاد بعدی آقای خامنه ای،مهندس غرضی،وزير 
جلسه  در  نظر خواهی هاشمی  از  بعد  كه  بود  نفت 
به سرنوشت واليتی دچار  او هم  غيرعلنی مجلس 
شد و رای نياورد،اما هنوز علی اكبر پرورش و سيد 
مصطفی ميرسليم گزينه های ديگر آيت اهلل خامنه 
ای بودند، ولی مطرح نشدن آن ها نشان داد تاكيد 
بهزاد نبوی و مجاهدين انقالب بر پرورش،تنها برای 
از ميدان به در كردن واليتی بوده و آن ها فقط دنبال نخست 

وزيری موسوی هستند.
با حذف يك به يك گزينه های آقای خامنه ای،ايشان موسوی 
مجاهدين  اسالمی،سازمان  جمهوری  حزب  حمايت  مورد  كه  را 
به  آبان  بود،پنجم  مجلس  ليبرال  طيف  و  آزادی  انقالب،نهضت 
مجلس معرفی كرد. 11۵ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و 4۸ رای 
ممتنع،حاصل رای گيری هفتم آبان مجلس بود كه منجر به انتخاب 
ميرحسين موسوی به نخست وزيری شد. بی شك وقتی موسوی 
امريكا،  در  اقامت  قصد  به   ۵۶ اسفند  در  رهنورد  زهرا  همراه 
مدت  در  كه  كرد  نمی  فكر  هيچگاه  كرد،  می  ترک  را  ايران 
شود.علی  ايران  وزير  انقالب،نخست  پيروزی  از  پس  كوتاهی 

محمد بشارتی می گويد:
می  حزب  مركزی  هيات  عضو  فردی  وقتی  حزبی  هر  »در 
شود،افراد چشم بسته در حمايت از او می كوشند و او را باال می 
آورند ... من در فاصله هفتم تير تا هشتم شهريور دو سه بار از 
ايشان سخنرانی شنيدم، وگرنه ما از ايشان هيچ چيز نميدانستيم 
و ديديم يكمرتبه ايشان مطرح شد و آمد در ليست نامزدهای 
نخست وزيری.خب اين به خاطر حزب جمهوری اسالمی بود.

همين  خاطر  بودند،به  مخالف  حزب  با  شدت  به  امام  كه  اين 
بود،چون قوانين آهنين در مركزيت احزاب وجود دارد كه چشم 
آدم را می بندد« در نهايت صبح روز 11 آبان،موسوی به مجلس 
رفت تا از كابينه اش دفاع كند. او روز سختی در پيش نداشت، 
را در  نمايندگان صالح  بود و  چون شرايط كشور بسيار وخيم 
تاييد دولت می ديدند تا او هر چه زودتر كار خود را آغاز كند. 
موسوی با هوشمندی دست به كابينه دولت شهيد باهنر نزد و 
دفاع  وزارت  و  كار  وزارت  در  تغيير  دو  جز  به  را  كابينه  همان 
به مجلس معرفی كرد.از طرف ديگر اعالم كرد برنامه هايش 
همان برنامه های دولت شهيد رجايی است تا از فضای حزن 
بكند. را  استفاده  حداكثر  باهنر  و  رجايی  شهيد  شهادت  انگيز 

به فراخور سخن گفتند،اما  موافقان و مخالفان كابينه هر يك 
اعضای  كرد،تمام  می  بينی  پيش  نيز  موسوی  كه  طور  همان 

كابينه او رای اعتماد گرفتند.
قصه پرغصه نخست وزيری موسوی را به شرط حيات در آينده 
بررسی خواهيم كرد و آن موقع شايد بهتر بفهميم چرا »حاشيه 

هايی بيشتر از متن«؟!!
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انتخابات مجلس چهارم شورای اسالمی و شکست چپ های خِط امامی

وزیست! شکست مقدمه ِی پیر

|حمله صدام به کویت و مواضع نسنجیده درمجلس سوم| 
صدام در يازدهم مرداد 1۳۶۹ )دوم اوت 1۹۹۰( به كشور 
كويت حمله كرد و طی يك عمليات هشت ساعته كل 
اين كشور را اشغال نمود دولت آمريكا كه منافع خويش 
)چاه های نفت كويت( را در خطر می ديد، درابتدا تالش 
گسترده ای را برای ارجاع اين موضوع به شورای امنيت 
سازمان ملل متحد آغاز كرد. شورای امنيت سازمان ملل 
از آغاز اشغال، عليه رژيم بعث  نيز مجموعا 1۲ قطعنامه 
عراق صادر كرد كه در آخرين به دولت عراق مهلت داده 
ترک  را  كويت  خاک   1۳۶۹ دی   ۲۵ تا  حداكثر  كه  شد 
كند، در غير اين صورت، اين شورا با تشكيل ائتالف ضد 
اشغال و با توسل به زور، عراق را از خاک كويت بيرون 
خواهد راند. صدام كه به قطعنامه های سازمان ملل بی 
توجهی می كرد، اين بحران را وارد مرحله ای جديد كرد 
و زمينه را برای لشكركشی آمريكا به منطقه خليج فارس 
فراهم ساخت. با پايان مهلت ضرب االجل شورای امنيت، 
سرانجام در ۲۶ دی 1۳۶۹ )1۶ ژانويه 1۹۹1( حمله هوايی 
گسترده ای عليه كشور عراق آغاز گرديد، كه نتيجه آن 
خسارات فراوان به تأسيسات زيربنايی عراق و كشته شدن 
بسياری از نظاميان و مردم عراق بود. صدام رئيس جمهور 
ايستادگی  با  جنگ  اين  در  عراق  بعث  رژيم  ديكتاتور 
دنبال  به  آمريكايی  ژست ضد  گرفتن  و  آمريكا  برابر  در 
تحريك احساسات عليه آمريكا و جلب حمايت جمهوری 
اسالمی و برخی از كشورهای ديگر در برابر اين شيطان 
با آمريكا را جنگ ميان اسالم  بزرگ بود. او جنگ خود 
مسلمانان جهان، خواهان  به  و خطاب  خواند  كفر می  و 
او  بود.  كافر  های  آمريكايی  چنگال  از  اسالم  رهانيدن 
به  معطوف  را  دنيا  توجه  نبرد،  اين  جريان  در  همچنين 
مسئله اسرائيل كرد. صدام در پاسخ به ائتالف ضد اشغال 
كه خواهان پايان دادن به تجاوز كويت بودند، خروجش از 
خاک كويت را مشروط به عقب نشينی اسرائيل از اراضی 
فلسطين و مناطق تحت اشغال رژيم  صهيونيستی اعالم 

از  صورتی  در  تنها  بود،  كرده  اعالم  رسما  صدام  نمود. 
غربی  نوار  از  اسرائيل  كه  خواهد شد  خارج  كويت  خاک 
رود اردن، بلنديهای جوالن و نوار غزه عقب نشينی كند.

اين سياست اغواگرانه و رياكارانه صدام موجب شد جناح 
را  فريب صدام  مبارز،  روحانيون  با محوريت مجمع  چپ 
خورده و اين گونه موضع گيری نمايند. مجمع روحانيون 
مبارز طی بيانيه ای خواستار ضربه زدن به منافع آمريكا در 
همه جای جهان شد و تلويحا از شورای عالی امنيت ملی 

خواست ايران را به نفع عراق وارد جنگ كند: 

و  اسالم  جهان  انقالبی  های  هسته  از  و  مسلمانان  »از 
خصوصا منطقه خليج فارس می خواهيم كه صفوف خود 
را هر چه فشرده تر سازند و خود را برای ضربه زدن به 
منافع آمريكا در منطقه و سراسر جهان آماده كنند. در اين 
درخواست  ملی  امنيت  عالی  شورای  از  حساس  لحظات 
ميكنيم كه ، با الهام از تعاليم و سيره مبارک امام راحلمان، 
به  استظهار  با  و  جانبه  تدبيری همه  آمريكا  با  مقابله  در 
نيروی انقالبی ملت بزرگوار ايران و اعتماد به خواست و 
اراده ملتهای مسلمان برای مقابله با خطرات و نقشه شوم 
ايران  تامين منافع و مصالح جمهوری اسالمی  آمريكا و 
با قاطعيت به بهره گيری از فرصتها و اتخاذ تصميمهای 
مجمع  برخی شخصيتهای  ميان  اين  در  بپردازد.  مناسب 
روحانيون مبارز نيز اظهارات قابل تأملی دارند كه از نظر 
تان می گذرد،صادق خلخالی )عضو برجسته جناح چپ و 
نزديك به مجمع روحانيون مبارز( در اظهاراتی جنگ به 

نفع صدام را جنگ برای اسالم می داند و می گويد:
به خاک  بهانه تجاوز عراق  به  آمريكای ددمنش  »حمله 
كويت، يك روپوشی برای پنهان كردن حقايق و واقعيات 
است. آنچه آمريكا در نظر دارد نفت نيست. آنچه در نظر 
دارد قدرت شكننده عراق نيست. آنچه در نظر دارد اسالم 
است و اين جنگ، يك جنگ صليبی عليه مسلمانها برای 
حفظ يهود و حكومت پوشالی اسرائيل است. آيت اهلل، رهبر 
عاليقدر زمان، آقای خامنه ای )سلمكم اهلل تعالی( دستور 
بفرماييد، همان طور كه گفتيد جهاد است، كشته شدن در 
برای پيشبرد آن  برای پيشبرد اسالم و  راه اسالم است، 
مرامها و آن آرزوهايی كه ما هميشه مد نظر داريم. ما بايد 
در اين جا آمريكا و بوش و فهد و دولتهای انگلی مانند 
غرق  بكشانيم،  نابودی  به  سنگرها  در  را  مبارک  حسنی 
خون كنيم، تا اينها بدانند حريم اسالم، حريم بزرگی است  
گذشته ها يك مسأله ديگر است. جنگ ما با عراق يك 
مسأله ديگر است. تجاوز عراق به ايران يك مسأله ديگر 
است. اما اين جا سرنوشت اسالم مطرح است . اين برای 
قدرت  داريم،  اسلحه  است.  عار  ما  برای  است،  ننگ  ما 
داريم، جوان داريم، بسيجی داريم، ولی بخواهيم تساهل 
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علی اکبر محتشمی پور)عضو شاخص 
وحانیون مبارز و نماینده مجلس  مجمع ر

سوم( در نطق پیش از دستورش در جلسه 30 
دی 1369، با استناد به فتاوای حضرت امام 
در تحریر الوسیله و با فراموش کردن نقش 
صدام در جنایت های بیشمار علیه ایران و 

وزی در منطقه، به تطهیر  نقش او در آتش افر
صدام پرداخت و ورود به جنگ به نفع وی را 

واجب شمرد و او را خالدبن ولید خواند :
وز بحث بر سر گذشته ایران و عراق  »امر

وز آمریکا و صلیبی های غربی  نیست، امر
برای نابود کردن ماشین جنگی عراق و سپس 

به پرداختن انقالب اسالمی ایران و تمام 
حرکتهای آزادی بخش و تثبیت و تحکیم 

رژیم اشغالگر قدس به منطقه آمده اند... 
وز مسلمانان منطقه، بخصوص ملت  امر

رشید ایران وظیفه شرعی دارند تا در جهادی 
وهای کفرآمیز و ناتو و  مقدس به مقابله با نیر
صهیونیزم برخیزند. انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی نمی تواند در این جنگ خانمان سوز 

و سرنوشت مسلمانان بی تفاوت بماند«

 معین رضیئی
 ترم پنج اتاق عمل علوم پزشکی شهید بهشتی



و تسامح كنيم. هيچ وقت تسامح در اين جور مسايل جايز 
نيست. بايد به طرف جنگ و جبهه برويم، نبايد بگذاريم 
اين  و  شود  پايمال  عراق  ميليونی   ۳۰ ملت  يعنی  عراق 

پايمال شدن در واقع پايمال شدن اسالم است.«
اكبر  علی  كه  بود  موضعی  موضع،  اين  از  تر  جالب  اما   
مبارز  روحانيون  مجمع  شاخص  پور)عضو  محتشمی 
در  دستورش  از  پيش  نطق  در  سوم(  مجلس  نماينده  و 
امام  فتاوای حضرت  به  استناد  با   ،1۳۶۹ دی   ۳۰ جلسه 
در »تحرير الوسيله« و با فراموش كردن نقش صدام در 
جنايت های بيشمار عليه ايران و نقش او در آتش افروزی 
در منطقه، به تطهير صدام پرداخت و ورود به جنگ به نفع 

وی را واجب شمرد و او را خالدبن وليد خواند:
»امروز بحث بر سر گذشته ايران و عراق نيست ، امروز 
ماشين  كردن  نابود  برای  غربی  های  صليبی  و  آمريكا 
ايران  جنگی عراق و سپس به پرداختن انقالب اسالمی 
رژيم  و تحكيم  تثبيت  و  آزادی بخش  تمام حركتهای  و 
اشغالگر قدس به منطقه آمده اند. امروز مسلمانان منطقه، 
در  تا  دارند  شرعی  وظيفه  ايران  رشيد  ملت  بخصوص 
و  ناتو  و  كفرآميز  نيروهای  با  مقابله  به  مقدس  جهادی 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  برخيزند.  صهيونيزم 
نميتواند در اين جنگ خانمان سوز و سرنوشت مسلمانان 
بی تفاوت بماند. ملت ايران راه امام را می پيمايد و از واليت 
فقيه تبعيت ميكنند . ملت ايران هم اكنون مقلد امام )ره( 
است، برادران عزيز، علما، مراجع، مجتهدين مراجعه كنند 
ارتباط با فصل دفاع در تحريرالوسيله  به فتاوای امام در 
شرايطی را كه امام عنوان فرموده اند دقيقا منطبق با زمان 
حاضر است. امروز چه شده است در منطقه، آمريكا و كفر 
امروز  است؟  كرده  حمله  اسالمی  كشور  يك  به  جهانی 
خبر می رسد كربال و نجف ما زير آماج بمبارانهای آمريكا 
قرار گرفته است. چرا ملت ايران و ملت اسالم در سكوتی 
آيا آمريكا  نداريم؟  آيا ما وظيفه  مرگبار به سر می برند؟ 
خطری برای جهان اسالم نيست؟ آيا كشور عراق و ملت 
عراق يك كشور اسالمی و ملت مسلمان نيستند؟ آيا اين 
امام نيست كه با فرياد رسا وظيفه و تكليف همه مسلمانان 
را دفاع از اسالم و مسلمين و سرزمين های اسالمی اعالم 
می كند؟ جمهوری اسالمی ملت مسلمان و انقالبی ايرانی 
با توجه به اصول و آرمان هايش از هر كشور ديگری اولی 
و احق است كه در جهاد مقدس عليه آمريكا شركت كند 
بايد  فارس  امام كه خليج  الهی  و  آرزوهای مقدس  به  و 
گورستان آمريكايی های متجاوز شود جامعه عمل بپوشاند  
حوادث و بحران اخير يادآور رويارويی و صف آرايی خالد 
بن وليد در برابر قدرتهای صدر اسالم است. او كه عمری 
كشيد  مسلمانان  و  پيامبر  روی  به  كفر شمشير  در صف 
ولی در نهايت فاتح بزرگی برای مسلمانان گشت. ما از چه 
ميترسيم؟ بگذار با عزت و شرف زندگی كنيم و بميريم. 
زندگی زير سايه سرنيزه های آمريكا برای ما ذلت است و 

اسارت است و ننگ است.«
اين مواضع تند مجمع روحانيون مبارز و برخی اعضاء آن، 
مقام  اما سخنان  را در كشور حاكم كرد.  ملتهبی  فضای 
و  اسالمی  جمهوری  طرفی  بی  بر  مبنی  رهبری  معظم 
روشنگريهای ايشان از اهداف و پشت پرده جريان جنگ 
و  مجمع  تند  مواضع  بر  بطالنی  خط  فارس،  خليج  اول 
آراء مجمع  بر  تأثيرات بسيار منفی  بود و  آنان  همفكران 
انتخابات مجلس چهارم داشت. مقام  مبارز در  روحانيون 
به  عراق  تجاوز  متعددی  سخنرانيهای  در  رهبری  معظم 

كويت را محكوم كرده و فرمودند:
را محكوم كرديم و  از سوی عراق  به كويت  »ما تجاوز 
ميكنيم. كار غلطی است و هيچ كس از آن دفاع نميكند.« 
ايشان در تبيين چرايی اتخاذ موضع بی طرفی كه در واقع 
پاسخ به منتقدين اين سياست بود، به انطباق و سازگاری 
آن با اصول اسالمی و انقالبی ملت ايران اشاره كرده و 

فرمودند:
»اين موضعی كه مسؤوالن جمهوری اسالمی اعالم كرده 
اند، صد درصد اسالمی و انقالبی است. چون نفی تجاوز 

افتاده  اتفاق  تقبيح حوادثی است كه عليه مردم  و  طلبی 
است. بعضی سعی ميكنند كه كلمه بی طرفی را به معنای 
غلطی معنا كنند. ما از اول انقالب در جنگ بين شرق و 
غرب بی طرف نبوده ايم. ما از اول انقالب تا حاال، عليه 
شرق و غرب جنگيده ايم. مگر اين طور نيست؟ شرق و 
غرب هم عليه ما متحد شده اند و جنگيده اند. آن روزی 
كه شرق و غرب هنوز باهم آشتی نكرده بودند و در دنيا 
انقالب ما »نه شرقی،  شرق و غربی وجود داشت، شعار 

نه غربی« بود، يعنی نفی هر دو و مخالف با هر دو. اين، 
معنايش بی طرفی نيست. ما هرگز به نفع چپ، با راست 
دشمنی پيدا نمی كرديم. به نفع راست هم، با چپ دشمنی 
خاطر  به  كه  جناحند  دو  و  اردوگاه  دو  كرديم.  نمی  پيدا 
اهداف غلط و غير الهی و نامقدس از نظر ما و از نظر همه 
انسانهای واقع بين باهم ميجنگند. جمهوری اسالمی هر 
ها  انگيزه  دو طرف،  هر  در  ميكند. چون  رد  را  جناح  دو 
مادی است و به همين دليل هم با يكديگر تعارض پيدا 
كرده اند. آنها به دليل مادی بودن، باهم تعارض پيدا كرده 
اند. اين طور نيست كه يكی الهی و يكی هم مادی است. 
جنگ اسالم و كفر نيست. اين موضع ملت ايران ماست.«

سران  هم   ، آغاز  همان  از  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
ماجراجوی عراق و هم سردمداران متجاوز و جنگ طلب 
و  گرفتند  خود  سرزنش  و  مالمت  شالق  زير  را  آمريكا 
سر  آمريكا  ترس  از  كشورها  از  بسياری  كه  شرايطی  در 
اين  تحليل  و  تبيين  به  بودند،  برده  فرو  خود  الک  در 
رويداد مهم و اهداف آمريكا از لشكركشی به خليج فارس 

پرداختند:
و  فارس  خليج  قضايای  متوجه  دنيا  همه  روزها  »اين 
و  منطقه  به  آمريكا  لشكركشی  و  به كويت  تجاوز عراق 
جنجال قدرتها و دولتها و همان هايی است كه تا ديروز 
او  نفع  به  كه  كسانی  بودند،  ايستاده  صدام  سر  پشت 
ميكردند  بازی سياسی  مينوشتند،  مقاله  ميكردند،  تحليل 
و قطعنامه می دادند. چون او در مقابل اسالم ايستاده بود. 

اينها، يك  حاال چهره صدام در مجالت و روزنامه های 
شبه به يك غول وحشتناک تبديل شده، حاال فهميده اند 
كه صدام حلبچه را بمباران شيميايی كرده حاال فهميده 
اند كه صدام در جنگ ايران، شروع كننده و متجاوز بوده 
است. حاال فهميده اند كه صدام نسبت به ملت خودش، 
تا آن روزی كه منافع خودشان  با اختناق ظلم می كند. 
را  اينها  اصال  بود،  شده  تهديد  عربستان  و  كويت  در 
نه ساير دولتها  آمريكا و  نه رئيس جمهور  دانستند.  نمی 
ميدانستند و نه روزنامه نگارهای مزدور و قلم به مزد! حاال 
همه چيز معلوم شد.اين طرف قضيه هم، صدام يك شبه 
ضد آمريكا و ضد استعمار و ضد سعودی شده است! همان 
رفيق های ديروز، همان كسانی كه باهم می نشستند و 
علنی، عليه اسالم و مسلمين و عليه انقالب و پايگاه ضد 
را  آنها  ميكردند، حاال صدام  توطئه  ايران  يعنی  استكبار، 
و ضد  هستيد  وابسته  آمريكا  به  شما  كه  كند  می  متهم 
اسالميد! آيا تا ديروز اينها به آمريكا وابسته نبودند؟ آيا تا 
ديروز اينها قارون نبودند؟ آيا تا ديروز كه برای حمله به 
دژ مقاومت عليه استعمار و استكبار، كمك صدام بودند، 
مزدور آمريكا نبودند، امروز شده اند؟ آيا كسی يك شبه 
ضد آمريكايی می شود؟ آيا كسی از يك عنصر مهاجم به 
اسالم و مسلمين و دشمن عنود انقالب اسالمی و ملت 
مسلمان، يك شبه تبديل به يك مدافع اسالم می شود؟ 
حاال صدام سخنرانی می كند، به ملتهای مسلمين خطاب 
ميكند و می گويد اسالم را حفظ كنيد و آن را از دست 
و  حاميان  اينها  كه  ديروز  تا  دهيد!  نجات  مبارک  و  فهد 
محافظان اسالم بودند، ولی حاال يك شبه به ضد اسالم 
تبديل شده اند و تو هم طرفدار اسالم شده ای؟ وای بر 
اين اسالم كه كسی مثل صدام حسين طرفدار و مدافع 
آن شود. اينها نكاتی است كه شما بايد به آن توجه بكنيد«

مقام معظم رهبری جنگ آمريكا و عراق را جنگ كركس 
ها ناميدند و افزودند:

»كاری كه صدام حسين در كويت كرد، عين همان كاری 
است كه آمريكا در حدود يك سال قبل از اين در پاناما 
كرد و چند سال قبل از اين در گرانادا انجام داد، نوع عربی 
با زرق  آن است. آن نوع آمريكاييش بود كه يك مقدار 
و برق بيشتری همراه بود و جنايتی در زرورق پيچيده و 
بسته بندی شده، بر مردم آن كشورها فرود آمد ولی كار 
صداميش  نوع  و  عراقی  نوع  و  عربی  نوع  شخص،  اين 
است! يعنی حقيقت قضيه همان است. هيچ فرقی ندارد. 
قدرتها مثل كركسهايی كه به جيفه چشم دوخته اند و به 
هم نوک و چنگ ميزنند به جان هم افتاده اند. اين تفسير 

و تحليل قضيه است«

 | جنجال های نظارت استصوابی | 
رحلت  از  پس  انتخابات  دومين  چهارم  مجلس  انتخابات 
مبنی  هايی  زنی  گمانه  قبل  يكسال  از  بود  امام  حضرت 
بر حذف تعدادی از افراد شاخص جريان چپ زده ميشد 

یک
نگاه

وردین، آیت الله خامنه ای  هفتم فر
در سخنرانی نماز جمعه معیاری برای 

»نمایندگان صالح« مجلس تعیین میکند 
وها  که به زعم آقای هاشمی »به ضرر تندر
تمام میشود.« سخنان آیت الله خامنه ای 
وبی در  وز بعد مهدی کر بی پاسخ نمیماند؛ ر

نشست شورای عالی امنیت ملی به آقای 
وحانیون مبارز  هاشمی میگوید »مجمع ر

مصمم شده که در انتخابات کاندیدا معرفی 
نکند
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افرادی كه هاشمی رفسنجانی در كتاب خاطراتش از آنها 
باعث  ها  زنی  اين گمانه  ميكند  ياد  با صفت »تندروها« 
ايران شد  جنجال بی سابقه ای از سوی جريان چپ در 
آنها معتقد بودند شورای نگهبان حق حذف افراد را ندارد 
و رد صالحيت ها مخالف قانون اساسی و بدعتی جديد 
است اين جنجال ها در نهايت منجر بدان شد »آيت اهلل 
رضوانی« رييس وقت هيات نظارت بر انتخابات طی نامه 
ای به دبير وقت شورای نگهبان آيت اهلل محمدی گيالنی 
تفسير اين شورا را در مورد اصل ۹۹ قانون اساسی بپرسد 
اين نامه در جلسه يكم خرداد ۷۰ شورای نگهبان مطرح 
و تفسير آن به شرح زير مصوب شد: »نظارت مذكور در 
انتخابات  تمامی مراحل  استصوابيست و شامل  اصل ۹۹ 
من جمله تاييد و رد صالحيت كانديداها ميشود.« نخستين 
بازتاب اين تفسير را چهار روز بعد در جلسه هفتم خرداد 
مجمع روحانيون مبارز ميبينيم هاشمی در خاطراتش در 

مورد جلسه اين گونه ميگويد: 
مجمع  جمع  در  كه  داد  خبر  و  آمد  حبيبی  حسن  »دكتر 
روحانيون مبارز اختالف افتاده است. آقای كروبی و جمعی 
به سوی اعتدال و آقای خويينيها و جمعی ديگر به سوی 

افراط در مواضع ميل كرده اند«
خاطراتش  در  هاشمی  نيز  انقالب  رهبر  نظر  مورد  .در 
انقالب  رهبر  با  مرداد  ششم  كه  ای  جلسه  در  ميگويد 
شورای  نظر  ای  خامنه  اهلل  آيت  است  داشته  اسالمی 
تاييد  را  اساسی  قانون   ۹۹ اصل  تفسير  مورد  در  نگهبان 
اين  درباره  بيشتری  اطالعات  هاشمی  است.آقای  كرده 
دستنوشته  به  نگاهی  اما  نميگويد  خود  ديدگاه  و  جلسه 
هم  او  كه  ميدهد  نشان  سال  همين  بهمن   ۶ روز  های 
به  او  روز  اين  در  نيست.  تفسير  اين  از  ناراضی  چندان 
معلوم  قرار  از  كه  ای  خامنه  آقای  با  خود  هفتگی  ديدار 
مينويسد:  و  كرده  اشاره  ميشود  انجام  يكشنبه  شبهای 
و  نگهبان  شورای  و  چهارم  مجلس  انتخابات  »درباره 
تفسير اصل ۹۹ و …مذاكره و تصميم گيری شد. تفاهم 
و وحدت نظر داريم «.هر چند ۲4 سال بعد از اين ماجرا 
انتخابات  در  خمينی  سيد حسن  رد صالحيت  جريان  در 
می  اش  تاييده  منكر  هاشمی  رهبری  خبرگان  مجلس 
نگهبان  شورای  برای  را  استصوابی  نظارت  حق  و  شود 
مشروع نميداند هاشمی در اعتراض به رد صالحيت سيد 
ميگويد: »صالحيت شخصيتی  چنين  اين  خمينی  حسن 
كه اشبه به جدش امام خمينی است را قبول نميكنيد؛ شما 
صالحيت خود را از كجا آورده ايد؟ چه كسی به شما اجازه 
داده است كه قضاوت كنيد؟ چه كسی به شما اجازه داد 
برای مجلس و دولت  بنشينيد و داوری كنيد؟  كه يكجا 

و جاهای ديگر و اختيارات را در دست بگيريد؟ چه كسی 
اجازه داد كه اسلحه برای شما باشد و تريبونها برای شما 
باشد؟ چه كسی اجازه داد كه تربيونهای نماز برای شما 
باشد و صداوسيما برای شما باشد؟ چه كسی به شما اينها 
اراده عمومی  را داد؟ اگر امام خمينی و نهضت ايشان و 
مردم نبود هيچكدام از اينها نبودند. زمانی كه بايد همه به 

هم تبريك بگوييم هديه بدی به بيت امام داديد.«
از قرار معلوم ديدار ششم مرداد هاشمی با رهبری وتاييديه 
جريان  سران  گوش  به  نگهبان  شورای  تفسير  از  ايشان 
چپ ميرسد و جمعی از سران آنها تقاضای مالقات با اكبر 
را ميكنند. روز 14  او  با  هاشمی رفسنجانی و گفت وگو 
مرداد محمد خاتمی )وزير ارشاد وقت( اسداهلل بيات، مجيد 
انصاری و عبدالواحد موسوی الری به ديدار هاشمی می 
آيند و از تعبير شورای نگهبان و احتمال حذف نيروهای 
هاشمی  آقای  از  و  ميكنند  نگرانی  اظهار  خودشان  خط 
پاسخ هاشمی  استمداد ميخواهند.  اين مشكل  برای حل 

تاييدی است بر نگرانی های آنها: 
»گفتم با تفسير كاری نميشود كرد، حق شورای نگهبان 

است، گرچه ممكن است تفسير درست نباشد.«
نگرانی های جريان چپ ادامه پيدا می كند تا اين كه سوم 
فروردين ۷1 خبر ميرسد، صالحيت تعدادی از نمايندگان 
اجرايی  های  هيات  توسط  سوم  مجلس  در  چپ  جريان 
صالحيت  رد  افراد  بين  در  است.  شده  رد  كشور  وزارت 
شده اسامی چهره های مشهوری چون »هادی غفاری«، 
»صادق خلخالی« و »هادی خامنه ای« ديده ميشود.يك 
روز بعد از اين رد صالحيت فشارهای گروهها و افراد رد 
از  استنباط خود  يابد، هاشمی  صالحيت شده فزونی می 

عمل مسئوالن وزارت كشور را اين گونه مينويسد: 
جريان  در  كه  اين  از  است؛  فشار  تحت  كشور  »وزارت 
امتياز  نگهبان  شورای  به  اجرايی  هياتهای  شكلگيری 
داده، پشيمان است«، گرچه شورای نگهبان آن را امتياز 
نميداند و حق خودش ميداند. هاشمی اين روی سكه را 
در خاطرات خود بيان ميكند اما هيچ گاه صحبتی در مورد 
خاطراتش  در  او  نميكند  خاطراتش  در  سكه  ديگر  روی 
هيچ گاه اشاره نمی كند رد صالحيت های صورت گرفته 
رد  واقع  در  دولتش  كشور  وزارت  نظارت  هيات  توسط 
صالحيت مخالفان وی در مجلس سوم می باشد.هاشمی 
در آن سالها معتقد بود مجلس بايد هم گام و هم سو با 
اجرا كند.  را  بتواند طرح های خود  بهتر  تا  باشد  دولتش 
از جناح مخالف هاشمی  افراد  اين  واقع رد صالحيت  در 
سبب می شد مجلس آينده همسو تر با دولت وی باشد و 
او نيز راحت تر به اهدافش مبنی بر سازندگی برسد.چند 

روز بعد از رد صالحيت های وزارت كشور »سيد محمد 
نامه ای به  موسوی خوئينی ها« و »مهدی كروبی« در 

رهبر انقالب می نويسند :
»در صورت تداوم وضع فعلی مجمع روحانيون مبارز در 

انتخابات شركت نخواهند كرد«
هفتم فروردين، آيت اهلل خامنه ای در سخنرانی نماز جمعه 
معياری برای "نمايندگان صالح مجلس تعيين ميكند كه 
ميشود. تمام  »تندروها«  ضرر  به  هاشمی  آقای  زعم  به 

بعد  روز  نميماند؛  پاسخ  بی  ای  خامنه  اهلل  آيت  سخنان 
مهدی كروبی در نشست شورای عالی امنيت ملی به آقای 
كه  شده  مصمم  مبارز  روحانيون  مجمع  ميگويد  هاشمی 
فروردين   1۰ دوشنبه  نكند؛  معرفی  كانديدا  انتخابات  در 
اندازهای  به  شده  صالحيت  رد  نمايندگان  فشارهای 
زياد ميشود كه هاشمی طی تماسی  تلفنی با »محمدی 
گيالنی«، دبير شورای نگهبان از او ميخواهد دفاع برخی 
از افراد رد صالحيت شده را بشنود. در همان روز مهدی 
كروبی در تماسی كه با هاشمی ميگيرد خواستار دخالت 
نگهبان می شود.ظهر روز  امر شورای  وی و رهبری در 
يازدهم فروردين عبدااله نوری وزير كشور وقت به ديدار 
هاشمی می آيد و ميگويد با سران مجمع روحانيون مبارز 
صحبت كرده است و از آن ها خواسته افراد معتدل تری 
را پيشنهاد دهند و مجمعی ها ليستی را معرفی كرده اند 
كه ۲۲ نفر آن ها همان نامزد های رد صالحيت شده و 
۷ نفر نامزد های جديد بودند. مجددا پس از بررسی های 
نهايی با وساطت های رهبری ۹ نفر پذيرفته می شود ۷ 
نفر از ليست جديد و دو نفر از افراد رد صالحيت شده. روز 
انقالب  رهبر  ديدار  به  كروبی  مهدی  فروردين  سيزدهم 
ميرود و نتيجه اين ديدار آن می شود كه مجمع روحانيون 
چهارم  مجلس  انتخابات  كند.  انتخابات شركت  در  مبارز 
مجمع  و  ميشود  برگزار   ۷1 ماه  فروردين   ۲1 در  نهايتا 
روحانيون مبارز و جريان چپ اين بار نيزحذف شدند آن 
هم بدست مردم.به نحوی كه حتی سرليست اين مجمع 
يعنی مهدی كروبی نيز نتوانست رای الزم برای ورود به 

مجلس را بياورد. 
 |مرورری بر کارنامه ی حذف شدگان | 

در انتهای اين بخش نگاهی كوتاه به كارنامه كانديدهای 
مجلس  انتخابات  در  چپ  جريان  ی  شده  صالحيت  رد 
از  افرادی  جاست  اين  در  جالب  اندازيم.نكته  می  چهارم 
جريان چپ كه در انتخابات مجلس چهارم با رد صالحيت 
چپ  جريان  خود  توسط  نيز  بعد  سال  .چند  شدند  حذف 
شدند  گذاشته  كنار  و  حذف  كشور  سياست  صحنه  از 
و  ها  تندروی  دليل  به  غفاری«  »هادی  مثال  عنوان  به 
مركزی  شورای  توسط   ۷4 سال  در  نامعقولش  مواضع 
مجمع روحانيون مبارز از اين مجمع اخراج شد يا »محمد 
محمد  سيد  جمهوری  رياست  اول  دور  در  او  بهزاديان« 
شد  منصوب  كشور  وزير  مالی  معاونت  سمت  به  خاتمی 
همه  براخراج  مبنی  اش  جنجالی  سخنرانی  از  پس  ولی 
خود  توسط  مستقيما  ندادند  رای  خاتمی  به  كه  كسانی 
طرد  افراد  نمونه  سومين  شد  عزل  سمتش  از  خاتمی 
شده صادق خلخاليست وی با وجود آنكه از حاميان سيد 
محمد خاتمی بود اما اصالح طلبان از وی به خاطر سوابق 
در  نحوی كه خلخالی  به  ميجستند  انقالبش دوری  اول 
مصاحبه اش با بی بی سی فارسی در اواخر عمرش گفت: 
»از آن جا كه قصد تبری جستن از اعدام های اول انقالب 
ميكنم  نطر  صرف  طلبان  اصالح  های  حمايت  از  ندارم 
اكنون سوالی كه پيش می آيد اين است چگونه منتقدان 
كه  قائلند  را  حق  اين  خودشان  برای  استصوابی  نظارت 
افراد نامطلوب از ديدگاه خودشان را از يك يا معاونت در 
وزارت خانه حذف كنند اما چرا برای شورای نگهبان اين 
حق را قائل نيستند كه با نظارت استصوابی جلوگيری كند 

از رسيدن افراد نااليق به سمت های مهم مملكتی ؟«
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رمز گشایی از زندگی سید محمد موسوی خوئینی ها

من سید محمد موسوی خوئینی ها مخالف والیت فقیه هستم!
شناسی

شخصیت

 |دوراِن طلبگی|
در اوضاع پراضطراب و آشفته سال 1۳۲۰، سيدمحمد به دنيا آمد. 
دوران كودكی او مصادف بود با نهضت ملی نفت ايران او اگر چه 
در آن مقطع كودكی ده ساله بود، نخستين مشق سياسی اش را 
در حمايت از نهضت ملی نفت ايران نوشت. پدرش، سيدحسين، 
آنجا  از  بود.  مذهبی  مسائل  به  مقيد  و  محترم  متدين،  كاسبی 
نيز  او  بودند،  روحانی  كسوت  در  همگی  سيدحسين  پدران  كه 
و  سيد حسين  گذاشت.  می  سر  بر  ای  عمامه  تبرک،  به جهت 
بسيار  قربی  و  ارج  قزوين  مردم  و  روستاييان  ميان  در  پسرانش 
داشتند. از آنجا كه بيشتر مردم در آن دوره سواد خواندن و نوشتن 
برگه  روی  بر  نامزدها  نام  نوشتن  مسئول  محمد  سيد  نداشتند، 
های رای برای مردمی بود كه به سيدحسين مراجعه می كردند. 
سيد محمد تا ۲۰ سالگی در قزوين بود و پس از آن راهی قم شد 
تا ادامه تحصيالت دينی اش را در مركز تشيع و در كنار عالمان 
بزرگی باشد كه نامشان آوازه اسالم بود.ورود او به قم مصادف 
بود با مخالفت روحانيان و مردم با اليحه انجمن های ايالتی و 
از طريق مطبوعات  از ظهر همان روز، خوئينی ها  بعد  واليتی. 
داشته  اسالمی  مسائل  با  ناشايست  برخورد  شاه  كه  شد  مطلع 
است. او از سكوت مراجع خشمگين بود. در اين ميان كافی بود 
تا نامه اعتراض امام به شاه را ببيند تا مجذوب شهامت او شود 
و عالقه بيشتری به اين شخصيت بيابد. خوئينی ها از آنجا كه 
از تبليغ و منبر منع شده بود، در محرم آن سال به تبليغ نرفت و 
در سخنرانی معروف امام در فيضيه از نزديك شاهد خط و نشان 
به  در سال 1۳4۲  ها  خوئينی  بود.  برای حكومت  امام  كشيدن 
علت شركت در جشنی كه به مناسبت آزادی امام خمينی به پا 
شده بود، دستگير شد و مدتی در زندان به سر برد. در پی تبعيد 
از  عده ای  مسرت  و   1۳44 ماه  مهر  در  نجف  به  تركيه  از  امام 
روحانيان، موسوی خوئينی ها و جمعيت علما و طالب  و  علما 
آذربايجانی مقيم حوزه علميه قم، نامه ای به امام نوشته اند و در 
به عتبات عاليات در  ايشان  انتقال  از  ابراز خرسندی  ،آن ضمن 
عراق، از ادامه تبعيد وی ابراز تأسف كردند. خوئينی ها پس از 
تبعيد امام به نجف، در پی ايشان به راه افتاد و در سال 1۳4۵ به 
نجف رفت. اما نتوانست بيش از يك سال در نجف بماند و دوباره 

به ايران بازگشت. وی بار ديگر به قصد تحصيل و اقامت دائم 
به  اعزام  از  اما در بصره دستگير شد و پس  عازم عراق گشت؛ 
نجف، ناگزير تعهد داد كه كشور عراق را زودتر ترک كند. او به 
قم بازگشت؛ اما با دست پر. خوئينی ها توانسته بود اعتماد امام را 
جلب كند و مسئوليت وكالت ايشان را در امر »حسبيات و ايصال 

دوثلث« كسب كند.
او جای خالی امام را با آيت اهلل منتظری پر كرد تا رابطه اش با 
اين شخصيت معتبر حوزوی روز به روز صميمانه تر شود. مبارزان 
به  ميان  اين  در  نيز  او  می كردند.  دنبال  پنهان  را  خود  فعاليت 
پياده كردن سخنرانی های امام، پخش اعالميه ها در شهرستان ها 

و مسائل ديگر مشغول بود. همچنين نام و امضای خوئينی ها در 
پای برخی اعالميه ها كه طالب و فضال صادر می كردند، ديده 
می شد؛از جمله برگزاری مراسم بزرگداشت آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی، اعالم حمايت از اقدام انقالبی مردم قم در اعتراض به 
در  اعالميه طالب  اطالعات،  روزنامه  آميز  توهين  مقاله  انتشار 
تقدير از مردم تبريز به سبب برگزاری چهلم شهدای قم، اعالم 

تسليت به مناسبت حادثه »ركس آبادان«.
بدين سبب كه امام و آيت اهلل منتظری پيوسته در تبعيد يا حبس 
بودند، برای طلبه های انقالبی از نظر اقتصادی مشكل پديد آمد. 

در اين ميان خوئينی ها به كمك آقايان آل اسحاق، احسانی و 
نصرت اهلل انصاری »صندوق تعاون اسالمی« را راه انداختند تا 

به بخشی از نياز آنان از اين طريق پاسخ گويند.
در ماجرای كتاب »شهيد جاويد« نيز، كه از دسيسه های ساواک 
بود، خوئينی ها حضوری  تفرقه ميان طالب و علما  ايجاد  برای 
فعال داشت. او در اين ماجرا از آيت اهلل منتظری حمايت می كرد. 
در  و  مراجع می برد  بيت  به  را  كتاب، طالب  اين  از  در حمايت 
آنجا سخن می گفت. يكبار نيز به بيت آيت اهلل گلپايگانی رفت 
از  گلپايگانی  اهلل  آيت  چهره  كه  چنان  كرد.  تندی  سخنرانی  و 
اين همه جسارت سرخ شده بود. ايشان حتی در اعتراض به اين 
طلبه انقالبی و جوان عصايش را تا نيمه به نشانه ناراحتی بلند 
كرد؛ اما خوئينی ها پرشور احساس مسئوليت می كرد كه در برابر 
اين مرجع بايستد و سخنانش را بگويد. در پی اين ماجرا بود كه 

شهريه سيد محمد قطع شد.
 |تفسیِرتفنگی|

او به دعوت »امام جمارانی« در سال 1۳۵۰ به تهران رفت. وی 
مساجد را به عنوان پايگاه مبارزه خود برگزيد؛ از جمله »مسجد 
تمام فكر و  آنجا كه  قائميه« شهرری و مسجد »جوزستان«.از 
های  برنامه  همه  بود،  شده  سياسی  درگيری  و  مبارزه  او  ذكر 
تبليغی اش نيز رنگ و بوی سياسی گرفت. كالس تفسير نيز از 
قرآن  آيات  بود كه تك تك  او معتقد  نماند  بينش بی بهره  اين 
انسان را به مبارزه فرا می خواند؛ بنابراين، درگيری را به عنوان 
اصل مسلم در تفسير خود پذيرفت تا سيری كامال زنده و ملموس 
تا ۳  اين بود كه گاه جمعيت حاضر به حدود ۲  به دست دهد. 
هزار نفر نيز می رسيد.برخی طرح دوستی با او در انداخته بودند؛ 
بنابراين، آنان را به خوبی به ياد می آورد؛ از جمله دكتر ملكی 
از اعضای جبهه ملی، دكتر پيمان، دكتر طالب و دكتر نمازی. او 
رابطه صميمی با اعضای سازمان مجاهدين خلق داشت. برخی 
از آنها افزون بر كالس تفسير استاد با او بسيار صميمی بودند و 
در روزهای تعطيل با وی به كوهنوردی می رفتند. از جمله اين 
افراد هاشميان و برادران جباری بودند كه حتی در منزل خوئينی 
ها مخفيانه زندگی می كردند. برادران جباری بعد ها كشته شدند 
و هاشميان نيز پس از  پيروزی انقالب دستگير شد.از آنجا كه او 
ميكوشيد در تفسيرهای خود بيشتر به مسائل سياسی و اجتماعی 
بپردازد تا مسائل معنوی و عرفانی، مخاطب چنين احساس می 
كرد كه او توجه اش كامال به مسائل زمان است. او جبهه حق و 
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باطل را به گونه ای تصوير می كرد كه شنونده سريع و بدون ابهام 
به مراد گوينده پی می برد. اينگونه نگاه ها و بيان ها سبب شد 
كه برخی دوستانش از جمله شهيد بهشتی و مطهری با واسطه 
و بی  واسطه تذكراتی به او بدهند. شهيد بهشتی به او گفته بود: 
برخی پيش من آمدند و گفتند كه تفسيرهای شما اشكال دارد و 
مفاهيم متعالی و معنوی خيلی دنيای و مادی شده است. خوئينی 
ها نيز به او گفته بود: حفظی كه نمی شود سخن گفت. يا آن 
افراد بيايند اين ادعا را بگويند يا حضرتعالی خودتان اگر عالقه 

منديد نوارهايش را گوش كنيد.
علی  داد.  او  به  باره  اين  در  جدی  تذكراتی  نيز  مطهری  شهيد 
در  كه  كرد  تأكيد  نكته  اين  بر  بارها  ايشان  فرزند  مطهری، 
ماركسيستی بودن تفسيرهای خوئينی ها نبايد ترديدی روا داشت. 
ماركسيستی  انديشه های  از  متأثر  ها  فرقانی  كه  است  معتقد  او 
و  دهند  تطبيق  ماركسيستی  بر  را  اسالم  خواستند  می  و  بودند 
از  متاثر  بيشتر  آنان  كنند.  توجيه  آن  اساس  بر  را  اسالم  احكام 
افرادی چون موسوی خوئينی ها، دكتر پيمان، دكتر يزدی، قطب 
زاده و جزوه های آنان بودند. مجتبی مطهری، فرزند ديگر شهيد 
مطهری نيز قائل است كه پا منبری های خوئينی ها بودند كه 
پدرش را ترور كردند. خوئينی ها اين اظهارات و نيز خاطره علی 
اينها  كه  است  معتقد  و  تكذيب می كند  به صراحت  را  مطهری 
همگی دسيسه ساواک برای ايجاد تفرقه ميان روحانيون بود.درباره 
شيوه برخورد شهيد بهشتی با اين جلسات می گويد: خاطرم هست 
چند وقتی چند نفر از دوستان سخنان تفسيری آقای خوئينی ها 
را برای شهيد بهشتی نقل كردند، ايشان با جديت گفتند: مراقب 
حرفها  اين  از  بخشی  نگيريد.  قرار  حرفا  اين  تاثير  تحت  باشيد 
معلول گرايش به ماركسيسم است و بخشی هم تفسير به رای 
نيست.آقای  قرآن  تفسير  برای  درستی  روش  روش،  اين  است. 

ناطق نوری، كه از قضات پرونده گروهك فرقان بود، می گويد:
از كجا  اينها سوال كردم كه شما  از  از يكی  »در دادگاه فرقان 
به اينجا رسيديد؟ گفت: ما اول تفسير پرتوی از قرآن ]آيت اهلل 
طالقانی[ را می خوانديم. بعد ديديم يك كسی روشنفكر تر از او 
نياوران  خيابان  در  جوستان  مسجد  به  رفتيم  و  می گويد  تفسير 
قديم ]پيش موسوی خوئينی ها[. بعد از مدتی ديديم يك كسی 
است.  شريعتی  او  و  است  روشنفكر  از  و  آمده  او  از  تر  انقالبی 
رفتيم دنبال او. بعد ديديم يكی انقالبی تر از همه اينها آمده و 
است.«خوئينی  گودرزی  اكبر  او  و  اينهاست  از همه  روشنفكرتر 
نيروی  يك  هوای  در  ديگری،  انقالبی  هر  مانند  تهران  در  ها 
به خصوص  نفس ميكشيد؛  ماركسيستی  مغناطيسی  العاده  فوق 
بيشتر  و شاگردانش،  آشوری  اهلل  قبيل حبيب  از  او  كه دوستان 
جوانان انقالبی مجاهدين و ديگرانی بودند كه اين تفسيرها برای 
شرايط  تاثير  از  نبايد  حال  هر  به  نمود.  می  جذاب  بسيار  آنان 
جهانی گرايش به مبارزه قهرآميز در جوانان پرشور اما سرخورده 
احزاب ماركسيستی و ملی گرا و در نضج و طرح بندی مسئله 

جنگ چريكی در ايران غفلت كرد.

 |مالِی سرخ|
 ، دانشجويان   ۵۸ آبان  در  آمريكا  سفارت  تسخير  ماجرای  در 
چاره ای نداشتند جز اينكه طرح خود را به خدمت امام برسانند؛ 
بنابراين آنان به سراغ خوئيني ها رفتند؛ گو اينكه سرنوشت چپ 
های راديكال به هم گره خورده بود. »آشنايي آنان )دانشجويان( 
تفسير  جلسه  در  آنان  بود.  آنان  با  من  آشنايي  از  بيش  بنده  با 
آنجا مي شناختند.  از  مرا  و  يافتند  مسجد جوزستان حضور مي 
بر مبنای همين آشنايی ]دوسويه[ آنان برای طرح اشغال سفارت 
آمريكا آمدند و با بنده مشورت كردند. حال بنده نمي دانم دليل 
آنان برای اينكه فقط به بنده مراجعه، چه بوده است«؟ اينكه چرا 
علت  دو  تواند  مي  رفتند  ها  خوئيني  سراغ  به  فقط  دانشجويان 
داشته باشد: نخست آنكه در آن مقطع ، مشاور اصلي ديگرشان 
بعثه  و  امور حج  ايفای  برای  آيت اهلل خامنه ای  نبود.  ايران  در 
امام، در عربستان به سر می برد. از سوی ديگر شايد دانشجويان 
از رابطه صميمانه ميان احمد خمينی و موسوی خوئينی ها آگاه 
بودند و اين می توانست در تسريع ارتباط مفيد باشد. از اين رو، 
با مواضع چپ گرايانه و راديكال وی  به سراغ كسی رفتند كه 
آشنايی كامل داشتند. اين می توانست محكم ترين دليل برای 
مشورت با او باشد. در هر حال، يگانه شخصی كه می توانست 
ها  خوئينی  باشد  كارآمدی  و  مؤثر  واسطه  حلقه  شرايط  آن  در 
طبق  »اصغرزاده«  و  »بی طرف«  »ميردامادی«،  بنابراين،  بود؛ 
و  راديو  در  امام  نماينده  رفتند؛ جايی كه  به جام جم  قبلی  قرار 
تلويزيون مشغول بود. آنان در آغاز، پس از گفت و گويی كوتاه 
درباره اوضاع جاری كشور و عملكرد دولت وقت و بازتاب منفی 
آن در جامعه، به ويژه در ميان نيروهای انقالبی ـ مبنی بر اينكه 
جهت دولت به سوی آمريكاست- طرح خود را با خوئينی ها در 
ميان گذاشتند. آنها در بيان طرح افزودند كه طبق اطالعات به 
دست آمده، يكی از عناصر مهم »سيا«، در پوشش يك ديپلمات 
برای  خاصی  اهداف  پی  در  گويا  و  شده  ايران  وارد  آمريكايی، 
مقابله با انقالب است. آنان پس از شرح تحليل خود، طرح تسخير 
را مطرح كردند و از او خواستند با باز گفتن اين موضوع، نظر امام 
را جويا شود. او با تحليل دانشجويان موافق بود؛ اما با طرح اين 
مسئله نزد امام مخالفت كرد و به آنان گفت كه از طرف او به 

دانشجويان بگويند: »امام راضی است«.
چراكه معتقد بود با توجه به مجموعه نظرها، امام قطعا مخالفت 
امام مخالفت  اگر  اينكه  بود. ضمن  موافق خواهند  و  كنند  نمی 
را تخليه می كنند. بدين  كردند، دانشجويان بی درنگ سفارت 
ترتيب، گروه ۵+1 شكل گرفت: »ابراهيم اصغرزاده«، »محسن 
ميردامادی«، »حبيب اهلل بيطرف«، »رضا سيف اللهی«، »رحيم 
معصومه  ولی  ها«.  خوئينی  موسوی  محمد  »سيد  و  باطنی« 
ابتكار، كه با نام »ِمری«، كار ترجمه زنده خود را از همين النه 
آغاز كرده بود، در خاطراتش می نويسد: »آقای خوئينی ها به آنها 
قول داد كه در زمان مقتضی مسئله را به امام اطالع دهد بعد از 
اشغال سفارت بود كه متوجه شديم آقای خوئينی ها نتوانسته اند 

به امام اطالع دهند.«
كشتار  مناسبت  به  پيامی  ماه،  آبان   1۰ تاريخ  در  امام،  حضرت 
دانش آموزان در حكومت نظامی روز 1۳ آبان سال پيش صادر 
كرد. ايشان در اين پيام، ضمن بيان اين نكته كه دشمنان ما در 
هر فرصت، به خصوص در اين روز، از هيچ توطئه ای دست بر 
نمی دارند و با هر وسيله ممكن در پی سلب آرامش از ملت ايران 
اند، با مخاطب قرار دادن دانش آموزان و دانشگاهيان و طالب، 
از آنان خواست تا حمالت خود را عليه آمريكا و اسرائيل گسترش 
و  نمايند  شاه  بازگرداندن  به  وادار  را  آمريكا  گونه،  بدين  دهند. 

توطئه ديگری را كه آنان در سر دارند محكوم كنند.
كه  برانگيخت  را  عمليات  اين  طراحان  شك  صريح  پيام  اين 
با  ايشان  آيا  امام در ميان گذاشته شده است و  با  اين طرح  آيا 
زبان بی زبانی اين نقشه را تأييد كرده اند؟ ولی پس از تحقيق، 
مشخص شد كه امام از مسئله مطلع نبوده اند. در چنين شرايطی، 
اين پيام، دانشجويان را مصمم تر كرد تا در يك اقدام ضربتی، 
مركز همه توطئه ها و فتنه ها در كشور را به تسخير درآورند.

دانشجويان  از  نفره  چهارصد  تقريبا  گروهی  نيم  ده  ساعت  در 
تظاهرات خود را، به بهانه 1۳ آبان، از تقاطع خيابان طالقانی - 
بهار آغاز می كنند. آنان قصد دارند كه از خيابان طالقانی و كنار 
سفارت امريكا بگذرند و به راه خود ادامه دهند. وقتی جمعيت از 
جلوی در سفارت می گذرد، حساسيت نگهبانان فرو می نشيند 
لحظه،  همين  در  می شود.  آسوده  سفارت  جانب  از  خيالشان  و 
جوان،  دانشجويی  گرم  نای  از  حمله  دستور  رسيدن  محض  به 
سينه  به  امام  از  عكسی  و  دست  به  بازوبندی  كه  دانشجويانی 
را در حياط سفارت می  به هم زدن، خود  دارند، در يك چشم 
تيم حفاظت سفارت كه هرگز تصور چنين ساختارشكنی  بينند. 
و حمله ای را نمی كرد، نمی تواند مقاومت چندانی كند. اكنون 
ديگر ساختمان سفارت، كه دهها سال زير چكمه های نظاميان و 
كارمندان آمريكايی شاهد انواع دسيسه ها و توطئه چينی ها عليه 

اين خاک بود، در اختيار انقالبيان جوان است.
خوئينی ها كه در جريان امور بود، برای دل گرمی و قوت قلب 
ديرتر.  كمی  اما  رفت؛  اش  آينده  رهبری  مقر  به  دانشجويان، 
نشد  محو  دانشجويان  زبان  از  هرگز  وی  حمايت  اين  شيرينی 
بود  بار  نخستين  اين  بدانند.  او  مديون  هميشه  برای  را  خود  تا 
كه خوئينی ها در قامت يك منجی برای آنان ظاهر شد. وقتی 
نوای دلنشين اذان از پشت بام سفارت امريكا، كه حكم خاک آن 
كشور را داشت بلند می شد، همه بی آنكه كوچكترين توجهی به 
شبهه غصبی بودن مكان كنند، قامت می بستند و به امامشان 
وثبت  أمرنا  إشراقنا في  و  ذنوبنا  لنا  اغفر  اقتدا می كردند: »ربنا 
أقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرين.«خبر تسخير النه جاسوسی 
به سرعت در تمام خبرگزاری های دنيا مخابره شد؛ خبری كه 
در عين سادگی، تكان دهنده بود: »سفارت آمريكا در ايران به 
هيبت  ترتيب،  بدين  شد«.  اشغال  امام  خط  دانشجويان  دست 
كاذب آمريكا فروريخت. خوئينی ها با حاج احمد تماس گرفت تا 
سرانجام موضوع را به گوش امام برساند. امام پس از فراغت از 
نماز، با آرامش روحانی هميشگی اش فرمود: »بگو خوب جايی را 
گرفته اند، همان جا بمانند.«اما به نظر می رسد كه تصرفاتی در 
نقل اين ماجرا صورت پذيرفته است؛ چراكه اوال راوی اين قول 
فقط خود موسوی خوئينی هاست؛ ثانيا از بياناتی كه امام بعد از 
ظهر همان روز در قم داشتند، چنين رضايت ابتدايی برنمی آيد.

به هر حال، وقتی پيام امام به گوش دانشجويان رسيد، شوری 
وصف ناپذير در ميانشان موج می زد. آنها بايد اطالعيه های خود 
را تنظيم و صادر می كردند. اولين اطالعيه رسمی آنها به همت 
خوئينی ها، با نام »دانشجويان مسلمان پيرو خط امام«، ساعت 
اطالعيه  در نخستين  آنها  راديو پخش شد.  از  از ظهر  بعد  يك 
خود، سفارت امريكا را »سفارت جاسوسی« خواندند و با بيان علل 
امام  پيرو خط  دانشجويان مسلمان  گفتند: »ما،  كار  اين  اجرای 
خمينی، از مواضع قاطعانه امام در مقابل آمريكای جهان خوار، 
به منظور اعتراض به دسيسه های امپرياليستی و صهيونيستی، 
تا  ايم  سفارت جاسوسی آمريكا در تهران را به تصرف درآورده 

اعتراض خويش را به گوش جهانيان برسانيم.«
با وجود آنكه امام از طريق خوئينی ها از اين ماجرا آگاه شده بود، 
مرحوم سيد احمد خمينی نيز، در شامگاه 1۳ آبان، به نمايندگی 
از امام، در جمع دانشجويان حضور يافت و سپس به قم بازگشت 
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و امام را از جزئيات قضايا مطلع ساخت. فردای آن روز، حضرت 
تا  راندند  زبان  بر  اقدام  اين  درباره  را  خود  معروف  سخن  امام 

تكليف موافقان و مخالفان اين اقدام را روشن كنند.
خوئينی ها سخنرانی های غرايی عليه آمريكا و سفارت اشغال 

شده آنان می كرد:
منفورترين  ايم؛  ايستاده  رودررو  دشمن  ترين  خطرناک  با  »ما 
 4۳ و   4۲ سال  در  امام  كه  چنان  ايران؛  ملت  نظر  از  دشمن 
فرمودند: رئيس جمهور آمريكا بداند كه امروز منفورترين انسان 
روی زمين در نظر ملت ايران است . رفتار ما با اينها رفتار با يك 
دشمن خطرناک است كه كمترين اغماض و چشم پوشی و عفو 
و دشمن  ما  اينها هميشه دشمن  زيرا  نداريم؛  آنها  با  برادری  و 
ملت مسلمان هستند.همين سخنان كافی بود تا خبرگزاری های 
غربی، با مخابره نام و تصوير وی، لقب »مالی سرخ« را به او 
دهند و انواع دروغ پردازی ها را در باب وی بسرايند؛ اما هيچ يك 
از اين تهمت ها او را از آنچه بر آن بود باز نداشت. سيد محمد 
موسوی خوئينی ها اگرچه دانشجو نبود، به سبب اعتباری كه نزد 
دانشجويان داشت، به عضويت شورای مركزی النه جاسوسی در 
نفره نشود، در  توانست شش  نفره چگونه می  پنج  آمد. شورای 
حالی كه سيد در لحظه های نفس گير پس از تسخير پناهشان 
بود؟ اين آغاز ارتباط و پيوند آنان بود؛ رابطه ای ناگسستنی كه 
به يك  اسناد النه جاسوسی يك  ايجاد شد.  امريكا  در سفارت 
منتشر می شد؛ اما پس از تأييد و گزينش شورای مركزی النه 
و در رأس آن موسوی خوئينی ها. بسياری از اسناد طبقه بندی 
شده سفارت دو هفته پيش از پيروزی انقالب بسته بندی، و به 
از مدارک به جای مانده در  واشنگتن فرستاده شده، و بسياری 
سفارت نيز در آستانه نابودی قرار گرفته بود؛ اما اين مسئله چيزی 
از انگيزه دانشجويان و تالش بی وقفه و شبانه روزی آنان برای 
ترميم و بازخوانی نكاست. اين مدارک بايد در جايی منتشر می 
شد؛ به ويژه پس از تأكيدات امام انگيزه اين كار دو چندان شد؛ 
اما چه جايی بهتر از راديو و تلويزيون؟ خوئينی ها چند ماهی بود 
كه منصب نمايندگی امام را در آن نهاد حساس و تأثير گذار و 
به همت  به مرحله  اختيار داشت. مدارک مرحله  استراتژيك در 
دانشجويان در تلويزيون انتشار می يافت و هر بار يكی را نشانه 
می گرفت و به حيات سياسی وی پايان می داد. اين شيوه انتشار، 
كه بعدها »افشاگری« نام گرفت، عوامل دولتی و مقامات بلندپايه 
كابينه موقت را بيشتر نشانه گرفته بود. نخستين تير تركش به 
او به  انتظام«، سخنگوی دولت موقت خورد،  امير  »امير عباس 
جاسوسی برای CIA عليه انقالب و ارتباط با عوامل بيگانه متهم 
شد. وی در تايخ 1۳۵۸/۹/۲۹ به همين اتهام دستگير، و پس از 
محاكمه و ارائه اسناد و مدارک به حبس ابد محكوم شد. او پس 
از دوم خرداد 1۳۷۶ به دليل رواج شعارهای انسان دوستانه آزاد 

شد و ادعای بی گناهی كرد.
اين تازه آغاز ماجرای افشاگری بود. گردونه می چرخيد و هر بار 
نام كسی بيرون می آمد: مهدی بازرگان )نخست وزير مستعفی 
)اولين رئيس جمهور(، علی  بنی صدر  ابوالحسن  دولت موقت(، 
و  گرا  ملی  نگار  روزنامه  و  )نويسنده  جوادی  سيد  حاج  اصغر 
)از  سنجابی  كريم  منافقين(،  )سركرده  رجوی  مسعود  ليبرال(، 
رهبران جبهه ملی و وزير خارجه دولت موقت تا فروردين1۳۵۸( 
)وزير كشور  آيت اهلل سيد كاظم شريعتمداری، هاشم صباغيان 
دادگستری  )وزير  جوادی  سيد  حاج  صدر  احمد  موقت(،  دولت 
وسيمای  صدا  رئيس  )اولين  زاده  قطب  صادق  موقت(  دولت 
هدايت  موقت(،  دولت  خارجه  وزير  و  ايران  اسالمی  جمهوری 
اهلل متين دفتری )رهبر جبهه دموكراتيك ملی(، رحمت اهلل مقدم 
رئيس  و  موقت  دولت  در  آذربايجان شرقی  )استاندار  ای  مراغه 
حزب منحل شده خلق مسلمان(، ناصر ميناچی )وزير ارشاد ملی 
)مدير  نزيه  نزديكان شريعتمداری(، حسن  از  و  در دولت موقت 
عامل شركت نفت در دولت موقت(، ابراهيم يزدی )وزير خارجه 

دولت موقت(،تيمسار مدنی و كسانی ديگر.
آنچه بيش از همه موجب خشم كارگزاران می شد اعالم رسمی 
حضور  سبب  به  نيز  اين  كه  بود  تلويزيون  و  راديو  از  آنان  نام 
اين  بر  بنابراين، وجود فشارهای بسيار  بود؛  آنجا  خوئينی ها در 
دانشجويان طبيعی بود. شورای انقالب به سبب فشارهای تحمل 
ناپذيری كه از جوانب مختلف وارد می شد، با صدور بيانيه ای، 
افشاگری دانشجويان را در راديو و تلويزيون ممنوع اعالم كرد؛ 

اما كسی به اين مصوبه وقعی ننهاد. در ماجرای افشاگری ناصر 
ميناچی، وی دانشجويان را تهديد به محاكمه كرد. خوئينی ها، 
كه بالگردان دانشجويان بود، بی درنگ پاسخی قاطع به او داد: 
افشاشدگان،  و  ها  ليبرال  هراسيم.  نمی  تهديدی  هيچ  از  »ما 
به  تهديد  جاسوسی  النه  اشغال  اتهام  به  را  دانشجويان  و  من 
محاكمه می كنند. نه از محاكمه ترسی داريم، نه از بازداشت.« 
از  كنايه  با  يا  به صراحت  برخی تسخيركنندگان  بعد،  چند سال 
نظريه  اثبات  مرحله  وارد  و  جستند  تبرا  جاسوسی  النه  تسخير 
»مطلوبيت تغيير بر مبنای زمان و مكان« شدند. عباس عبدی، 
از دوم  امام ميدانست، پس  پيرو خط  دانشجويان  از  را  كه خود 
خرداد 1۳۷۶ با »باری روزن«، وابسته مطبوعاتی سفارت امريكا، 
كه يكی از گروگانهای النه جاسوسی بود، ديدار كرد و مطالب 
 1۳۷۷ مردادماه   ۹ در  كه  ديدار  اين  در  گفت.  توجهی  خور  در 
بی  ديوار  شكستن  خواستار  عبدی  پذيرفت،  صورت  پاريس  در 
اعتمادی ميان ايران و آمريكا شد. عبدی در اظهار نظر جالبی، 
اقدام انقالبی دوستانش را در سال 1۳۵۸ نتيجه احساس بدی می 
داند كه مردم ايران به شاه و رابطه آمريكا با مردم داشتند. گويا 
عبدی تاريخ را فراموش كرده، و با اين سخن از تمام رويدادهای 
تلخی كه آمريكا مسبب آن بود چشم پوشيده بود. او برای توجيه 
اقدامات غير ديپلماتيك دانشجويان، به روزن گفت: »شايد اگر 
فدايی  چريكهای  زدند،  نمی  كاری  چنين  به  دست  دانشجويان 
اين  در  كه  كردند،  می  را  كار  اين  مجاهدين  سازمان  يا  خلق 

صورت اوضاع بسيار وخيم تر می شد.«
محسن ميردامادی نيز معتقد است كسانی كه در اشغال سفارت 
آمريكا حضور داشتند، با انديشه امروزی خود به ماجرای 1۳ آبان 

می نگرند، نه با نگاه دانشجوی انقالبی سی سال پيش.
سخنان  با  روزی  كه  امام،  خط  پيرو  دانشجويان  جماعت  امام 
و  انقالب،  به  خيانت  را  مذاكره  از  بردن  نام  حتی  خود  آتشين 
آن را كاری غيرعاقالنه می دانست، چند سال بعد در گفتگو با 
مجله آمريكايی تايم، فلسفه تسخير را »اصالحات« می خواند. 
به اعتقاد وی، در اين مقطع، آمريكا با بازنگرداندن شاه، به عنوان 
آغاز  مردم  كه  اصالحاتی  مسير  در  ای »ضداصالحات«،  چهره 
كرده بودند قرار گرفته بود؛ وگرنه اين اختالفات هرگز اساسی و 
جوهری نبود. وقتی اماِم اين جماعت، چرخشی اين گونه را برای 
خود جايز بداند، بی شك اقتداكنندگان نيز به پيروی از او قبله 
تايم،  مجله  خوشامد  برای  ها  داد.خوئينی  خواهند  تغيير  را  خود 
يادآوری كرد كه وی »سوپرمن« گروگانها بود و با وجود او جلو 
بسياری از تندروی ها گرفته شد؛ وگرنه معلوم نبود شاگردانش 

چه بر سر گروگان ها آورده بودند. به هر حال، آمريكايی ها بايد 
قدردان او می بودند.

  |نظارِت فوق استصوابی|

انتخابات  از  غير  ايران  اسالمی  انقالب  ساله  چهل  تاريخ  در 
های  گروه  ی  همه  آن  در  كه  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
شركت كننده در سقوط شاه بدون هيچ گونه نظارتی آزادانه در 
بهمن ۵۸  در  اساسی  قانون  تصويب  با  كردند  انتخابات شركت 
ساير انتخابات با رد و تاييد صالحيت افراد و گروهك ها توسط 
در  اساسی  قانون  بر  بود.اين حق عالوه  همراه  نگهبان  شورای 
كالم حضرت امام هم برای شورای نگهبان محترم شمرده شده 
است.معمار كبير انقالب در بيانيه ای در تاريخ 14 دی ماه ۵۸ به 
مناسبت انتخابات رياست جمهوری دور اول خطاب به ملت ايران 

اين چنين می گويد: 
»با اينكه در اين دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحيه 
ملت، تصديق صالحيت رئيس جمهور و واجد بودن شرايط او به 
به واسطه بعضی مصالح و جهات الزم  اين جانب است،  عهده 
المراعاۀ، از آن جمله وضع استثنايی كه كشور دارد، الزم است در 
اين امر مهم حياتی تأخير نشود. از طرفی شناسايی بيش از 1۲۰ 
نفر محتاج به زمانی طوالنی است؛ و تأخير در اين حاِل استثنايی 
به صالح ملت و كشور نيست، به اين جهت و جهات ديگر اين 
جانب امر صالحيت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم كه خود 
انشاءاهلَلّ  كه  آينده  دوره های  در   . كنند  تعيين  را  سرنوشت خود 
استقرار كامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی بايد اين امر به 
وسيله »شورای نگهبان« عمل؛ و آنان هستند كه بايد تشخيص 

صالحيت رئيس جمهور را به حسب موازين قانونی بدهند.«
در انتخابات رياست جمهوری دوره اول از آن جا كه هنوز شورای 
را  افراد  تاييد صالحيت  و  رد  امر  تا  بود  نشده  تشكيل  نگهبان 
انجام دهد.طبق قانون اساسی وزارت كشور وظيفه داشت تا پس 
ليست  اوليه  اجمالی شركت كنندگان و رد صالحيت  بررسی  از 
تا  قرار دهد  امام  اختيار حضرت  در  را  واجد شرايط  افراد  نهايی 

ايشان افراد را در نبود شورای نگهبان تاييد صالحيت كند.
رد  و  تاييد  امر  آورده شد  باال  در  ای كه  اعالميه  امام طبق  اما 
برگزاری  بر عهده ملت گذاشت.از آن جا كه  را  افراد  صالحيت 
انتخابات با تعداد 1۰۶ نامزد سخت بود شورای انقالب به پيشنهاد 
پدر معنوی  هاشمی رفسنجانی سيد محمد موسوی خوئينی ها 
از سوی حضرت  ايران را كه در آن زمان  جريان اصالحات در 
امام وظيفه نظارت بر تبليغات نامزد ها را بر عهده داشت به سمت 
ناظر بر انتخابات منصوب كرد خوئينی ها در اولين اقدام خود به 
بهانه تقسيم وقت تبليغاتی نامزد ها از آن ها دعوت كرد تا به 
جام جم بروند وی تصميم داشت رسما به برخی از نامزدها بگويد 
در سخنانی  امام  ايام  در همان  بروند   كنار  انتخابات  از صحنه 
شركت اين تعداد نامزد در انتخابات را اخاللی در اين امر دانستند 
موسوی خوئينی ها نيز دو روز پس از اين سخنان حضرت امام در 
سخنانی پيش از خطبه های نماز جمعه تهران مردم را از تصميم 
خود مبنی بر حذف تعدادی از نامزد ها آگاه كرد او در بخشی از 
سخنانش پس از ذكر نمونه هايی از گفتگوهايش با نامزدهايی 

كه صالحيت نداشتند گفت:
»من ديروز با اين مسائل روبرو شدم ديدم هرگز ملت ايران نمی 
برنامه  بخواهند  انتخابات  نامزد  عنوان  به  افرادی  پسندند چنين 
تبليغاتی از صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران داشته باشند 
لذا امروز من اين مسئله را با ملت ايران در ميان می گذارم اگر 
ارائه دادم  چنانچه براساس همين ضوابط كه نمونه های آن را 
ملت ايران اجازه ميدهند من افرادی را كه صد در صد صالحيت 
ندارند حذف ميكنم« از اين سخنان خوئينی ها حمايت وسيعی 
شد لذا او با پشتوانه مردمی به رد صالحيت هايش ادامه داد وی 
درباره شيوه اين رد صالحيت ها در مصاحبه با شهروند امروز در 

سال ۸۶ اين گونه می گويد:
»همه كانديداها را در وزارت كشور دعوت كردم و صحبتی مبنی 
نيست هر كس  اين طور  بيان كردم و گفتم  انقالب  بر شرايط 
ها  آن  تهديد  نوعی  به  اين صحبت  شود  كانديد  بيايد  بخواهد 
آمدند و  بنده  از صحبت  از آن ها پس  بود كه حتی بعضی  نيز 
گفتند اگر ما انصراف دهيم ديگری كاری با ما نخواهيد داشت؟ 
نبودن رد  نيز به علت رجال سياسی مذهبی  را  .برخی  نه  گفتم 
ابراهيم  كردم.تا اين كه دو نفر ماندند مسعود رجوی و ديگری 
ميرزايی با مسعود رجوی سه ساعت صحبت كردم تا اين كه به 
دليل قبول نداشتن قانون اساسی و اقرار او در اين جلسه او را رد 

صالحيت كردم.«

یک
نگاه

و ایستاده  ودرر ما با خطرناک ترین دشمن ر
ایم؛ منفورترین دشمن از نظر ملت ایران؛ 
چنان که امام در سال 42 و 43 فرمودند: 

وز  رئیس جمهور آمریکا بداند که امر
وی زمین در نظر ملت  منفورترین انسان ر

ایران است . رفتار ما با اینها رفتار با یک 
دشمن خطرناک است که کمترین اغماض 

و چشم پوشی و عفو و برادری با آنها نداریم؛ 
زیرا اینها همیشه دشمن ما و دشمن ملت 

مسلمان هستند.
»موسوی خوئینی ها پس از تسخیر سفارت آمریکا«
همین سخنان کافی بود تا خبرگزاری های غربی، با 
خ« را به  مخابره نام و تصویر وی، لقب »مالی سر

او دهند
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از آقای  تاريخ  از سواالت هميشه بی پاسخ  اما يكی 
خوئينی ها دليل وی برای تاييد صالحيت ابوالحسن 
بنی صدر است؟ با وجود آن كه موسوی خوئينی ها 
چندين مدرک و دليل عليه ابوالحسن بنی صدر داشت 
برای رد صالحيت وی كافی  از آن ها  كه هر كدام 
بودند او با اختيار خويش بنی صدر را تاييد صالحيت 
ميكند. در ادامه به چند تا از اين داليل شاره می كنم.

اولين دليل در ايام انتخابات و در قضيه رد صالحيت 
رجوی استفتائی از حضرت امام شد مبنی بر اين كه آيا 
كسانی كه به قانون اساسی رای نداده اند و مخالف آن 
می باشند می توانند رئيس جمهور شوند؟ حضرت امام 

اين گونه پاسخ دادند :

بسمه تعالی 
را قبول  نداده و آن  قانون اساسی رای  به  كسی كه 
را  ايران  اسالمی  جمهوری  رياست  صالحيت  ندارد 

ندارد
قانون  به  رجوی  مانند  بنی صدر هم  كه  در صورتی 
موسوی  آقای  ولی  بود  نداده  مثبت  رای  اساسی 
خوئينی ها با علم به اين قضيه بنی صدر را بر خالف 

فتوای امام تاييد صالحيت ميكند
در  آمريكا  سفارت  تسخير  جريان  در  دليل  دومين 
دی ماه ۵۸ توسط دانشجويان شش سند بدست آمد 
با ماموران  بنی صدر  ابوالحسن  رابطه  از  كه حكايت 
سازمان سيا داشت. خوئينی ها با علم به اين كه بنی 
با سازمان  بازرگانی دولت موقت  وزير  مقام  صدر در 
تاييد صالحيت كرد. را  داشته است وی   رابطه  سيا 

جلسه  در  بار  نخستين  ها  سند  اين  كه  است  اين  جالب  نكته 
بررسی عدم كفايت بنی صدر در مجلس توسط خوئينی ها افشا 

می شود و او تا آن زمان اين سند ها را پنهان داشته است.
دليل سوم سخنان خود خوئينی ها در جلسه بررسی عدم كفايت 
بنی صدر در مجلس خوئينی ها در اين جلسه راجع به بنی صدر 

اين چنين می گويد:
»نمايندگان محترم، آقای بنی صدر مسلمان است، ولی نه اسالم 
از پيش خود ساخته و  مبتنی بر فقاهت اسالمی، بلكه اسالمی 
اين مطلب را هم من از ديگران نقل نميكنم. مطلبی است بين 
بنده و آقای بنی صدر، و دليل بنده بر اين مطلب سخنی است 
كه اينجانب از خود آقای بنی صدر شنيده ام. در جلسه ای كه 
در همين ساختمان، در زمانی كه خبرگان مشغول تدوين قانون 
اساسی بودند، در آن جلسه كه به دعوت تنی چند از دانشجويان، 
بنده  مدعوين  بود،  تشكيل شده  حوزه  و  دانشگاه  وحدت  جهت 
بودم و آقای بنی صدر و آقای رحيمی و آقای خامنه ای كه شايد 
در آن جلسه به احتمال زياد حضور نداشتند و آقای محمد مجتهد 
شبستری، و بر حسب اتفاق برادرم آقای حاج سيد احمد خمينی 
در اين جلسه حضور داشتند. در اين جلسه، در پی جلسات ديگر 
اين  در  بود كه  امام  از جمله خط  بر سر مسائل محوری  بحث 
رابطه از جانب بعضی حاضرين اين سوال تكرار ميشد كه اصوال 
خط امام يعنی چه؟ اين سوال به گونه ای مطرح ميشد كه خط 
امام را در هاله ای از ابهام فرو ميبرد. اينجانب پس از لحظاتی 
سكوت كه احساس كردم ديگران با پاسخ ندادن به سوال فوق 
ابهام در خط امام را تاييد ميكنند، عرض كردم چرا  گويا وجود 
خط امام برای شما مبهم است؟ خط امام ابعاد مختلفی دارد. بعد 
سياست خارجی، در خط امام اگر كسی بگويد كه سياست خارجی 
جمهوری اسالمی ايران، در رابطه با خط امام مشخص نيست، 
مثل اين است كه بديهی ترين بديهيات را انكار كند، مگر اينكه 
آمريكا را دشمن شماره يك نداند. در آنجا بعد مسايل اجتماعی، 
مسائل اقتصادی، مسائل اخالقی، مسائل عبادی مطرح شد و من 
عبادی خط  اقتصادی، مسائل  مسائل  بعد  در  كه  گفتم  آنجا  در 
امام، احكام و قوانين اسالم را كه مبتنی بر مبانی استنباط فقه 
شيعی است، امام قبول دارد نه چيزی ديگر. در اين هنگام كه 
آقای بنی صدر در حاليكه سرش را به طرف من خم ميكرد و 
دستش را سپر دهانش كرده بود، به من گفت »اگر خط امام اين 
است، من هم اين فقاهت را قبول ندارم.« كه بنده بالفاصله با 
صدای بلند گفتم، پس چرا مخفی ميكنيد؟ رسما بگوييد كه من 

قبول ندارم ولی نگوييد خط امام معلوم نيست. بگوييد تا ديگران 
تكليف خود را بدانند.«

كامال واضح و مبرهن هست كه تنها دليل تاييد صالحيت آقای 
مصلحت  اول  دوره  جمهوری  رياست  انتخابات  در  صدر  بنی 
سنجی و دخيل شدن نظر شخصی آقای خوئينی ها در امر تاييد 
امروز  واقع  .در  بود  انتخابات  در  شركت  برای  افراد  صالحيت 
طرفداران جريانی كه منتقد نظارت استصوابی هستند زمانی كه 
دخيل  جای  به  داشت  دست  در  را  اختيار  اين  معنويشان  رهبر 
سوالی  كرد.حاال  دخيل  را  خود  شخصی  ساليق  قانون  كردن 
اگر نظارت استصوابی بد است چرا  اين است  آيد  كه پيش می 
رياست  انتخابات  در جريان  ها  آقای خوئينی  معنوی شما  رهبر 
جمهوری دوره اول به اين نظارت عمل كرد و تا به امروز هم به 

اين عملكرد خود افتخار می كند ؟
 |آقای دادستان|

به  توسلی  محمدرضا  االسالم  حجت  انتصاب  از  پس  سال  دو 
نمايندگی امام در امور حج، حضرت امام موسوی خوئينی ها را 
در چهاردهم مرداد 1۳۶1 به جای وی به عنوان سرپرست حجاج 
ايرانی منصوب كردند. اين سومين نمايندگی ای بود كه خوئينی 
ها از سوی امام كسب می كرد. امام علت اين انتصاب را »بينش 
خاص سياسی« در وی برشمردند. به اين ترتيب، موسوی خوئينی 

ها رفت تا حج انقالبی به جا آورد.
تا  شد  پا  بر  او  همت  به  عربستان  در  تظاهراتی  بار  نخستين 
او  تبع  به  و  امام  چراكه  شود؛  رجم  بزرگ«  »شيطان  بار  اين 
»برائت  بدون  مراسم حج،  بودند كه  معتقد  ها  موسوی خوئينی 
از مشركان«، حج آمريكايی است.اين مواضع سبب شد تا پس 
از راهپيمايی، حدود هفتاد تن از حجاج ايرانی، از جمله خوئينی 
ها و سيد محمد خاتمی )رئيس كمسيون خارجه مجلس( و آيت 
اهلل جنتی )عضو فقهای شورای نگهبان( دستگير و از عربستان 
با شكوه  نيز  بعد  پيمايی ها در سال های  راه  اين  اخراج شوند. 
تمام برگزار می شد.اما شاگردان خوئينی ها او را در اين مسئوليت 
نيز تنها نگذاشتند. محمدرضا خاتمی، كه از دانشجويان پيرو خط 
امام شمرده می شد، مشاور استاد در امور سياسی مربوط به حج 
بود. موسوی خوئينی ها معموال در امر مشاوره و پذيرفتن جوانان 
پرشور انقالبی خساست به خرج نمی داد و ظرفيت بااليی داشت.

به  نيز  در عربستان  بلكه  ايران،  در  تنها  نه  ها  موسوی خوئينی 
عملكرد  شد.  می  شناخته  راديكال  و  چپ  روحانی  يك  عنوان 
وی در تهييج حجاج برای راهپيمايی های برائت از مشركان، كه 

نبود، سبب شد كه  خوشايند خوش نشينان عربستانی 
شايعه كمونيست بودن خوئينی ها در عربستان نيز بر 
زبان ها بيفتد. او در سخنرانی های خود اعالم می كرد: 
»نه كاخ سفيد می خواهيم، و نه كاخ كرملين.« خوئينی 
ها تا سال 1۳۶۶ در اين مقام بود و پس از آن، جای 
خود را به رفيق ديرين خود، شيخ مهدی كروبی داد تا 

خود دادستانی كل كشور را سامان بخشد.
سبب  به  كشور،  كل  دادستان  صانعی،  اهلل  آيت 
به  اصرار  بار  عالی قضايی، چند  در شورای  اختالفاتی 
استعفا كرد. گويا آرای شاذ فقهی وی مسئله جديدی 
انتقاد علمی  نبوده و نيست و از همان زمان نيز مورد 
برخی فقيهان بوده است. امام در تير ماه سال 1۳۶۶ 
استعفای او را پذيرفتند و خوئينی ها را جايگزين وی 
كردند. بر خالف نظر خوئينی ها، امام معتقد به مجتهد 
بودن قاضی و نيز به طريق اولی دادستان كل كشور به 
عنوان قاضی القضات بودند. تعهد و صراحت و عملكرد 
انقالبی وی مورد شناخت امام بود؛ ولی امام در اينكه 
بتواند  به درجه ای رسيده است كه  از حيث علمی  او 
در اين مقام فعاليت كند ترديد داشتند و حجت شرعی 
استاد  برابر  در  زدن  تلمذ  زانوی  نداشتند.  كار  اين  بر 
منتظری از افتخارات بی بديل خوئينی ها شمرده می 
شد كه اين بار نيز دست او را گرفت و با تأييد آيت اهلل 
منتظری، اين شبهه برای امام حل شد.خوئينی ها، كه 
چهارمين بار نمايندگی امام را كسب می كرد، يكی از 
جنجالی ترين برهه های حيات خود را آغاز نمود. وی 
نه تنها از قافله راديكال های چپ مجلس و دولت عقب 
نماند، بلكه گاهی با برخی اظهار نظرها راه را بر ايشان 
هموار می كرد. از همان آغاز روشن بود كه او در اين پست نيز 
به اقتصاد به ديده انقالبی می نگرد. خوئينی های بی تجربه، با 
رد شايعه انحالل دادسراهای انقالب، دادسراها را به سه بخش 
»بخش  شوند:  مشغول  كاری  به  يك  هر  تا  كرد  تقسيم  مجزا 
سياسی و مسائل مربوط به ضدانقالب، بخش اقتصادی و بخش 
مواد مخدر«، او در نخستين اظهار نظرها در سمت دادستانی كل 
كشور، ضرورت تشكيل بخش اقتصادی دادستان انقالب را تبيين 
كرد. اين مسئله عينا ريشه در شعارها و نگرش هايی داشت كه 
از موضع جناح چپ به آن معتقد بود. مواضع او را می توان ملهم 
از نگاه ماركسيستی و چپ برخی مبارزان در طول ساليان پيش 
از انقالب دانست؛ اما هرگز نمی توان قاطعانه حكم كرد كه اين 
موضع گيری ها به عمد تبليغ ماركسيسم نيز بود. خوئينی ها از 
همان آغاز شمشير عدالتش را عليه ثروتمندان بر كشيد و كفه 
ترازو را به سود مستضعفان سنگين كرد. او با هر آنچه مربوط 
به مظاهر ثروتمندی بود، مخالفت نمود. به همين سبب، حتی از 
ماشين های بنز 4۵۰ بوی توطئه حس می كرد و آن را مصداق 

منكرات می خواند.
بازگشت  های  زمزمه  وی،  مسئوليت  آغازين  روزهای  در 
ميدان  به  سرعت  به  ها  خوئينی  شد.  شنيده  فراری  ثروتمندان 
آمد و در برابر برخی بزرگان جناح راست، كه ثروتمندان فراری 
را مالك اموال خود می دانستند، موضع گرفت و آنان را به ساده 
لوحی متهم كرد. از نظر او، بازگرداندن اموال و »حقی كه از شير 
مادر هم حالل تر« است به كسانی كه از ترس انقالب به خارج 
فرار كرده اند باعث خواهد شد كه آنها »جانور«های ديگر را نيز 
خبر كنند. او به مسئوالنی كه به گفته خود ساده لوح اند، سفارش 
می كرد كه از فتوا و حكم دادن عليه »يك مشت آشغال« نترسند 
جلوی  ممكن،  نحو  هر  به  فراقانونی،  های  تصميم  تجويز  با  و 
ثروتمندان فراری را بگيرند. او خطر بازگشت »طاغوتچه ها و آدم 
های فاسد درباری« را بيش از شهادت پيشاهنگان انقالب می 
دانست.خوئينی ها ريشه مسائل و مشكالت اجتماعی و فرهنگی 
را نيز در مفاسد اقتصادی و ثروت اندوزی می جست؛ بنابراين، 
می كوشيد در نگاه خاص خود و سخنرانی های انقالبی اش، بی 
حجابی و فساد اخالقی و اجتماعی را به فساد اقتصادی گره بزند.

او در اين سال ها چنان به سرمايه داران كينه نشان می دهد كه 
حتی پيام برائت از مشركان امام )ره( را سرتاسر مبارزه اقتصادی 
تفسير می كند. در هر حال، او در يك موضع گيری انقالبی حكم 
اگرچه  »فاجر«،  و  »فاسق«،  های  آدم  اين  اموال  كه  كند  می 
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مالكيتشان »مشروع« و» صد بار هم حالل« باشد، بايد به حكم 
واليت، گرفته شود؛ چرا كه تاكنون كجا بوده، و در آمريكا و اروپا 

چه غلطی می كرد؟ 
بالفاصله پس از اين اظهار نظر، خوئينی ها كوشيد تا به گفته 
بخشنامه  مهرماه، طی  دهم  او  بپوشاند.  عمل  جامه  خود  های 
ای به دادسراهای انقالب و عمومی دستور داد تا تهيه فهرست 
سرمايه داران فراری را، كه به محاكم مراجعه كرده اند، اولويت 
كاری خود قرار دهند. او می خواست با اين كار »سرمايه داران 
را آنقدر مفتضح بكند كه حتی جرئت سر بلند كردن هم نداشته 
از دستگاه قضايی شكايت  اينكه بخواهند  باشند«؛ چه رسد به 
كنند. خوئينی ها راه مبارزه منفی با اين گونه مسائل را به خوبی 
می دانست. شايد بتوان تئوری مبارزه او را »سمپاشی تبليغاتی« 
ناميد. او اساسا معتقد است كه برای مبارزه با رقيب، نخست بايد 
پای او را به گوشه رينگ كشاند و با مشت های تبليغاتی او را 
چندان زد كه از اعتبار ساقط شود. در آن صورت، كنار گذاشتن 

او از دور رقابت آسان خواهد بود. 
او به اين حد قانع نشد و در پيامی از همه دانشجويان و ايرانيان 
اموال به  نيز  تا سرمايه داران فراری و  از كشور خواست  خارج 
جامانده از آنها را در داخل كشور - كه تاكنون از چشم دادستانی 
پنهان بوده است - شناسايی و به دادستانی كل كشور معرفی 

كنند تا دادستان اقدامات بعدی را تدارک ببيند.
كند:  می  ابراز  گونه  اين  خوانين  به  را  خود  عجيب  كينه  او 
»آنها يك مشت جانورند كه ۹۹ درصدشان با اسالم و انقالب 
فاصله  فرسنگها  آخوندی  زندگی  با  شان  زندگی  و  ناسازگارند 
انقالبی، زمين های آيت اهلل  اقدامات  از همين  دارد.« در يكی 
سيد مرتضی پسنديده، برادر بزرگ امام )ره( نيز مصادره گشت 
و حكم استرداد آنها راكد گذاشته، و فرزندش، رضا هم بازداشت 
با  كه  داشتند  اعالميه  پخش  و  شكايت  قصد  نيز  ايشان  شد. 
پادرميانی حاج احمد آقا و هاشمی رفسنجانی، حق شرعی ايشان 
را پرداختند و از وی دلجويی كردند. شايد همين قانون گريزی 
ها و تندروی های مفرط وی بود كه به شكست بسياری از وعده 
هايش انجاميد. به هر روی، خوئينی ها تجسم آن چيزی بود كه 
در مقام تئوری و نظر در مجلس شورای اسالمی جريان داشت. او 
مجسمه عملكردهای فراقانونی برای احقاق حق مظلومان ـ كه 

به نظر و گفته خودش فلسفه انقالب اسالمی است بود.
وی در سمت دادستانی كل كشور نه تنها در مفاسد اقتصادی، 
بلكه در مفاسد اخالقی و بی حجابی و بحث اعتياد نيز موضعی 
مخدر  مواد  قاچاقچيان  درباره  او  داشت.  انقالبی  و  قاطع  بسيار 
معتقد بود كه نخست بايد با آنها اتمام حجت كرد و بيشترشان 
را از زندان آزاد نمود. سپس چنانچه هر كدام از آنها در ارتباط با 
قاچاق مواد مخدر دستگير شدند، بی درنگ بايد اموالشان مصادره 
با »خس و خاشاک« خواندن بی  او  اعدام گردند.  شود، و خود 

حجابها، معتقد بود:
»كسانی كه در جامعه رعايت شئون اسالمی را نمی كنند و به 
نحوی به انقالب دهن كجی می كنند، عاقبت از ميان خواهند 
رفت. مردم اگر احساس تكليف كنند و ببينند مسئولين به وعده 
اند عمل كنند، خودشان  نتوانسته  آثار فساد  در زدودن  هايشان 
وارد صحنه خواهند شد و تمام خس و خاشاک ها و علف های 
هرز جامعه را از ميان بر خواهند داشت و جامعه را پاک خواهند 

كرد.«
 |ماجراِی انفجار دفتر نخست وزیری|

پرونده  شد،  منصوب  كل  دادستانی  به  ها  خوئينی  كه  هنگامی 
گاهی  از چند  بود. هر  باز  وزيری همچنان  دفتر نخست  انفجار 
كسی را احضار و بازجويی می كردند و هر چه می گذشت پرونده 
ای  كميته  دفتر،  انفجار  از  پس  درنگ  بی  شد.  می  آلودتر  راز 
متشكل از »آيت اهلل قدوسی« )دادستان كل انقالب(، »آيت اهلل 
ربانی املشی« )دادستان كل كشور( و »سيد اسداهلل الجوردی« 
ها  بازجويی  و  تشكيل شد  ترور  اين  عامالن  به  رسيدگی  برای 
آغاز گرديد.گويا سرنوشت به گونه ای رقم خورده بود كه پرونده 
اين  بخورد.  ميز خوئينی ها ورق  پايان روی  در  هشتم شهريور 
پرونده شايد مهم ترين و عجيب ترين پرونده تاريخ انقالب باشد 
اگرچه  تير  هفتم  انفجار  اند.  نزدوده  آن  از  غبار  امروز  به  تا  كه 
شهيدان بسياری از انقالب گرفت، در ايهام، هرگز به پای فاجعه 

هشتم شهريور نرسيد.

دو هفته پس از آغاز به كار دولت دوم، ساعت 1۵ روز ۸ شهريور، 
در دفتر نخست وزيری، جلسه شورای امنيت ملی تشكيل شد، 
)نخست  باهنر  محمدجواد  جمهور(،  رجايی)رئيس  محمدعلی 
ميز  گرد  امنيت(  عالی  شورای  )دبير  كشميری  مسعود  و  وزير( 
جلسه نشسته اند. تيمسار وحيد دستجردی در كنار باهنر، و پس 
از او اخيانی به جای فرماندهی ژاندارمری كل قرار دارند. در كنار 
وی نيز به ترتيب تيمسار كتيبه، سرورالدينی )معاون وزير كشور(، 
خسرو تهرانی )از اطالعات نخست وزيری( و كالهدوز )قائم مقام 
سپاه( در يك طرف ميز هستند. سمت ديگر ميز، تيمسار شرف 
خواه )معاون نيروی زمينی(، سرهنگ وحيدی )معاون هماهنگی 
ستاد مشترک(، سرهنگ وصالی )فرمانده عمليات نيروی زمينی( 
دارند.  قرار  )فرمانده عمليات ستاد مشترک(  و سرهنگ صفاپور 
اتفاقی  كه  كردند  احساس  همه  ناگهان  وگوها،  گفت  ميانه  در 
بود. دود  است. گويا سر و صورتشان در حال سوختن  داده  رخ 
شنيد.  نمی  چيزی  اما كسی  بود؛  گرفته  را  اتاق  فضای  غليظی 
پاره  را  ها  گوش  پرده  حتی  كه  بود  ای  گونه  به  انفجار  شدت 
سرعت  به  حادثه  خبر  نداد.  كسی  به  كردن  فكر  مجال  و  كرد 
رسيد.  اسالمی  شورای  مجلس  به  جمله  از  حساس  مراكز  به 
مجلس  در  رفسنجانی  هاشمی  دفتر  در  بالفاصله  دولت  هيئت 
تشكيل جلسه داد. قرار بود فردای آن روز حصر آبادان به دست 
روحيه  رزمندگان  آنكه  برای  بنابراين،  شود؛  شكسته  رزمندگان 
خود را نبازند، موضوع آشكار نشد. بهزاد نبوی، در مقام سخنگوی 
جراحاتی  باهنر  و  رجايی  كه  كرد  اعالم  ای  در مصاحبه  دولت، 
برداشته، و در بيمارستان بستری اند؛ اما گويا مصاحبه مصلحتی 
نيز سودی نداشت و رزمندگان دريافتند كه رجايی و باهنر شهيد 
افتاد.صبح  تأخير  به  آبادان  حصر  شكست  عمليات  و  اند  شده 
باهنر  و  اعالم كردند كه رجايی  ای  در اطالعيه  فردا رسانه ها 
برخی  بود كه  حالی  در  اين  اند.  رسيده  به شهادت  و كشميری 
افراد داخل جلسه و نيز نگهبانان ساختمان، از خروج كشميری 
از جلسه لحظاتی پيش از انفجار سخن می گفتند. اين اطالعيه 
را »محسن سازگارا«، معاون سياسی - اجتماعی بهزاد نبوی، به 
صداوسيما داد و گويا حاصل جلسه محرمانه ای بود كه »بهزاد 
نبوی«، »سعيد حجاريان«، »خسرو تهرانی«، »مصطفی قنادها« 
و »محسن سازگارا« كه همگی از دوستان كشميری بودند در آن 
شركت داشتند. در هر حال، شواهد و داليل متقن نشان می داد 
كه كشميری در ميان كشته شدگان نيست و اين آغاز ماجرايی 

بس پيچيده و مبهم بود.
شواهد نشان می داد كه كشميری عامل اصلی اين ترور است. 
خانواده وی نيز بالفاصله پس از مفقود شدن او، به جای نامعلومی 
انتقال داده شده بودند. تالش برای يافتن وی نيز هيچ سودی 

نداشت. گويا همگی از كشور گريخته بودند. در اين ميان، بحث 
جنازه سازی برای كشميری و انواع دسيسه ها برای شهيد جلوه 
عميق  حادثه  اين  به  تا  براگيخت  را  بسياری  شك  وی،  دادن 
پرونده  اين  نكات  برانگيزترين  تعجب  از  يكی  بنگرند.شايد  تر 
انقالب است.  ارجاع دادن آن به دادگستری به جای دادسرای 
از آنجا كه اين پرونده كامال ضد انقالبی بود، بايد در دادسرای 
در  نبوی  بهزاد  اگويا  اما  شد؛  می  بررسی  موشكافانه  انقالب 
جلسه ای توانست شهيد ربانی املشی را متقاعد كند كه پرونده 
بهزاد  كه  گروهی  كمك  به  و  آنجا  در  و  برود  دادگستری  به 
نبوی تشكيل داده بود، بررسی شود.اظهارات متناقض، اقدامات 
مشكوكی  افراد  كردن  خارج  خودساخته،  گروه  اين  خودسرانه 
از كشور، خودكشی تقی  قنادها  مثل تقی محمدی و مصطفی 
محمدی، كتمان سوابق نفاق مسعود كشميری و مسائل بسياری 
از اين دست موجب شد كه برخی افراد رده باالی نظام مورد سوء 
ظن بازپرس دادستان كل قرار گيرند. با توجه به محرز شدن ضد 
انقالبی بودن پرونده، بازپرس قرار عدم صالحيت صادر كرد و 
در شهريور ماه 1۳۶1 آن را به دادسرای انقالب ارجاع داد تا اين 
بار اسداهلل الجوردی مسئول بررسی پرونده باشد. اين تازه آغاز 
كه  بود  پرونده، الزم  جديد  ابعاد  تر شدن  روشن  با  بود،  ماجرا 
برخی افراد صاحب منصب ازجمله بهزاد نبوی و سعيد حجاريان، 
بازجويی شوند، كه اين اتفاق با جوسازی رسانه ای انجام نشد. 
اين كش و قوس ها همچنان ادامه داشت تا اينكه ربانی املشی 
شهيد، و الجوردی مجبور به استعفا شد. تيرماه سال 1۳۶4، كه 
پرونده  شد،  منصوب  كشور  كل  دادستانی  مقام  به  ها  خوئينی 
تأثير  تحت  بر كشور،  حاكم  به فضای  توجه  با  هشتم شهريور، 
جريانات سياسی قرار گرفته بود. خوئينی ها نيز معتقد بود علت 
اهتمام بيش از حد به اين پرونده، بر خالف پرونده هفتم تير، به 
سبب خط و خطوط سياسی است؛ اما به هر صورت خواستار تعيين 
)ص(  اكرم  پيامبر  مبعث  روز  در  ها  شد.خوئينی  پرونده  تكليف 
ديداری از زندانيان اوين داشت. فردای آن روز، تقی محمدی كه 
بازجويی ها،  بود، در ميانه  بازجويی كرده  اعترافاتی شنيدنی در 
زمان تنفس و در همان اتاق بازجويی به طرز مشكوكی خودكشی 
كرد. اين وضعيت برای خوئينی ها هيچ خوشايند نبود و به هيچ 
می  پرونده  مسئوالن  بنابراين،  بياورد.  دوام  توانست  نمی  وجه 
بايست تحت فشار قرار گيرند تا تكليف هرچه سريع تر مشخص 
شود. وی همچنين به سبب مهم بودن پرونده و رابطه دوستانه 
و استاد شاگردی ای كه با بهزاد نبوی و سعيد حجاريان داشت و 
نيز به سبب اينكه شايد هنوز پيگيری پرونده را سياسی ميدانست، 
اصرار  ها  گرفت.خوئينی  عهده  بر  خود  را  افراد  اين  از  بازجويی 
محاكمه  را  انقالب  مجاهدين  سازمان  داريد  قصد  داشت »شما 
كنيد. شما رأس سازمان را مطرح می كنيد كه بهزاد باشد و بقيه 
متهمين هم اعضای سازمان هستند«؛ بنابراين، با وجود ناقص 
بودن پرونده، دستور توقف تحقيقات و صدور كيفرخواست را در 
عرض يك هفته صادر می كند؛ با اين ادعا كه تحقيقات به عمل 
اما چهار كيفرخواستی كه  آمده به درد تاريخ نگاری می خورد. 
تحويل  بود هرگز  آماده شده  ها  درخواست موسوی خوئينی  به 
دادگاه نميگردد. اين در حالی بود كه برخی اطالعات به دست 
آمده از بازجويی ها، مانند فراری دادن كشميری از كشور و نيز 
داستان جسدسازی مصلحتی، اهميت مسئله را بيش از پيش می 
ساخت.از جمله اقداماتی كه بعدها موجب دردسر خوئينی ها شد 
اين بود كه او دستور می دهد تا متهمان پرونده كنار هم باشند. 
او تاكيد می كند كه اين دستور همان شب اجرا شود. اين كار 
سبب استعفای مسئوالن پرونده می شود و خوئينی ها نيز، با ابراز 
اينكه تاكنون با شما مماشات كرده ام، تاكيد می كند: »همين 
فردا تكليف شما را روشن می كنم«. هم زمان رازينی، به نقل 
از آيت اهلل منتظری، اعالم می كند كه قائم مقام رهبری گفته 
اما برخی مسئوالن وقت  آزاد كنيد.«  است: »اگر چيزی نيست 
اين كار  از  مقتدايی«،  شورای عالی قضايی همچون »آيت اهلل 
انتقاد می كنند و خواستار ادامه تحقيقات و تعيين تكليف پرونده 
ها در دادگاه می شوند.به سبب برخی كارشكنی ها و ناهماهنگی 
از  از پنج سال  افراد رسيدگی كننده به پرونده، هنوز پس  های 
حادثه، اقدام درخوری انجام نگرفته بود خوئينی ها نيز همچنان 
معتقد بود كه اين پرونده به دنبال اهداف خاص سياسی است. در 
پی اين اختالفات، 11 تن از مسئوالن كشور، از جمله نمايندگان 
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و وزيران، با فرستادن طوماری به خدمت امام، از متهمان دفاع 
با  نامه  اين  شدند.  پرونده  اين  به  دادن  پايان  خواستار  و  كردند 
امضای سيدمحمد خاتمی، وزير ارشاد اسالمی، آغاز و با امضای 
عبدالكريم سروش، عضو سابق ستاد انقالب فرهنگی، پايان می 
يافت. جالب آنكه بهزاد نبوی نيز يكی از امضاكنندگان اين طومار 

بود كه چند جمله ای نيز با امام درد دل كرد.
مجلس  نمايندگان  از  تن   ۹1 طومار،  اين  فرستادن  با  همزمان 
كه  خواستند  قضائيه،  قوه  به  تذكری  در  نيز،  اسالمی  شورای 
هرچه سريع تر به اين پرونده رسيدگی شايسته شود. امام پس 
از دريافت طومار و جدی شدن بعد رسانه ای اين پرونده، آيت 
اهلل موسوی اردبيلی )رئيس وقت شورای عالی قضايی(، موسوی 
خوئينی ها )دادستان كل كشور( و رئيسی )دادستان انقالب وقت 
منجی،  قامت  در  ديگر  بار  استاد  طلبيدند.  حضور  به  را  تهران( 
در هنگام گزارش دادن از پرونده، به بی گناهی متهمان تأكيد 
می كند و می گويد: »مسئله خاصی در پرونده ها وجود ندارد و 
پرونده كامال سياسی و جناحی است«.امام پس از شنيدن گزارش 
از  بالفاصله پس  كه  گويند  آقايان، سخنانی می  ديدگاههای  و 
،رئيسی  آنها اختالف می شود. خوئينی ها به  جلسه، در مدلول 
شده  بررسی  پرونده  كنيد  گويد:»اعالم  می  تهران(  )دادستان 
شود.«  می  اعالم  مختومه  كافی  داليل  نبود  سبب  به  و  است 
اما رئيسی از اين كار سر باز می زند. او معتقد است كه منظور 
امام مختومه اعالم كردن پرونده نيست؛ زيرا اعتراف ها و داليل 
روز،  آن  فردای  اما  است.  دست  در  افراد  بودن  مجرم  بر  بسيار 
تبرئه  بر  مبنی  ای  اطالعيه  دادستانی كل كشور  روابط عمومی 
متهمان و مختومه اعالم شدن پرونده صادر می كند و در پی آن 

برخی متهمان در هفتم خرداد 1۳۶۵ آزاد می شوند.
تحت  همواره  ها  خوئينی  موسوی  كه  آنجا  از  رسد  می  نظر  به 
تأثير محيط پيرامون خود قرار می گرفت، اين بار نيز تحت تأثير 
بهزاد نبوی و حجاريان و ديگران، سخنان صريح امام را به گونه 
ای ديگر دريافته بود. در عين حال، بسيار بعيد به نظر می رسد 
كه با اين همه شواهد و قراين و همچنين اعترافاتی كه برخی 
متهمان كرده بودند، حضرت امام به مختومه اعالم شدن پرونده 
كشور  بر  حاكم  فضای  شدن  راستی  و  باشند.چپی  داده  دستور 
هر  پی  در  يكديگر  به  مقابل  جريانهای  كاری  سياسی  اتهام  و 
عمل، فضای كشور را به فضايی دور از واقعيت و انصاف تبديل 
كرده بود. از اين رو، برخی اقدامات حقيقی و سرنوشت ساز نيز 
در آتش بازی های سياسی ميسوخت. به هر روی، خوئينی ها 
افرادی  گاه  آن كه  اعضای  نيز  و  انقالب  به سازمان مجاهدين 
راديكال و همچنين سر منشأ شكاف چپ و راست در كشور بودند 
دل بسته بود و نمی توانست به آسانی احتمال دخالت اين حزب 
را در انفجار دفتر نخست وزيری بدهد؛ بنابراين، متأثر از اين دل 
بستگی، به ديگران اجازه بازجويی نداد تا حقيقت برای هميشه 
پنهان بماند. به هر حال، عملكرد ضعيف وی سند مظلوميت دو 

چندان شهدای هشتم شهريور گشت. 
 |من مخالف والیت مطلقه فقیه هستم!|

كمتر از يك ماه پس از عزل آيت اهلل منتظری امام به حركت 
بزرگ ديگری دست زدند تا آخرين اصالحات خود را نيز انجام 
در  كه  قانونی  راهكار  اساسی«.اما  قانون  »بازنگری  باشند:  داده 
به  نداشت.  وجود  باشد  شده  تصريح  آن  به  اساسی  قانون  متن 
جمهوری  بنيانگذار  و  انقالب  رهبری  مقام  كه  می رسيد  نظر 
از واليت  ناشی  اختيارات  از  بهره گيری  با  بايست  اسالمی می 
مطلقه و محبوبيت و مقبوليت مردمی خود، دست به يك اقدام 
ايشان بی مقدمه  اما  را بگشايد.  ناگشوده  بزند و گره  فراقانونی 
چنين كاری نكردند؛ بلكه هنگامی به اين اقدام دست زدند كه 
حكم بازنگری قانون اساسی مسبوق به دونامه ای شد كه دو نهاد 
مهم و سرنوشت ساز مملكتی به ايشان نوشتند. اين دو نهاد ضمن 
مشورت دهی، با بيانی صريح، خواستار بازنگری در قانون اساسی 
نمايندگان  از  بسياری   1۳۶۸ ماه  فروردين   ۲۷ تاريخ  در  شدند. 
مجلس شورای اسالمی، در جلسه علنی، با قرائت نامه ای خطاب 
قانون  در  بازنگری  تقاضای  ايشان  از  كشور،  رهبری  مقام  به 
اساسی كردند. در پی اين نامه شورای عالی قضايی نيز، در تاريخ 
بيست و نهم فروردين، همين مسئله را از امام خواستار شد.امام 
بازنگری  ضرورت  درباره  سخنانی  و  موجود  فضای  اساس  بر 
احساس  خود  كه  هايی  بر ضرورت  بنا  نيز  و  اساسی  قانون  در 
ای،  خامنه  اهلل  آيت  وقت،  جمهور  رئيس  به  نامه ای  می كردند، 
نوشتند و دستور تشكيل شورای بازنگری قانون اساسی را دادند.

در  سال  چند  اين  در  كه  تجربياتی  با  نيز  ها  خوئينی  موسوی 
مناصب گوناگون بدست آورده بود بی شك بايد يكی از معتمدان 
امام می بود.بحث بازنگری قانون اساسی در صدر اخبار و تحليل 
های آن روز قرار گرفت و هر كس به فراخور علم و تجربيات 
خود اظهار نظر می كرد. خوئينی ها نيز از قافله عقب نماند و در 
معتقد  و  كرد  مطرح  را  خود  ديدگاه  كيهان  روزنامه  با  مصاحبه 
نيست  منطقی  هيچ  آينده  رهبری  برای  مرجعيت  كه شرط  بود 
باشد،  نيز  عادل  به دست يك مجتهد  زمام حكومت  چنانچه  و 
نه تنها مردم، خود مرجع تقليد نيز مكلف است از اوامر حكومتی 
اطاعت كنند. او با تجربياتی كه كسب كرده بود رهبری شورايی 
را برای جامعه فاجعه می دانست. جالب تر آنكه وی تصريح كرد 
كه با اين بازنگری، در دهه  های آينده نيازی به بازنگری دوباره 
را پس  بود كه حرف خود  نخستين كسانی  او جز  بود.  نخواهد 
را  اساسی  قانون  بررسی  نقد و  بعد ضرورت  گرفت و چند سال 
مطرح ساخت. خوئينی ها سالها بعد با زبانی تهديد گونه گفت: 
نفی  به  است  ممكن  ندهيم،  را  اساسی  قانون  نقد  اجازه  »اگر 
بينجامد.«جلسه نخست، ساعت  1۶ و ۳۰ دقيقه روز  اصل آن 
پنجشنبه، هفتم ارديبهشت ماه 1۳۶۸ هجری شمسی، برابر با ۲۹ 
المبارک 14۰۹ هجری قمری به رياست آيت اهلل سيد  رمضان 

علی خامنه ای تشكيل شد.
از  شد؛  بازنگری  مختلفی  موارد  و  بندها  در  جلسات  اين  در 
جمله تصويب به لفظ »واليت مطلقه فقيه«. افراد ديدگاه های 
گوناگونی در اين باره داشتند موسوی خوئينی ها معتقد بود كه با 
وجود آنكه همه اعضا به مطلقه بودن واليت فقيه قائلند، ديگر 

به اين تصريح نيازی نيست. او بر خالف انتظار، بحثی را مطرح 
او  نداشت.  آن  به  اعتقادی  هيچ  پيش  سال  چند  تا  كه  ساخت 
می گفت نبايد مطلبی را در قانون اساسی وارد كرد كه دشمنان 
از آن سوء استفاده كنند:»]اگر اين تغبير[ در قانون اساسی بيايد 
تحليل  و  تفسير  را  اساسی  قانون  اين  دارند  می  بر  كه  آنهايی 
می كند می گويند در حكومت اسالمی اين ها گفتند تمام امور 
به دست يك نفر است: يفعل ما يشاء. بلی، البته چون ولی امر 
عادل است، عدالتش در حد باالست. هيچ وقت به ضرر جامعه 
هيچ كاری انجام نخواهد داد و اگر يك وقتی بر مبنای هوای 
نفس كار كرد، خود به خود از آن مقامش معزول می شود. اين 
حرف پيش ما حرف درستی است اما مردم و دنيا برداشتشان اين 
خواهد شد كه ما تمام امور را در اختيار يك فرد قرار داده ايم؛ 
حكومت فرد است با اينكه قانون اساسی هم داريم اما آن فرد هم 
می تواند قانون اساسی را تغيير بدهد و هم هر چيز ديگری كه بر 
اساس قانون اساسی تنظيم می شود.«آيا خوئينی ها در ماجرای 
بود كه ممكن  نينديشيده  اين مطلب  به  تسخير النه جاسوسی 
است ناظران بيرونی به گونه ای ديگر اين داستان را تفسير كنند و 
اين امر موجب بدنامی جمهوری اسالمی در ميان دشمنان شود؟ 
آيا در قضيه نظارت فوق استصوابی به اين مسئله نينديشيده بود؟

خوئينی ها می گفت كه تصريح به عبارت »واليت مطلقه فقيه« 
به معنای نقض قانون اساسی است. او برای تبيين استدالل خود 
نداشت ولی  نبود. وی توجه  پذيرفتنی  آورد كه  مثال هايی می 
فقيه كه مشروعيت نظام با اوست، در هر حال، بايد با سيستمی 
اساسی است؛  قانون  اداره كند و آن سيستم  را  خواص مملكت 
فقيه  بود ولی  آگاه  به آن  نيز  بنابراين همانگونه كه خوئينی ها 
نمی توانند به دلخواه خود كشور را اداره كند بلكه بايد در چارچوب 
كه  نادری  موارد  در  تنها  فقيه  ولی  نمايد.  رفتار  اساسی  قانون 
می  ندارد  كارايی  و  می كند  برخورد  ضرورتها  با  قانون  سيستم 
تواند از اختيارات مطلقه خود، آن هم در جهت مصلحت نظام و 
مردم، استفاده كند يعنی درست به همان صورتی كه امام رفتار 
كردند؛ بنابراين، نخستين نشانه های چرخش اعتقادی و عدول 
وی از ديدگاههای امام را می توان در اين سخنان جست.در جلسه 
فوق العاده ای كه پس از فوت امام برای تعيين رهبر آينده تشكيل 
شد، آيت اهلل موسوی خوئينی ها به آيت اهلل خامنه ای رای نداد 
بر سر منافع نظام نمی  تا نشان دهد كه در جمهوری اسالمی 
توان با كسی تعارف كرد و آزادی بيان و عقيده در حد اعالی 
اينكه چرا موسوی خوئينی ها به آيت اهلل خامنه  خويش است. 
ای ديد مثبتی نداشت علل مختلفی می تواند داشته باشد؛ از جمله 
تئوری داشت  با حزب جمهوری و اعضای آن مشكل  او  اينكه 
و يا اينكه در اين باره نيز بر چپ بودن خود اصرار می ورزيد و 
راست سنتی  به جناح  منتسب  به ظاهر  كه  پسنديد كسی  نمی 
گرايش  ترس  بسا  چه  گيرد  برعهده  را  خطير  مسئوليت  است، 
كشور به سمت آمريكا را در دل داشت.در جريان انتخاب رهبر 
آينده، چند نفر از حاضران در جلسه خبرگان، شهادت دادند كه 
امام درباره رهبری آيت اهلل خامنه ای نظر بسيار مساعد و موكد 
داشتند. اين نقل قول ها و شهادت دادن ها سبب شد تا بسياری 
از اعضا به سخن امام اعتماد كنند و با قاطعيت بيشتری به آيت 
اهلل خامنه ای رای دهند؛ اما اينكه چرا خوئينی ها در اين باره به 
نظر امام تمكين و اعتماد نكرد و بر خالف نظر ايشان رای داد 

جای بسی تأمل است.
شبيه به همين ماجرا در داستان ۹۹ نفر كه  مورد تخطئه جناح 
چپ واقع شد روی داد؛ در حالی كه مسئله رهبری بسيار مهم 
تر از نخست وزيری نهايتًا چهار ساله بود. پس از انتصاب آيت 
اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی خوئينی ها نيز به 
با  جديد  دوره  صورت،  هر  در  كرد.  حمايت  ايشان  از  صراحت 
رهبری جديد آغاز شده بود. در شورای بازنگری قانون اساسی، 
جايگاه و وضعيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب يك 
اصل قانونی مطرح شد و اعضای آن به دو دسته حقوقی و حقيقی 
تقسيم شدند. رهبری تنها می توانست اعضای حقيقی مجمع را 

منصوب كند.
تاريخ 1۳۶۸/۷/1۲، در  آيت اهلل خامنه ای در  زمينه،  در همين 
نامه ای به آيت اهلل هاشمی رفسنجانی، اعضای اين مجمع را برای 
نگهبان،  شورای  فقهای  كرد. حضرات  منصوب  سال  سه  مدت 
مربوط  كميسيون  رئيس  مربوط،  وزير  قوه،  سه  محترم  روسای 
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»آقای  اسالم:  و حجج  آيات  اسالمی، حضرات  مجلس شورای 
يوسف صانعی«، »آقای حاج  مهدوی كنی«، »آقای حاج شيخ 
سيد احمد خمينی«، »آقای حاج سيدمحمد موسوی خوئينی ها«، 
»آقای حاج شيخ محمدعلی مهدوی كرمانی«، »آقای حاج شيخ 
»آقای  توسلی«،  محمدرضا  شيخ  حاج  »آقای  صانعی«،  حسن 
آقای ميرحسين موسوی«.  نوری« و »جناب  حاج شيخ عبداهلل 
فراجناحی  كامال  نيز  جديد  رهبر  كه  داد  می  نشان  تركيب  اين 

عمل می كند و چه بسا توجه بيشتری به منتقدان پيشين دارد.
|مرکز تحقیقاِت استراتژیک ریاست جمهوری|

توسعه سياسی  مباحث  به  برای ساماندهی   هاشمی رفسنجانی 
مطالعات  »مركز  عنوان  با  را  مركزی   1۳۶۸ سال  در  كشور، 
استراتژيك رياست جمهوری« تاسيس كرد و موسوی خوئينی ها 
به  كه  ای  به سبب عالقه  ها  برگزيد.خوئينی  آن  رياست  به  را 
در  شاگردانش  و  دوستان  حذف  دليل  به  نيز  و  داشت  هاشمی 
آنان را در اين  تا  دولت جديد كار در خيابان خارک را پذيرفت 

مركز گرد آورد.
اما ياران او چه كسانی هستند؟ عباس عبدی كه با حكم استاد 
به معاونت مطالعات و تحقيقات اجتماعی دادستانی منصوب شده 
بود، اين بار با حكم او به معاونت اجتماعی مركز برگزيده می شود. 
با  شناختند،  نام حجاريان می  با  را  او  اكنون  كه  سعيد مظفری 
پرونده ای قطور و مبهم از ساختمان وزارت اطالعات بيرون آمد و 
با كمك استاد و همكالسی پيشين خود رفت تا معاونت سياسی 
مركز را بنيان نهد. خوئينی ها معاونت انديشه را نيز به هم لباسی 
خود محسن كديور داد. مجيد محمدی، مصطفی تاجزاده، بهزاد 
نبوی، محسن سازگارا، محسن امين زاده، محسن آرمين، عليرضا 
علوی تبار و هاشم آغاجری نيز به مركز رفتند و به خوئينی ها 

پيوستند تا حلقه ياران كامل تر شود.
در  كه  بود  آن  سياسی  معاونت  مركز  اين  بخش  ترين  شاخص 
حقيقت يك پروژه بيشتر نداشت و آن نيز »توسعه سياسی« بود. 
رفتار  و  سياسی  فرهنگ  مانند  داشت؛  زيرپروژه  چند  پروژه  اين 
با  اسالمی  انقالب  چرايی  تحليل  ايران،  مختلف  اقشار  سياسی 
ايران و نوسازی  هدف تئوريزه كردن انقالب، ماهيت دولت در 
ايران. اين پروژه ها در طول مسائل تئوريكی بود كه در محافلی 
در  مركز  سياسی  پروژه  می شد.  دنبال  كيان«  »حلقه  همچون 
حقيقت بر مبنای تغيير ساختار و فرهنگ سياسی ايران و طراحی 
توسعه  مدل  با  همسان  ايران،  اسالمی  جمهوری  توسعه  نظام 
سكوالريستی صورت بندی شده بود. »رامين جهانبگلو« در آن 
سازی  آكواريوم  هوای  جهانبگلو  بود.  سايه  در  مشاوری  پروژه 
داشت،  سر  در  را  مدرن  دنيای  به  آنها  انتقال  و  دينی  نهادهای 
معتقد بود كه نمی توان با همجنس بازی و حقوق اقليت هايی 
روشنفكری  ادعای  حال  عين  در  و  بود  مخالف  بهائيان  مانند 
آشوری«،  »داريوش  با  نوجوانی  از   او  داشت.  طلبی  اصالح  و 
شايگان  پهلوی(»داريوش  درباريان  )از  مسكوب«  »شاهرخ 
«)مشاوره اشرف پهلوی و از جمله كارشناسان ساواک( هم نشين 
سيد  اش،  زاده  خاله  و  آنان  دعوت  به   ۶۰ دهه  نيمه  در  و  بود 
زير  را  خود  های  فعاليت  پهلوی(  فرح  دفتر  )رئيس  نصر  حسن 
چتر سلطنت طلبان ورشكسته آغاز كرد و به شكل غير رسمی 
به بنياد مطالعات ايران رفت و در »فصلنامه ايران نامه« مشغول 

به كار شد.
 چپ های جواِن ديروز خيلی زود به تكاپو افتادند. نظام ارزشی 
انديشه خود را به سرعت تغيير دادند و با ليبرال هايی كه زمانی 
آنان را ستون پنجم می خواندند به بحث های معرفت شناختی و 
فلسفی پرداختند و با استادان دانشگاهی خود همچون »بشيريه« 
به پروژه های مشترک رسيدند؛ از جمله سعيد حجاريان در سال 
1۳۷۲ با دفاع از پايان نامه اش، با عنوان »موعوديت در انقالب 
بشيريه،  نظر حسين  زير  و  تهران  دانشگاه  در  روسيه«  و  ايران 
دريافت  را  آن  دكتری  سپس  و  سياسی  علوم  ارشد  كارشناسی 
كرد. ديدگاه های ماركسيسم، فمنيسم و انواع مكتب های غربی 
ليبرالی هابرماس  انديشه های  تحت عنوان علم ترويج می شد. 
رخنه  اين جوانان  اذهان  در  آلمانی  پرداز  نظريه  وبر،  ماركس  و 
می كرد. در نتيجه آن سوپرانقالبی های دهه ۶۰ نه به تدريج، كه 
شايد با اندكی چشم پوشی، به يكباره در آن سوی راديكاليسم، 

يعنی ليبراليسم، به صف ايستادند.
 |نخستین رویارویی|

و  بود  راه  در  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  دومين  انتخابات 
بازار رقابت گرم. جناح چپ كه پس از روی كار آمدن هاشمی 
بود،  خوانده  را  بازی  پايان  راست  به  گردش  و  رفسنجانی 
عرض  خود  راست  رقيبان  نيز  و  دولتمردان  برابر  در  ميخواست 
اندام كند و با كسب كرسی های مجلس خبرگان، موازنه قدرت 
عرصه  وارد  قوا  تمام  با  چپ  جناح  بنابراين  دارد؛  قرار  بر  را 
علمی- عملی شد. اما آنها نخست بايد از فيلتر شورای نگهبان 
می گذشتند. اين در حالی بود كه جناح چپ به تغييراتی كه در 
برخی مواد قانون انتخابات مجلس خبرگان صورت پذيرفته بود، 
اعتراض داشت و آن را گامی برای حذف خود می دانست. به هر 
حال شورای نگهبان قانون اساسی از فهرست مجمع روحانيون 
مبارز كسانی چون مهدی كروبی، صادق خلخالی، اسداهلل بيات 
زنجانی، احسان بخش، سيد علی محمد دستغيب، سيد علی اصغر 
دستغيب، دشتی، جمی، مروجی، سيد محمد هاشمی، سيد هادی 
خامنه ای، محتشمی و سيدمحمد خاتمی را رد صالحيت كرد. از 
يعنی  علمی  نشدن شرط  احراز  علت  به  برخی  افراد،  اين  ميان 
»اجتهاد« رد صالحيت شدند و برخی مانند اسداهلل بيات زنجانی 
نبود آن مشخص  يا  تا علميت  آزمون شركت نكردند  اساسًا در 
شود. او كه خود را برتر از آزمون دهندگان می دانستند، آنان را به 
مباحثه علمی فراخواند و در روزی كه برای آزمون مقرر شده بود، 
كتاب های تاليف شده اش را به همراه آورد تا به جای امتحان 
گرفتن از وی، آن كتاب ها را بخوانند. امروزه اصالح طلبان او را 

»مرجع تقليد مردمی« می خوانند.
سيد محمد خوئينی ها و محمد واعظ عبايی خراسانی و محمدرضا 
توسلی نيز كه جزء 1۰۹ نفر تاييد شده شورای نگهبان بودند، در 
انتشار بيانيه ای از شركت در  با  اعتراض به اين رد صالحيت ها 
انتخابات انصراف دادند تا نخستين حركت جدی اختالف انگيز 
پس از رحلت امام صورت پذيرد. انصراف دادن آن ها اشتباه بزرگ 
اين  را جبران كرد.  نتوان آن  بود كه شايد هيچ گاه  استراتژيكی 
اختالف رفته رفته زخم چركينی شد كه جز با جراحی بهبود نمی 
يافت.بيانيه آنها به صراحت اين رد صالحيت را سياسی می خواند 
و آن را روندی برای حذف يك جريان سياسی مورد تأييد امام 
می شمرد، به گونه ای تنظيم شده بود كه هيچ يك از روزنامه ها 
را چاپ كند؛ حتی روزنامه هايی كه  نتوانستند آن  يا  نخواستند 
خاتمی و دعائی رئيس آن بودند، يعنی كيهان و اطالعات. اين 
ماجرا اعضای مجمع و استاد را به فكر فرو برد. آنها خود را در 
آورد  ياد  به  را  پيشنهادی  استاد  اما  سراشيبی سقوط می ديدند؛ 
كه شاگردش يك سال پيش به او داده بود. از اين رو، پيشنهاد 

تأسيس يك روزنامه را به مجمع روحانيون مبارز داد. در فضايی 
بود و اعضای مجمع  آزرده  از رد صالحيت ها  كه مجمع هنوز 
همه جا را سياه و سفيد می ديدند و به همه چيز و همه كس به 
ترديد می نگريستند، نطفه روزنامه ای بسته شد كه روشن  ديده 

بود چگونه متولد خواهد شد.
 |سالم به جامعه|

در  آنها  مجمع،  از سوی  روزنامه  تأسيس  تصويب طرح  از  پس 
پی فردی آسوده خاطر و كم مشغله بودند كه سرپرستی آن را 
به او واگذارند. اگرچه موسوی خوئينی ها خود را آسوده خاطر تر 
از همه می دانست، چندان نيز بيكار نبود. او فعال عضو مجلس 
مشاورت  سمت  بود.  آن  اول  رئيس  نايب  و  رهبری  خبرگان 
سياسی رهبری، به ويژه با آن وظايفی كه در متن انتصاب ديده 
می شد، نشان از حجم انبوه كارهای او داشت. از همه مهم تر، 
نيز  را  استراتژيك رياست جمهوری  وی رياست مركز مطالعات 
نيازمند مديريت بسيار  بر عهده داشت كه تازه تأسيس شده، و 
شاگردانش  از  بهتر  چه كسی  جديد  روزنامه  اين  در  بود  دقيقی 
می توانستند او را در اين راه ياری كنند؟ او در مركز مطالعات 
و در آن روزنامه، چپ های جوان را با خود همراه ساخت تا در 
سال های انزوای چپ در ايران، راهی به درون حكومت بجويند. 
عباس عبدی و سعيد حجاريان و دوستانشان، در مركز مطالعات 
و  انديشيدند  می  سياسی  توسعه  به  سالها  آن  در  استراتژيك، 
نيروهايی همچون عبدی، مزروعی  با حضور  نيز  روزنامه سالم 
و اصغرزاده در انديشه تربيت نيروهای آينده بود.نخستين شماره 
سالم در ۲۰ بهمن 1۳۹۶ منتشر شد در يكی از نخستين سرمقاله 

های اين روزنامه چنين نوشتند:
تا  باری مبعوث گرداند  به  را  »اميدواريم پروردگار مهربان، شما 
نامردمان برويم؛ زيرا مردمان چنين می خواهند  باهم به جنگ 
و  ببريم  هجوم  وخيانت  ظلم  سياهی  از  پر  سفيد  كاخ  به  كه 
خدايمان چنين می پسندد. به سرمايه داران، به مرفهان بی درد، 
آنها كه در خانه  به  احمق،  به مقدس مآب های  به متحجران، 
های خويش فارغ از رنج محرومان آرميده اند و در يك كالم به 
اسالم پناهان امريكايی با »اسالمی« كه در دست داريم يورش 

ببريم كه اماممان چنين سفارش كرده اند.«
فقهی  بود كه دوران مديريت  معتقد  تنها  نه  آن دوره سالم  در 
جامعه، به علت تغذيه حوزه از دوران »قرون وسطا« به سر آمده 
نكرد.”  دريغ  نيز  بزرگان حوزه  تمسخر  و  توهين  از  بلكه  است، 
مطالبی كه از زبان سالم گفته می شد، همگی بازتاب ديگر گون 
انديشه های نوبنياد سروش و شبستری بود كه فقه را برای جامعه 
پنداشتند. می  ناكارآمد  مدرنيته  عصر  در  ايران  توسعه  حال  در 

از سوی ديگر، حضور اعضای روزنامه سالم در مركز مطالعات 
استراتژيك رياست جمهوری گرچه مشكوک بود، مشكلی نمی 
آفريد. كار روزنامه و مركز مطالعات استراتژيك به كل از يكديگر 
متمايز بود؛ زيرا مركز مطالعات استراتژيك كار پژوهشی می كرد؛ 
البته اين دو كار از يك جهت نيز با يكديگر بی ارتباط نبود يكی 
از پروژه های مركز، توسعه سياسی بود، وانتشار روزنامه، با آن 
سبك و سياق، به منزله گام نهادن عملی در مسير توسعه سياسی 
شمرده می شد.خوئينی ها در شرايطی به عرصه سياسی كشور 
سالم داد كه از يك سو دولت هاشمی در حال تغيير مواضع بود 
و از سوی ديگر انتخابات مجلس چهارم نيز در پيش آغاز سال 
1۳۷۰ همزمان شد با آغاز كشمكش های انتخاباتی و بحث ها 
درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان در اين شرايط، مجلس 
سوم با اكثريت جناح چپ، منتقد دولت برآمده از متن ملتی بود 
اصل  كه  دانستند  می  خوبی  به  آنان  آنهاست.  رأی  ميزان  كه 
راه  در  بنابراين،  است؛  دولت  عملكرد  از  انتقاد  گرو  در  بقايشان 
اين نقد بسيار كوشيدند؛ اما اقليت مجلس نيز بيكار ننشست و با 
خودباوری خاصی، رأی به دولت هاشمی را در حقيقت رأی به 
مجلس آينده می دانست . در آستانه برگزاری انتخابات چهارمين 
دوره مجلس شورای اسالمی، قوای مقننه و مجريه با تفسير به 
روبه  انتخابات  بر  نظارت  شيوه  از  نگهبان  شورای  جديد  ظاهر 
ارديبهشت   ۲۲ تاريخ  در  كه  بود  قرار  اين  از  داستان  شدند.  رو 
1۳۷۰، آيت اهلل غالمرضا رضوانی، رئيس هيئت مركزی نظارت 
بر انتخابات، در نامه ای نظر تفسيری شورای نگهبان را درباره 
مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی استعالم كرد. در پی آن، شورای 
نگهبان با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی )اختيار محوله به شورا 
جهت تفسير اصول قانون اساسی(، در پاسخ به اين استعالم، روز 
اول خرداد نظر خويش را به اين شرح اعالم كرد: »نظارت مذكور 
در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل همه مراحل 
اجرايی انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت كانديدا می شود«، 
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و  روحانيون  مجمع  اعضای  از  بسياری  نارضايتی  با  مسئله  اين 
جريان چپ روبه رو شد. در اين دوره، وزارت كشور در تصدی 
عبداهلل نوری بود كه با جريان چپ ارتباط فكری داشت. از نظر 
وزارت كشور نيز مسئله نظارت استصوابی دخالت در امور اجرايی 
نارضايتی  نتوانست  نيز  نوری  كه  ای  گونه  به  شد؛  می  شمرده 
خود را از اين تفسير پنهان كند؛ حتی زمانی كه وی برای ايراد 
با  شد،  دعوت  علميه  حوزه  اسالمی  تبليغات  دفتر  به  سخنرانی 
موضوع  اين  بيشتر  شفافيت  خواستار  حقوقی،  ابهامات  به  اشاره 
تفسير  استصوابی  نظارت  رهبری،  پيام  با  نهايت  در  كه  گرديد، 
رسمی شورای نگهبان شمرده شد. اما جالب تر آن بود كه برخی 
صالحيت  رد  ای  اجرايی  های  هيئت  را  چپ  طيف  نامزدهای 
كردند. كه مأمور وزارت كشور در حين تصدی »عبداهلل نوری« 
بودند. اتفاقا برخی از آنان، با وجود رد صالحيت به دست اعضای 
هيئت های اجرايی، از سوی هيئت های نظارت شورای نگهبان 
نوری  يافتند؛ حتی عبداهلل  را  انتخابات  در عرصه  امكان حضور 
پس از پايان انتخابات، با شركت در يك مصاحبه مطبوعاتی، در 
پاسخ به خبرنگار NBC، با بيان مباحثی كلی و دفاع از عملكرد 
هيئت های اجرايی، گفت كه گرايش های خاص سياسی هرگز 
دليل رد صالحيت افراد در اين هيئت ها نبوده، و آنچه آنها كرده 
اند در چارچوب قانون بوده است.با اين همه، نزديك به هشتاد 
تن از نامزدهای اين طيف رد صالحيت شدند؛ در حالی كه حدود 
چهل نفر از آنها در مجلس سوم نماينده بودند. بنابراين، مجمع 
روحانيون و گروه های همسو تصميم گرفتند با اتخاذ استراتژی 
بنا به توصيه  اما بعدها  انتخابات شركت نكنند؛  قهر سياسی در 
رهبری، با انتشار بيانيه ای عزم خود را برای حضور در انتخابات 
اعالم كردند. خوئينی ها نيز پس از تأييد صالحيتش، در اعتراض 
به اين رد صالحيت ها، دومين بار از انتخابات كناره گرفت. او 
در حالی به اين شيوه نظارت اعتراض داشت كه رهبری، آن را 
بر آن، خوئينی ها نيك به ياد می آورد  افزون  بود.  تأييد كرده 
كه در جريان نخستين دوره انتخابات رياست جمهوری، امام در 
پيامی به ملت همين معنا از نظارت را برای شورای نگهبان در 
نظر داشت؛ اما او نظارت فوق استصوابی خود را اعمال كرد. وی 
كه در نظارت كذايی خود حتی به تقوا و ايمان نامزدها نظر داشت 
و نام نويسی های بدون نظارت را توطئه می خواند، اكنون در 

روزنامه اش از تسامح و تساهل سخن می گفت:
مردم  عموم  كه  است  اين  اولين شرط  انتخابات،  »در خصوص 
بتوانند افراد مورد نظر خويش را در ميان كانديداها پيدا كنند يا 
حداقل چنين افرادی امكان كانديدا شدن را داشته باشند. »چه 
كسی پايبند به واليت فقيه هست يا نيست«، هر فردی در جريان 
فعاليت سياسی خود اين را نشان می دهد و مردم آن را تشخيص 
می دهند به طور كلی، تعدادی از شروط عمومی مثل سن، سواد، 
التزام به قانون اساسی، فقدان محكوميت كيفری و غيره وجود 
دارد كه مورد قبول است ؛ ولی بيش از اين شرط بسيارخطرناک 

است.«
تغييراتی  از  زبان سران طيف چپ،  از  نظرها،  اظهار  گونه  اين   
بزرگ در آينده ای نزديك خبر می داد. اگرچه چپ های سالم، 
اميد  بودند،  مدرن«  »چپ  به  شدن  تبديل  حال  در  اكنون  كه 
چندانی به تغييرات زودهنگام نداشتند، تالش در اين راه را آرمان 
روند  تا  كوشيد  بسيار  سالم  دانستند.روزنامه  می  خود  وظيفه  و 
زمينه،  نشان دهد. در همين  ناسالم  را  انتخابات مجلس چهارم 
تيتر را برای صفحه نخست  اين  تاريخ 11 فروردين 1۳۷1،  در 

خود برگزيد:
شورای  توسط  انتخاباتی  ناسالم  روند  تداوم  صورت  »در 
نگهبان،مجمع روحانيون مبارز تصميم نهايی را اتخاذ می كند.«

و  مجلس  نمايندگان  از  جمعی  گردهمايی  در  كروبی  همچنين، 
نيروهای  اگر  كه  گفت  مبارز  روحانيون  مجمع  مركزی  شورای 
بايد در انقالب و مسير آن شك كرد؛ زيرا  مخلص كنار رفتند، 

احساس می شود كه انقالب محتوايش را از دست ميدهد.
گويا  بود،  تحزب  دشمنان سرسخت  از  ديروز  تا  كه  ها  خوئينی 
مشكل و تناقض پيچيده ذهنی اش، با كمك برنامه ها و طرح 
است كه  پذيرفته  و  استراتژيك حل شده،  مطالعات  مركز  های 
يكی از اركان »مردم ساالری« و »جامعه مدنی« ايجاد احزاب با 
گرايش های مختلف با آزادی های سياسی خاص است بنابراين، 

با چرخشی فاحش، در روزنامه اش چنين می نويسد:

»در ايران، نظام پارلمانی فاقد جزء مكمل خود يعنی نظام حزبی 
بوده، و همواره خطر انحالل اين مجلس زينتی و بدون پشتوانه 
يا بی محتوا كردن آن با تشكيل نهادهای قانون گذاری موازی 
برای مجلس وجود داشته است نه فقط در دستگاه قانون گذار، 
حق  نهايی  زننده  رقم  ملی  حاكميت  است  قرار  كه  هرجا  بلكه 
تعيين سرنوشت باشد، بايد برای تضمين حقوق مردم به آنان حق 
را شرط الزم  برای حفظ جمهوريت رأی مردم  اگر  داد.  تشكل 
می دانيم، بايد به لوازم آن نيز ملتزم شد و شايد مهم ترين الزمه 

چنين امری تنوع تشكيالت سياسی و اجتماعی است.«
رفته رفته پازل فكری چپ مدرن كامل می شد و رسالت سالم 
بازتاب اين دگرديسی ها و تحوالت بود. اين ديگرگونی مواضع و 
ايدئولوژی رنگ و روی مشخصی می يافت. در حقيقت، مانيفست 
كه  زير جست  عبارات  در  توان  را می  هفتاد  آغاز دهه  در  چپ 

بخشی از بيانيه ائتالف خط امام پس از رد صالحيت هاست:
برای  است، طبعا  آسمان  از  نظام  معتقدند مشروعيت  »آنان كه 
مردم هيچ محلی از اعراب در تصميم گيری قايل نيستند. آنان 
باب  از  نه  آنهم  هستند؛  قايل  مشورتی  نقش  مردم  برای  تنها 
وجوب و ضرورت؛ بلكه از باب مصلحت. ]در باب توهم تهاجم 
فرهنگی هم بايد گفت: در هيچ عصر و زمانی ملت ها را از تبادل 
تبادل  اين  امروزه  است.  نبوده  گريزی  يكديگر  ميان  فرهنگی 
چنان سريع و نيز يك طرفه انجام می شود كه عده ای تصور 
تعيين  از پيش  برنامه  مثابه يك  به  را  دارند و آن  از آن  تهاجم 
شده برای نابودی استقالل فرهنگی جهان سوم و به خصوص 
ملتهای مستقلی چون ايران ميدانند . پس از رحلت امام، چون 
واليت فقيه در چارچوب و به واسطه قانون اساسی تحقق پيدا 
كرده است، لذا مستقل از هر نوع آرای گوناگون، در امر »واليت 
فقيه« بايد به حدود وظايف و اختيارات قانونی آن در چارچوب 
قانون اساسی احترام گذاشت و كليه گرايش هايی كه در صدد 
تفريط يا افراط از اين حدود هستند، مصداق بارزغير ملتزمين به 

قانون اساسی تلقی می شوند«
اين نوشته ها »سالم« گرمی بود به BBC تا از آن سوی آب ها 
اين چنين سراسيمه پاسخ اين چراغ سبز نشان دادن ها را بدهد:

»جالب ترين نكته اعالميه روشن فكران تحت عنوان »ائتالف 
خط امام«، اين است كه اينها يك ديدگاه های تازه ای دارند. 
فقيه  واليت  حكومت  بر  چندانی  تأكيد  شان  اعالميه  در  اينها 
ندارند؛ بلكه تأكيد دارند بر »جمهوريت« و آزادی های اساسی 
اينها حرفهای تازه ای است كه از طرف آن هايی مطرح می شود 
كه در اسالمی بودنشان شكی نيست؛ ولی نظرات قابل توجهی 

را مطرح كرده اند.« 
سالم به تدريج به اين سمت پيش می رفت كه به ارگان جريان 
روشن فكر نئوليبرال به اصطالح دينی )التقاطی( تبديل شود و 
و  ارشاد  وزارت  های  نفوذی  عقايد  و  ها  انديشه  دهنده  بازتاب 

مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوری باشد.
موسوی خوئينی ها دومين بار در ۲۳ آبان 1۳۷1 از سوی رهبری 
به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آمد. اين انتخاب 

بيش از هر چيز وسعت ديد و انديشه رهبری را ثابت می كرد؛ 
اينكه ايشان همه گروهها و احزاب درون نظام را می پذيرفت و 
از ديدگاه های آنان استفاده می كرد. سالم در طول حيات خود 
چند بار تا مرز تعطيلی پيش رفت. در روز 4 شهريور سال 1۳۷۲ 
با  تا  شد  زندان  روانه  و  بازداشت،  سردبير سالم  عبدی،  عباس 
بازداشت  اين  گويا  بكشد.  بيرون  را  هايش  ناخن  خود،  دستان 
اطالعات  وقت  وزير  عيادت  بر  مبنی  بود  خبری  درج  سبب  به 
مورد  در  نيز  ديگری  علل  بيمارستان.  در  منتظری  اهلل  آيت  از 
سفر  يك  او،  خود  گفته  به  اما  است؛  شده  نقل  وی  دستگيری 
خارجی و حضور در جشنواره مطبوعات آن كشور چنين دردسری 
برايش آفريده بود. ولی عبدی درباره اينكه اين سفر خارجی به 
كجا بود و در آن با چه كسانی مالقات كرد، سخنی نگفت.هم 
زمان، »وفا تابش«، دبير سرويس خارجی، و »محمدرضا نعيمی 
پور«، مسئول اجرايی سالم، به وزارت اطالعات فراخوانده شدند. 
در اين مالقات ها، از آنان خواسته شد كه از ادامه همكاری با اين 
روزنامه خودداری كنند. چندی بعد، يكی ديگر از اعضای سالم 
به سبب مسائل اخالقی، از اين روزنامه به بازداشتگاه منتقل شد. 
در چنين شرايطی، موسوی خوئينی ها به دليل برخی شكايت ها 
به دادگاه ويژه روحانيت احضار شد. اين احضار سه شاكی مجزا 
اهواز(، »دكتر  )امام جمعه  داشت: »آيت اهلل موسوی جزايری« 
نجفی« )وزير آموزش و پرورش( و »ناصر واعظ طبسيم )فرزند 
توليت آستان قدس رضوی( به اين ترتيب، خوئينی ها و عبدی 
نخستين بار، به هنگام تعويض ريل قطار فكری شان، با مشكل 
استفاده  فرصت  اين  از  نتوانست  ها  خوئينی  اما  شدند.  رو  روبه 
به  دادگاه  كه  داد  ترجيح  و  نكرد  دفاع  خود  از  او  كند.  مناسبی 
خوش و بش بگذرد و بيش از اين حساسيت نيافريند. از در پی اين 
جريانات، تشكلی با عنوان »كميته دفاع از خبرنگاران«، كه مقر 
آن در نيويورک بود، با فرستادن نامه ای به معاونت مطبوعاتی 
ارشاد، خواستار دريافت اطالعاتی در زمينه دستگيری و  وزارت 
اتهامات موسوی خوئينی ها، عباس عبدی و مهدی نصيری شد. 
اين كميته پيش تر در ماجرای اهانت »مجله فاراد« به حضرت 
امام، از اين مجله دفاع كرده بود . احضار خوئينی ها به دادگاه 
ويژه روحانيت نخستين اولتيماتوم به وی بود تا به او نشان دهند 
برگه اعتبارش رو به اتمام است به همين سبب، استاد هيچ گاه 
در مقام دفاع از عبدی برنيامد و زبان برنگشود تا هشت ماه بر او 

همان بگذرد كه بر سالم بی سردبير گذشت.
سالم از يك جهت شباهت بسياری به مدير مسئول خود داشت. 
نيز  سالم  كالبد  در  ها  خوئينی  شجاعت  بودند.  پروا  بی  دو  هر 
نفوذ كرده بود، و زبان سالم نيز همچون خوئينی ها آغشته به 
از  بايد  از چند گاهی  بنابراين، هر  بود؛  پرخاش و درشت گويی 
كسی يا نهادی عذر می خواست تا كار به دادگاه و احيانا توقيف 
نكشد. اما سالم با همه احتياطها و دست به عصا راه رفتن ها، 
باز نمی توانست خويشتن داری كند و هر آنچه را در ضمير دارد 

آشكارا نگويد.
حال  عين  در  و  ترين  پرمخاطب  از  يكی  سالم«  »الو  ستون 
مكالمات  برخی  كه  بود  سالم  های  قسمت  ترين  جنجالی 
توجه  مورد  همواره  و  كرد  می  چاپ  را  سالم  مخاطبان  تلفنی 
اين  برای  هايی  پاسخ  لزوم،  صورت  در  نيز  عبدی  عباس  بود. 
اظهارات مينوشت. در روز ۸ بهمن 1۳۷۲، عباس عبدی در پاسخ 
به پرسش يكی از مخاطبان مبنی بر اينكه مسئول اين »گرانی و 
آشفتگی بازار كيست«، مطلبی چاپ كرد كه قند در دل دشمنان 

آب نمود. او نوشت:
»آقايانی كه آن حرفها را می زنند، امروز هم معتقدند كه وضع 
خوب است و مشكلی نداريم . مردم هم از اوضاع راضی هستند  
اينان اعتقادشان از گذشته قوی تر شده است كه مفاسد بسيار كم 
شده و روز به روز هم كمتر می شود و جای هيچ نگرانی نيست ؛ 
البته اين عده با همين باور است كه معتقدند بهتر و شايسته تر از 
آنها برای در اين قسمت، يك كلمه نامفهوم است وجود ندارد و 
هركس جز به آنها اعتقاد داشته باشد، سلمان رشديها و كسروی 
به سراغشان  الساعة  نواب صفوی های خلق  كه  های جديدند 
لندن  كيهان  بود كه  كافی  فرستاده خواهد شد.« همين مطلب 

در تيتری چنين بنويسد:
تلويحا  نواب صفوی  بار در جمهوری اسالمی،  »برای نخستين 
آدم كش خوانده شد«. همين روزنامه در ۲۹ فروردين 1۳۷۲ با 

یک
نگاه

به  تبریک  ضمن  چماغ.   بر  دماغ  وزی  پیر
ایرانیان آزاده و شما زحمت کشان قلم زن، که 
بر  منطق  و  شعور  و  عقل  کردید  ثابت  مردانه 
وز است، انتخاب سید  چماق تهمت و افترا پیر
عرض  تبریک  را  ضمیر  وشن  ر و  آگاه  مظلوم 
متذکر  دیشب  خاتمی  نماییم.آقای  می 
دادند؛  نظام  به  را  خود  رأي  مردم  که  شدند 
طرزتفکر،  به  را  خود  رای  ما  که  بدانند  باید  اما 

راه و خود ایشان داده ایم.
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اشاره به چاپ مطلبی در سالم به مناسبت روز ۲۹ اسفند و روز 
ملی شدن صنعت نفت نوشت:

ای  روزنامه  ترين  خواندنی  برخی  عقيده  به  كه  »روزنامه سالم 
است كه امروز در ايران انتشار می يابد، در روزهای پايانی سال 
1۳۷1، بدعتی گذاشت كه باعث حيرت همگان شد. باری، انتشار 
گزارش ملی شدن صنعت نفت  روزنامه سالم نوعی دهن كجی 
به خمينی به حساب می آيد كه درباره مصدق نه تنها آن حرف 
را زد، بلكه به صراحت نيزگفت: ملی گرايی خالف اسالم است«.

اگر خوئينی ها ميزان و مالک امام را، در سنجش عملكرد درست 
يا نادرست اشخاص، به ياد می آورد و از حمايت ها و سوت و 
كف زدنهای نشريات بيگانه كوچك ترين احساس خطری می 
نشريه  زمينه،  همين  در  رسيد.  نمی  اينجا  به  كار  بسا  چه  كرد، 
بت  سالم  »روزنامه  نوشت:  تيتری  در  نيز  نيمروز  ضدانقالبی 
آيت اهلل را شكست«. اين مجله در ادامه نوشت: »]امام[ خمينی 
معصوم نيست. می توان از او انتقاد كرد . روزنامه سالم كه مدير 
قول  از  كه  ای  نظريه  در  هاست،  خوئينی  موسوی  آن  مسئول 
يكی از خوانندگان خود نوشت، مسئله انتقاد از اعمال و اقدامات 
تلويحا  و  مطرح ساخت  را  شيعيان  اعتقاد  مورد  معصوم  چهارده 

انتقاد از معصومين را مباح دانست.«
كه  نوشتند  می  در سالم  هايی  گزارش  و  ها  نظرسنجی  گاهی 
جز پژمردگی و افسرده سازی جامعه نمی توان مأموريت ديگری 
برايش تصوير كرد. از جمله سالم در چند شماره در مرداد 1۳۷۵ 
با زبانی مشكوک، سخن برخی  به بحث فرار مغزها پرداخت و 
دانشجويان را چنين بازتاب داد: »حس می كنم از صبح كه بيدار 
ميشوم، يك نفر گلويم را فشار ميدهد . هيچ نقطه اميدی وجود 
ندارد . ما زمانی كتاب می خوانديم؛ حاال ديگر نمی خوانيم. راجع 
به توسعه می گفتيم؛ حاال ديگر نمی گوييم . جو قطعی مملكت 
رشد  راحتی  به  تواند  نمی  انسان  كه  به طوری  است؛  بدی  جو 
كند.«از ديگر مأموريت های سالم ضربه زدن به حيثيت انصار 
تشويق  مورد  ها  تالش  اين  سبب  به  بنابراين،  بود؛  اهلل  حزب 
اپوزيسيون خارج نشين قرار می گرفت. حمله به مظاهر حجاب 
تعبيرهای  بود. چاپ  نانوشته سالم  از رسالت های  نيز  اسالمی 
نگار غربی، در  بروكز«، روزنامه  آميز »جوالدين  زننده و توهين 
مطلبی دنباله دار از جمله اين موارد است. چاپ اين گونه نوشته 
ها و يادداشت ها و گزارش ها بنا بر همان سياست فرهنگی - 
به  مأمور  را  خود  سالم  كه  بود  ای  نانوشته  ضداسالمی  هنری 

اجرای آن می دانست.
 |دوم خرداد|

و  ميليون   ۲۹ مجموع  از  خاتمی،  سيدمحمد   ۷۶ خرداد  دوم  در 
۷۹ هزار و ۷۰ رأی مأخوذه، ۲۰ ميليون و ۷۸ هزار و 1۷ رأی به 
دست آورد و با كسب حدود هفتاد درصد آرا رئيس جمهور ايران 
شد؛ همين كافی بود تا روزنامه خوئينی ها كاله از سر براندازد و 
»بيداری ايرانيان فهيم و انقالبی، و فروپاشی استبداد و انحصار« 

را جشن گيرد و كار را تمام پندارد:
»پيروزی دماغ بر چماغ.  ضمن تبريك به ايرانيان آزاده و شما 
و  و شعور  ثابت كرديد عقل  مردانه  كه  زن،  قلم  زحمت كشان 
منطق بر چماق تهمت و افترا پيروز است، انتخاب سيد مظلوم 
خاتمی  نماييم.آقای  می  عرض  تبريك  را  ضمير  روشن  و  آگاه 
ديشب متذكر شدند كه مردم رأي خود را به نظام دادند؛ اما بايد 
بدانند كه ما رای خود را به طرزتفكر، راه و خود ايشان داده ايم.« 
نتيجه انتخابات فقط بر سالم و برخی مخاطبانش مشتبه نشده 
توهم  دچار  نيز  سياست  صحنه  بازيگران  از  بسياری  بلكه  بود، 
شدند. حماسه دوم خرداد به دو گونه تفسير شد: » بر اساس يك 
تفسير، اين مشاركت گسترده مردم در چارچوب باورهای دينی 
و قواعد نظامی جمهوری اسالمی و با اقبال به فردی با گرايش 
تحول طلبی بود؛ اما گروه ديگری كه از حمايت تبليغاتی رسانه 
های غربی نيز برخوردار بودند، می كوشيدند »پيام دوم خرداد«، 
را شكستن شالوده های سياسی و حتی اعتقادی جامعه ايرانی و 
نظام جمهوری اسالمی برشمرند. مطبوعاتی كه تا ديروز مخالفان 
خود را به حجر متهم می كردند، امروز در برابر هرگونه سخن 
مخالف »وا دوم خردادا« و »وا مردم ساالريا« سر می دادند و 
وی را متهم می كردند كه »پيام دوم خرداد« را نشنيده ای.« از 
ديگر قايالن نظريه دوم، روزنامه سالم، ارگان تجديدنظرطلبان ، 
بود كه در مقاله ای نوشت: »باز گردانده شدن ارابه انقالب و نظام 

به مسير واقعی خود و استقرار عدل، گويای اين حقيقت است كه 
خوشبختانه تيرهای تفرقه افكنانه كسانی كه قصد جداسازی عده 
كثيری از عاشقان خورشيد واليت كه در زمره السابقون بودند از 

همراهی مقام معظم رهبری به هدف اصابت نكرد.«
مشترک  وجه  خرداد  دوم  حماسه،  اين  از  دوم  تفسير  اساس  بر 
دگرانديشان و تجديدنظرطلبان و اپوزيسيون داخل و خارج و ليبرال 
دموكرات ها و سوسيال دموكرات ها شد و از آن پس، همراه با 
نامشان پسوندی جعل شد. »دوم خردادی« بودن درحقيقت رمز 
شب مشتركی برای گروه های سياسی مختلف با گرايش های 
گوناگون بود.تفسيرهايی از دوم خرداد، مانند »نه بزرگ به نظام« 
يا »نه به قسمتی از حاكميت« يا »نه به جناح راست«، همگی در 
صحنه عمل نيز دارای اثر بود. از جمله روزنامه سالم سه ماه پس 
از اين ماجرا پيشنهاد برگرداندن »فرماندهی كل قوا« از رهبری 
به رئيس جمهور را مطرح ساخت.روزنامه تندمزاج اين سيد بی 
آميزی  توهين  »الو سالم«، مطالب  در ستون  بعد،  پروا، چندی 
انقالب در  انقالب درج كرد رهبر  در پاسخ به نظرهای رهبری 
ديدار فروردين ماه خود با جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 
در آستانه روز ارتش جمهوری اسالمی ايران، اظهارات دشمنان 
را  المللی«  بين  جامعه  به  »بازگشتن  بر  مبنی  اسالمی  انقالب 
كنار  و  سياسی  فرهنگی۔  استقالل  از  برداشتن  معنای دست  به 
گذاشتن ايمان و عقيده عميق ملت دانست. روزنامه سالم نيز در 

پاسخ به اين اظهارات نوشت:
بنويسند  و  بگويند  طوری  نوشتار  و  گفتار  در  همه  است  »بهتر 
به  كه  كنم  عرض  خواستم  مثال  نگيرند؛  قرار  استهزا  مورد  كه 
تمام كشورهايی  با  روابط سالم  ايجاد  و  برگشتن  جامعه جهانی 
ما  عزيز  انتخاباتی  كه شعار  دارند،  قبول  را  اسالمی  انقالب  كه 
به معنای قبول فرهنگ غرب  به هيچ وجه  بوده،  )خاتمی( هم 
نيست. اين نوع برداشت های منفی از هر نوع سخنی و از هر نوع 
از اين متن كوتاه، اگرچه  حركتی يك نوع عوام فريبی است.« 
برای برخی نوشته ای ساده بود، پيام ديگری در دل خود داشت: 
»سالم بر امريكا«. اين سالم از نای گرمی برآمد و بر دل راديو 
رژيم صهيونيستی كه اكنون او را اسرائيل می ناميدند  نشست. 

راديو رژيم صهيونيستی  اين متن را يكی از شديداللحن ترين 

به آيت اهلل سيد علی  انتقادهای آشكار محافل داخلی حكومت 
خامنه ای« و »به سخره گرفتن« ايشان تفسير كرد سالم، شش 
ماه بعد، پس از آنكه به ديدگاهش درباره بازگرداندن فرماندهی 
كل قوا به رئيس جمهور اعتنا نشد، كم كم به ساختارشكنی های 
رانت  با  تنها  و  تنها  ها  ساختارشكنی  اين  آورد.  روی  نامتداول 
موسوی خوئينی ها می توانست وارد فضای گفتمانی پس از دوم 
خرداد شود. سالم در 1۲ آذرماه مدعی شد كه مردم می توانند 
برای حكومت واليت فقيه محدوديت زمانی قرار دهند. اين در 
اظهارات خوئينی ها  از  از هشت سال  بود كه هنوز بيش  حالی 
در مجلس بازنگری قانون اساسی و مخالفت قطعی وی با تعيين 
محدوديت زمانی برای ولی فقيه نمی گذشت. بنابراين، كم كم 
رگه هايی از يك تز جديد در سالم ديده ميشد: »به انزوا كشاندن 
اين گونه پرادعا و بی اساس سخن گفتن شيوه  واليت فقيه.« 
ژورناليستی كسانی بود كه به سبب نقصان در استدالل، برای به 
انفعال كشاندن حريف، راه ديگری نمی شناختند؛ وگرنه برخالف 
تصور سالم، هيچ انديشمندی با طرح سؤال و بيان شبهات درباره 
انسان  كرامت  منكر  كسی  نيز  و  نداشت  مشكلی  فقيه  واليت 
نبود. آنچه موجبات آزار و اذيت انديشمندان واقعی را فراهم می 
اغراض  با  علمی  گوهای  و  گفت  فضای  ساختن  آلوده  ساخت، 
طالب  روزنامه های  از  بسياری  متأسفانه  كه  بود  سياسی  كامال 

اصالح از اين قاعده مستثنا نبودند.
 |قانون اصالح مطبوعات و ماجرای یک تیتر|

با مطرح شدن قانون اصالح مطبوعات در مجلس پنجم طالبان 
اصالح در نشريات انحصارطلب، طرح قانونی خانه ملت را »سايه 
اصالحات  مخالفان  شناسايی  »معيار  را  آن  و  خواندند  استبداد« 
برشمردند.  پنجم«  مجلس  كارنامه  سياه  »نقطه  و  خاتمی« 
از اين قافله،  نيز هرگز  روزنامه سيد محمد موسوی خوئينی ها 
كه خود سلسله جنبان آن بود، عقب نماند و همواره نقش رهبری 
اين جريان را بر عهده داشت. سالم در نخستين تيترهای مربوط 
به اين ماجرا تغيير اين قانون را حركتی كامال جناحی و سياسی 
در جهت ضديت با اصالح طلبان خواند. سالم چند روز بعد پا را 
فراتر نهاد و در اظهار نظری افراطی و نامعقول، »طرح اصالح 
اين  برشمرد.  نظام«  و  اساسی  قانون  وهن  را  مطبوعات  قانون 
گونه به آب و آتش زدن خوئينی ها چندان جای تعجب نداشت؛ 
چراكه وی می دانست با دقيق تر شدن قانون مطبوعات و بسته 
شدن راه های دور زدن قانون، قطار مطبوعات زنجيره ای توانايی 
بايد  بنابراين،  از دست خواهد داد؛  را  تاختن در بسياری ميدانها 
با آرايش مناسب و تقسيم كار جوخه های ترور شخصيت، فضا 
را برای تنفس آزاد و عملكرد مستقل نمايندگان تنگ تر و تنگ 
تر كرد؛ وگرنه بازبينی و اصالح قانونی كه ده سال پيش وضع 
شده است و حتی برخی اصالح طلبان به نقصان آن پی برده اند، 
چه ربطی می تواند به وهن قانون اساسی و نظام داشته باشد؟ 
قانون  و  نظام  كامل  مصداق  را  خود  اصالح  طالبان  آنكه  مگر 
بدانند.در روزهای بعد، سالم دست از تالش های خود بر نداشت 
اهالی  عليه  خشونت  كردن  »قانونی  را  قانونی  اصالحيه  اين  و 
بينی بسيار قابل تأمل،  مطبوعات« خواند و حتی در يك پيش 
از طرح اصالح قانون مطبوعات به عنوان طرحی برای به »بن 

بست كشاندن نظام« ياد كرد.
نزديك  مجلس  علنی  صحن  در  اصالحيه  اين  طرح  به  هرچه 
انحصارطلب، همگام  رسانه های  انتخابی  تيترهای  تر می شد، 
با بوق های تبليغاتی بيگانگان، تندتر و جهت دارتر می شد. در 
اين ميان، روزنامه سالم اقدام به چاپ نامه سرگشاده »انجمن 
سوء«  »تبعات  از  صراحت  به  كه  كرد  نگاران«  روزنامه  صنفی 
تصويب اين طرح سخن می گفت. روزنامه خوئينی ها چند روز 
دارد  تكرار  جای  هشدار  »اين  كرد:  اعالم  تمام  با صراحت  بعد 
كه چنانچه خدای ناكرده روزی فرابرسد كه آزادی های قانونی 
و مشروع، ولو با وضع قوانينی برچيده شود، ثمره چنين تالشی 
نصيب جناح انحصارطلب هم نخواهد شد؛ همه متضرر خواهند 
شد!.« اين بحرانها، كه خوئينی ها و شاگردانش دلسوزانه از آن 
خبر ميدادند، چه می توانستند باشند؟ اين پيش بينی ها و علم 
برای  برخی،  پرده  با تالش های پشت  بود  غيب گفتنها همراه 
نهادهای  برخی  با  كه  ارتباطاتی  از  استفاده  سوء  و  نفوذ  اعمال 
ميان،  اين  در  داشتند.  اطالعات  وزارت  جمله  از  كشور  امنيتی 
كوشش ها برای لكه دار كردن وزارت اطالعات گسترده تر شد. 

یک
نگاه

وردین ماه، اظهارات دشمنان  رهبر انقالب درفر
انقالب اسالمی مبنی بر »بازگشتن به جامعه بین 

المللی« را به معنای دست برداشتن از استقالل 
فرهنگی۔ سیاسی و کنار گذاشتن ایمان و عقیده 

وزنامه سالم نیز در پاسخ به این  عمیق ملت دانست. ر
اظهارات نوشت:

»بهتر است همه در گفتار و نوشتار طوری بگویند و 
بنویسند که مورد استهزا قرار نگیرند؛ مثال خواستم 

عرض کنم که به جامعه جهانی برگشتن و ایجاد 
وابط سالم با تمام کشورهایی که انقالب اسالمی  ر
را قبول دارند، که شعار انتخاباتی عزیز ما )خاتمی( 
هم بوده، به هیچ وجه به معنای قبول فرهنگ غرب 

نیست. این نوع برداشت های منفی از هر نوع 
سخنی و از هر نوع حرکتی یک نوع عوام فریبی 

است.«
 از این متن کوتاه، اگرچه برای برخی نوشته ای 

ساده بود، پیام دیگری در دل خود داشت: »سالم 
بر امریکا«. این سالم از نای گرمی برآمد و بر دل 

رادیو رژیم صهیونیستی - که اکنون او را اسرائیل 
می نامیدند - نشست. رادیو رژیم صهیونیستی  این 
متن را یکی از شدیداللحن ترین انتقادهای آشکار 

محافل داخلی حکومت به آیت الله سید علی 
خامنه ای« و »به سخره گرفتن« ایشان تفسیر کرد
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چريك های ترور شخصيت، در روند بدنام كردن وزارت اطالعات 
و نهادهای مشابه، در پی سندی بودند تا بتوانند با يك تير چند 
به  اطالعات  وزارت  از  ای  بزنند. سرانجام، سند محرمانه  نشان 
قانون  اصالح  يعنی  روز،  موضوع  با  ظاهر  در  كه  رفت  سرقت 
جلسات  در  كه  بود  ای  نامه  سند،  اين  بود.  مرتبط  مطبوعات، 
مشاوران، خطاب به وزير وقت اطالعات، نوشته شده بود. نامه به 
سرقت رفته، از دفتر چند روزنامه از جمله صبح امروز و سالم سر 
در آورد. اما گذشته از محرمانه بودن آن، اين نامه بدون اسم و 
رسم، كه هيچ نشانه ای دال بر صحتش وجود نداشته چگونه می 
توانست در روزنامه ای درج شود و بدان استناد گردد؟ درواقع اين 
كار بيشتر به كم خردی سياسی پهلو می زد تا تهور و شجاعت. 
اما كسی می توانست مرتكب چنين عملی شود؟موسوی خوئينی 
ها با انتخاب تيتر روز سه شنبه خود كوشيد تا بار ديگر از كارايی 
سوابِق خود، در ايجاد حاشيه امنيتی برای روزنامه اش، مطمئن 
مطبوعات،  قانون  اصالحيه  تصويب  با  بود  مطمئن  كه  او  شود. 
های  روزنامه  ديگر  و  سالم  روزنامه  پيشنهادشده،  موارد  آن  با 
باز خواهند ماند، كوشيد تا به  ايفای نقش خود  از  اصالح طلب 
كاری بسيار خطرناک دست بزند. اين خطر چندان باال بود كه 
كه  دانست  آن  در  را  خود  كار  نيز صالح  حجاريان  سعيد  حتی 
سعيد  بسپارد.  ها  خوئينی  موسوی  به  را  خطرناكی  نقش  چنين 
پايين  را  فتيله  كه  بود  كرده  سفارش  سردبيرانش  به  حجاريان 
آن  دارند،  دست  در  افشاگرانه  ای  نامه  يا  خبری  اگر  و  بكشند 
امنيتی قوی  را به همكاران ديگری بسپارند كه احتماال حاشيه 
و  ناامنی  از فضای  نفرت عمومی  به  توجه  با  دارند. سالم  تری 
حساسيت مردمی به نام »سعيد امامی«، و اينكه ماجرا و شايعات 
مربوط قتل های زنجيره ای هنوز نقل مجالس است، با حذف 
صدر و ذيل نامه محرمانه وزارت اطالعات، تيتر اول خود را چنين 
داده  را  مطبوعات  قانون  اصالح  پيشنهاد  امامی  برگزيد،»سعيد 
بر آتشی بود كه خود  بنزين  است.«تيتر سالم در حكم ريختن 
افروخته بودند.  سالم و ديگر مطبوعات همسو طی چندين ماه 
گويا راديو آمريكا نخستين كسی بود كه نشان شجاعت بر سينه 
خوئينی ها زد. فردای آن روز، سالم آخرين تير خود را نيز افكند 
تعليقی سال  احتساب حكم  با  روزنامه  اين  بپيوندد.  تاريخ  به  تا 
1۳۷۲، تا تعيين تكليف نهايی توقيف شد. تا طالبان اصالح، از 
آن »ققنوس« و »شهيد«ی بسازند و شماره آخرش را قاب كنند 
و به عنوان سند افتخار، باالی سر خود بياويزند.تجديدنظرطلبان، 
كه با اعالم حكم توقيف روزنامه سالم غافل گير شده بودند، به 
هشدار و تهديد روی آوردند. روزنامه های زنجيره ای، در اقدامی 
هماهنگ، تعطيلی روزنامه سالم را مهم ترين سوژه خبری خود 
با  »مقابله  غيرقانونی«،  »اقدامی  عنوان  به  آن  از  و  دادند  قرار 
دولت« و مخالفت با توسعه سياسی« ياد كردند. روزنامه نشاط 
سالم  روزنامه  مسئول  مدير  تصوير  زير  در  معناداری  عبارت  با 
نوشت: »آيا محافظه كاران هزينه به صحنه آوردن آقای موسوی 
خوئينی ها را محاسبه كرده اند؟« اين تيتر به خوبی بيانگر نقش 
اساسی خوئينی ها در پشتيبانی فكری و معنوی مطبوعات زنجيره 
ای است. هماهنگی روزنامه های 1۷ تيرماه، در اختصاص تيترها 
و سرمقاله های خود به عواقب پيش بينی ناپذير توقيف روزنامه 

سالم، نشان از آن داشت كه يك تيم بسيار قوی در پشت پرده، 
هدايت اين جريان را بر عهده دارد. روزنامه نشاط از قول رسول 
منتجب نيا در تيتری نوشت: »محدوديت مطبوعات خشم مردم 
بود:  تيترها چنين  اين  از  ديگر  برخی  ور خواهد كرد.«  را شعله 

»زمان حامل حوادث خشونت بار است«؛
بپردازد«؛ »دانشجويان ساكت  بايد هزينه های سنگينی  »نظام 
نخواهند نشست «،»مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسی«. 
همان شب، عليرضا نوری زاده، مفسر راديو BBC در تقدير از 
باشيم  سرافراز  بايد  »ما  گفت:  طلب  اصالح  مطبوعات  عملكرد 
كه پرچمداران جامعه مدنی در ايران، يعنی نشريات نشاط، صبح 
امروز، خرداد، همشهری و ايران، مراكز قدرت را نشانه رفته اند 
و با زير سؤال بردن مشروعيت و مقبوليت نظام اسالمی، چالشی 

جدی فراروی حاكمان اسالمی گشوده اند«. .
جبهه مشاركت نيز در بيانيه ای تهديد كرد كه اصرار بر توقيف 
روزنامه استاد می تواند پيامدهای زيانباری داشته باشد.تابستان 
به كمك  پيش  سال  چند  كه  بادی  فرارسيد.  به سرعت   1۳۷۸
استراتژيك  مطالعات  مركز  و  كيان  ماهنامه  و  سالم  روزنامه 
شد؛  توفان  به  تبديل   1۳۷۸ تير  در  در  ناگهان  بود،  گرفته  در 
توفانی كه مصطفی معين، وزير آموزش عالی، آن را »حمله به 
حريم امن دانشجو« خواند و سيدمحمد خاتمی از آن به عنوان 
ياد كرد. مهدی كروبی،  افشای قتل های زنجيره ای«  »تاوان 
اهلل  آيت  پای  مستقيم  غير  نيز  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس 
به ماجرا گشود و گفت: »وقتی يك  را  مصباح يزدی و طالب 
اسالم  نتوانستيم  "اگر  خطيبی در يك مكان مقدس می گويد: 
را با منطق پيش ببريم، با خشونت اشكال ندارد"، اين خشونت 
عليه چه كسی است؟ آيا فضال و نظريه پردازان عامل اصلی اين 
خشونت ها نيستند؟« در غائله 1۸ تير، همه دست به دست هم 
نابهنگام و مشكوک  استعفای  از  ببرند:  به پيش  را  تا كار  دادند 
عناصر  برخی  مستقيم  دخالت  تا  خاتمی  عالی  آموزش  وزير 
نهضت آزادی و ملی- مذهبی، مانند عزت اهلل سحابی" مجمع 
روحانيون مبارز نيز با صدور بيانيه ای مسئوليت اين اغتشاش ها 
و ناهنجاری های اجتماعی را بر عهده دادگاه روحانيت گذاشت و 
از به محكمه كشاندن شخصيت های شاخص روحانی و صحابه 
خاص امام اظهار تأسف كرد. با شكايت وزارت اطالعات و چند 
خوئينی  اردبيل،  سابق  استاندار  نيز  و  مجلس  نمايندگان  از  تن 
آن  در  توانست  می  بسته  چشم  ديگر  كه  دادگاه  به  دوباره  ها 
راهش را بيابد فراخوانده شد. شايد اين احضاريه بدين سبب بود 
نه هيچ كس  و  نه مردم  و هيئت منصفه،  دادگاه  قاضی  نه  كه 
ديگری پيام دوم خرداد و تعريف خوئينی ها از »منافع ملی« را 
ويژه روحانيت رفت  دادگاه  به  بودند.خوئينی ها  درنيافته  درست 
و پشت ميز محاكمه قرار گرفت تا آخرين بار از خود و روزنامه 
حنای  بود.  متفاوت  پيش  دفعات  با  بار  اين  اما  كند.  دفاع  اش 
خوئينی ها ديگر حتی نزد دوستان قديمی اش رنگی نداشت. آنها 
دستش را خوانده بودند. جلسه دادگاه مدير مسئول سالم، صبح 
روز دوم مردادماه 1۳۷۸ تشكيل شد. اين در حالی بود كه وزارت 
اطالعات، به سبب جلوگيری از بروز هرگونه تشنج احتمالی در 
جامعه، شكايت خود را در 1۷ تيرماه پس گرفت؛ اما با استرداد 

شكايت وزارت اطالعات، اين شكايت كأن لم يكن شمرده نشد؛ 
خانه  وزارت  تقاضای  به  را  كيفری  تعقيب  گذار  قانون  چراكه 
اين مورد وزارت اطالعات  مربوطه مو كول نموده است كه در 
به  بسته  پيگيری قضايی  ادامه  اما  بود؛  تقاضای رسيدگی كرده 
شكايت آن ارگان است؛ بنابراين، تعقيب متوقف نشد و پيگيری 
جلسه  روی،  هر  به  گرفت.  قرار  كار  دستور  در  وزارت  شكايت 
دادگاه با سه كيفرخواست آغاز شد. دادستان ، كيفرخواست اول 
را قرائت كرد كه مربوط به شكايت محمود احمدی نژاد، استاندار 
سابق اردبيل بود. احمدی نژاد در شكوائيه خود اشاره كرده بود 
كه روزنامه سالم، در تحليل انتخابات، درباره او به هتك حيثيت 
و اشاعه اكاذيب مرتكب شده و اقدام به زير سؤال بردن وی و 
شكايت  به  مربوط  ديگر  كيفرخواست  است.  نموده  عملكردش 
هفت نفر از نمايندگان مجلس به ترتيب زير بود: حميدرضا ترقی، 
مير  علی  موسوی،  سيدمحمدمهدی  زاده،  درويش  رضا  مهدی 
بی  اخوان  نيره  و  زادسر  علی  دستجردی،  وحيد  مرضيه  خليلی، 
طرف . بر اساس كيفرخواست صادر شده، اين نمايندگان مدعی 
اسالمی،  سعيد  به  منتسب  نامه  چاپ  با  روزنامه  اين  كه  بودند 
پيشنهاد طرح اصالح قانون مطبوعات را به او منتسب كرده، و 
به جامعه چنين القا نموده است كه قانونگذاران پيرو طرح سعيد 
اسالمی هستند. نمايندگان همچنين مسافرت سه تن از عوامل 
را  امريكايی  عوامل  با  آنان  مالقات  و  امريكا  به  روزنامه سالم 

مرتبط با آشوب های اجتماعی دانستند.
توانست دست  می  آنچه  هر  به  خود،  از  دفاع  برای  ها  خوئينی 
بازپرسی  او كه در  از اين مخمصه نجات يابد.  انداخت تا شايد 
اوليه دادگاه ويژه، كار سالم را يك »اشتباه چاپی« خوانده بود، 
درباره نحوه حصول اطمينان از صحت نامه سعيد اسالمی گفت:

اينكه متعلق به سعيد  به  با آگاهی  نامه  اين  اينكه  به  »با توجه 
اسالمی است، با بهترين كار روزنامه نگاری فهمانديم كه آنچه 
قرار است در مجلس مطرح شود، چيزی است كه سعيد اسالمی 
اسالمی  سعيد  اگر  كه  بوده  اين  هدف  است.  بوده  آن  پی  در 
نظام  به  زدن  ضربه  قصد  به  كه  است  بوده  قاتلی  يا  جاسوس 
مرتكب اين قتل ها شده است، نمايندگان را به هدف او آگاه كند. 
روزنامه سالم با انتشار اين نامه به عنوان بيدارباش می بايست 
پاداش می گرفت، نه اينكه بسته ميشد« اين سخن خوئينی ها 
همان سخنی بود كه وزير ارشاد درباره سالم گفته بود. ولی آيا 
هرگز؛  دهد؟  نجات  را  او  توانست  می  وزن  كم  گفته های  اين 
چراكه دادستان بی درنگ گفت: »چرا اصل اين نامه كه جنجال 
ملی شده است را ارائه نمی دهيد؟ شما در النه جاسوسی اسناد 
ريز ريزشده را جمع آوری كرديد. چطور ميشود سندی راكه اين 
و  كجاست  سند  باشيد؟  نداشته  است،  كرده  ايجاد  هياهو  همه 
منابع موثق شما كيستند و دليل شما بر صحت اين نامه و سپس 
چاپ آن چه بوده است؟«خوئينی ها هيچ پاسخی به اين پرسش 
ها نداشت. دادگاه در هر سه مورد موسوی خوئينی ها را مجرم 
تخفيف  شايسته  را  متهم  نيز  منصفه  هيئت  اكثريت  و  شناخت 
سوار  او  بست.  بن  راهی  بود؛  رسيده  راه  پايان  به  او  ندانستند. 
اتومبيلش شد و به شمال شهر تهران رفت؛ اما پيش از رفتن رو 
با لبخندی بر لب گفت: »راه ما مشخص  به خبرنگاران كرد و 
است«.پس از چند روز، دادگاه ويژه روحانيت اطالعيه ای صادر 
كرد و حكم پرونده را اعالم نمود. خوئينی ها به سبب انتشار اسناد 
محرمانه، به سه سال حبس محكوم شد؛ اما به دليل وضع خاص 
انقالب،  پيروزی  از  و پس  پيش  او  به سبب خدمات  نيز  و  وی 
و  شد  داده  تخفيف  حكم  اين  در  منصفه،  هيئت  نظر  برخالف 
مدت  به  روزنامه سالم  نشدن  منتشر  به  تبديل شد  او  مجازات 
پنج سال . اينها همه يك روايت از ماجراست. با چيدن مقدمات 
روايات ديگر در كنار هم، داستان به گونه ای ديگر رقم خواهد 
خورد.گويا سعيد حجاريان اين نامه محرمانه را نزد مجيد انصاری 
تا آن را در صحن علنی مجلس بخواند و  بود  برده  در مجلس 
جو مجلس و جامعه را تحت تأثير اين نامه قرار دهد. از سوی 
ديگر با توجه به مصونيت قانونی نماينده مجلس، كمترين آسيب 
از  درست  درک  با  انصاری  اما  شود.  وارد  خرداد  دوم  جبهه  به 
خطرناک بودن ماجرا، مسئوليت اين كار را نمی پذيرد. حجاريان 
به سراغ كسی می رود كه اين كار تنها از دست او بر می آيد: 

موسوی خوئينی ها. 
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وش و مهم ترین مولفه های فکری وی بررسی زندگی عبدالکریم سر
استاِد  تجدید نظر طلبان!

 | از تولد تا انجمن حجتیه|
او )حسين حاج فرج اهلل  نام اصلی  »عبدالكريم سروش« كه 
او  تولد  روز  آمد.  دنيا  به   1۳۳4 سال  آذرماه  در  است،  دباغ( 
پدرش  جهت،  اين  از  و  بود  زمان  هم  حسينی  عاشورای  با 
از  بود و خانواده ای  نهاد پدری كه عطار  او  بر  را  نام حسين 
او  كرد.  می  اداره  تهران  خراسان  خيابان  در  را  متوسط  طبقه 
به  تهران  جنوب  در  قائميه  دبستان  در  را  ابتدايی  تحصيالت 
كه  حسين  شد.  مرتضوی  دبيرستان  وارد  سپس  و  برد  پايان 
از  بود،  آشنا شده  اشعار سعدی  با  پدرش  توسط  و  از كودكی 
آشنا  حافظ،  و  مولوی  اشعار  و  ادبيات  با  نيز  دبيرستان  دوران 
آينده اش  زيادی در شهرت  تأثير  اين مسئله،  مأنوس شد.  و 
داشت. پس از يك سال، بنا به صالحديد پدر به دبيرستان تازه 
تأسيس علوی رفت و تحصيالت متوسطه را در رشته رياضی 
را  خود  زندگی  از  دوره  آن  حسين  گذراند.  دبيرستان  اين  در 
چنين توصيف می كند: »به امور عبادی توجه خاطر عظيمی 
پيدا كردم و لذت عجيبی از عبادت می بردم و در همان ايام 
بود - دقيقا سال 1۳41- كه رساله ای نوشتم به نام »النبراس 
المتوقد في تفسير خمسه آيات مستحب قرائتها للمتهجد« شما 
از اين نام گذاری می توانيد دريابيد كه من اوال چقدر به عربی 
مغلق عالقه پيدا كرده بودم و ثانيا به محتويات ضمير من هم 
پی ببريد. پنج آيه در انتهای سوره آل عمران قرار دارد كه در 
روايات بسيار آمده است كه خواندن آنها برای متهجد - يعنی 
نماز شب خوان - مستحب است. من در باب اين آيات تأمل 
بسيار كرده بودم و به خيال خودم در آنها نكات نابی يافته بودم. 
بنابراين تصميم گرفتم كه يافته های خود را به صورت يك 
رساله كوچك بنگارم و نامش را گذاشتم النبراس المتوقد يعنی 
چراغ فروزان. كلمه نبراس از كلمات مهجور عربی است. بعدها 
دريافتم كه قسطاس مستقيم نام يكی از كتابهای غزالی است 

كه در منطق نگاشته شده است.«
كرباسچيان،  عالمه  مرحوم  علوی  دبيرستان  اصلی  مؤسس 
شخصيتی دلسوز بود كه تاسيس مدارس اسالمی و با همكاری 
اين  در  اما  ميدانست.  روحانيت  اصلی  وظايف  از  را  آنان  با 

موضوع به رغم همه اهميتش، آنچنان دچار افراط شده بود كه 
از روحانيتی كه وظيفه خود را در شيوه ديگری از تبليغ ميديد، 
به شدت انتقاد می كرد. به خصوص اگر ورود به ميدان سياست 
نيز به اين شيوه های ديگر تبليغ اضافه ميشد. لذا انتقادات تند 
نسبت به روحانيت انقالبی، حتی در حضور دانش آموزان، بارها 
دقيقا  اين  و  بود.  گرفته  كرباسچيان صورت  مرحوم  جانب  از 
مصادف شده بود با آغاز نهضت امام خمينی )ره( از سال1۳41. 
فارغ  علوی  دبيرستان  از   1۳4۲ سال  در  حسين  كه  چند  هر 
روحانيت  به  بدبينی  اين  برخی،  زعم  به  اما  شد  التحصيل 
پنهانی شخصيت  در اليه های  كه  بود  منفی  بذری  انقالبی، 
حاج فرج اهلل دباغ كاشته شد. جالل توكليان كه از دلسپردگان 
به سروش است، در اين باره می نويسد: »مدير دبيرستان، علی 
را  او  بسيارش  معلومات  واسطه  به  كه  بود  كرباسچيان  اصغر 
عالمه خطاب می كردند. با آنكه او خود در كسوت روحانيان 
بود، اما زبان تند و گزنده ای عليه آنان داشت. ... ماجراهايی 
كه بعدها ميان سروش و حامالن رسمی دين رفت و سوءظن 
هميشگی ای كه او نسبت به اين صنف داشت، شايد كه بی 
تأثير از آن عتابهای نخستين كرباسچيان عليه روحانيان نبود.«

انجمن  برای  بود  كرباسچيان، چراغ سبزی  تفكر عالمه  طرز 
حجتيه تا به همكاری و جذب نيرو از اين مدرسه اميدوار باشند. 
واسطه  به  علوی  مدرسه  آموزان  دانش  از  بسياری  زودی  به 
بهائيت،  با  مبارزه  اموزش  و  برنامه مذهبی  كالس های فوق 
عضو انجمن حجتيه شدند. حسين در اين باره ميگويد: »من 
 1۷-1۸ سنين  در  و  علوی  مدرسه  در  دبيرستان،  سال ششم 
عضوگيری  علوی  مدرسه  از  حجتيه  انجمن  بودم.  سالگی 
همكالسی  و  ها  ای  مدرسه  هم  از  وبرخی  كرد  می  كالنی 
های ما كه بعدا در عالم سياست و در جمهوری اسالمی وارد 
شدند و صاحب مقام های بااليی شدند از اينجا پا به انجمن 
آموزگاران  و  معلمان  ترين  بزرگ  از  يكی  گذاشتند....  حجتيه 
مدرسه  به  گفتند  می  پرويزی  دكتر  او  به  كه  حجتيه  انجمن 
دكتر  آری،  كرد.«  می  دينی  علوم  تدريس  و  آمد  می  علوی 
پرويزی اسم مستعار دكتر احمد توانا بود كه از سران انجمن 
به حساب می آمد. مسلما يكی از علل ورود تعداد قابل توجهی 
اين گونه معلمين  انجمن،  به جلسات  آموزان علوی  از دانش 
بودند. حسين حاج فرج اهلل دباغ هم كه در اين بين مستثنی 

نبود، آن روزها را اين گونه توصيف می كند:
 پاره ای از استادان آن انجمن در دبيرستان تدريس می كردند 
و به همين جهت بعضی از دانش آموزان مستعد را به انجمن 
معرفی می كردند. در كالس ششم دبيرستان من و پاره ای از 
همكالسی هايمان وارد اين انجمن شديم. تاريخچه بهائيت را 
نزد كسی خوانديم كه بعدا فهميديم برادر همان مرحوم شمس 
آبادی بود كه گفته می شود توسط مهدی هاشمی در اصفهان 
به قتل رسيد. سپس دكتر پرويزی به ما درس گفت و در نهايت 
به درس مستقيم حاج آقا حلبی رفتيم و مجموع اين مدت كمتر 
از يك سال شد. درس آقای حلبی شرح و نقد كتاب ايقان بود 
كه اهم كتاب بهائيان و نوشته ميرزا حسينعلی ملقب به بهاء 
اهلل است. من از اينجا بود كه احساس كردم اين مطالب به درد 
من نمی خورد و وقتی را كه صرف آنجا ميكنم می توانم صرف 
آموختن تفسير قرآن و نهج البالغه بكنم و همين كار را هم 
كردم. بنابراين بيرون آمدم و عهد من با آن جماعت گسسته 
شد... يك مقدار تاريخچه بهائيت و يك مقدار ايقان و كتاب 
بيان ياد گرفتيم و بعد آمديم و ديديم ما اهلش نيستيم. اينكه 
گفتيم ما اهلش نيستيم برای اين است كه انجمن ضد بهائيت، 
فقط فعاليت آموزشی نداشت. كارهای ديگری هم از افراد خود 
می خواست، به محافل بهائيان رفتن، و خود را به صورت يك 
دل برده بهائيت جا زدن و مدتها ميان بهائيان نشستن و نقش 
بازی كردن و شكارهای آنها را شكار كردن و گاه درگير شدن 
و كتك زدن و كتك خوردن و يا در مجادالت و مباحثات تند 

وارد شدن كه من اهلش نبودم. 

 | مقلد امام)ره(|
آزمون  در  دباغ  اهلل  فرج  حاج  دبيرستان حسين  پايان  از  پس 
سراسری دانشگاهها در دو رشته فيزيك و داروسازی شركت 
روزبه،  استاد  مرحوم  توصيه  به  و  قبول شد  دو  هر  در  و  كرد 
داروسازی را انتخاب نمود و وارد دانشگاه تهران شد. اما عالوه 
و  با عالقه  نيز  فلسفه  و  ادبيات  زمينه  در  داروسازی  بر رشته 
جديت مطالعه می كرد. او در دوران دانشكده با شخصيت های 
ديگری نيز آشنا شد: با مرحوم مهندس بازرگان و آثار او و با 
مرحوم دكتر شريعتی، با شريعت سنگلجی كه آن روزها آوازه 
بددينی يا بی واليتی او پيچيده بود و من ميخواستم بدانم كه 
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با مرحوم مطهری، آشنا  در ذهن او چه می گذرد و خصوصا 
الهيات رفت و  ايام به دانشكده  شدم. مرحوم مطهری در آن 
آمد می كرد و دانشكده الهيات مدتی در ميدانی بود كه اكنون 
ميدان انقالب ناميده می شود و قبال ۲4 اسفند ناميده می شد. 
عصرها كه من از دانشكده به خانه می رفتم گاه گاهی مرحوم 
مطهری را می ديدم كه از دانشكده الهيات می آمد. هر دوی 
ما ماشين های كرايه ۵ ريالی را سوار می شديم و به منزل 
می رفتيم. منزل مرحوم مطهری در خيابان ری، ايستگاه دردار 
لذا  بود.  خيابان خراسان  در  آن،  از  ما كمی پس  منزل  و  بود 
بخشی از راه را توأما طی ميكرديم و با يك ديگر گفت و گو 
با مرحوم مطهری بی  ايام بود كه من  می كرديم. در همين 
بيشتری پيدا كردم. در اين دوران بود كه وی هر از گاهی به 
ارشاد ميرفت و سخنرانيهای دكتر شريعتی را هم با دقت گوش 
می كرد. شريعتی، پس از بازرگان، دومين روشن فكر مطرحی 
بود  كه حاج فرج اهلل دباغ با انديشه های او مواجه می شد. 
از نظر فقهی نيز،در دوران دانشجويی به مقلدين امام خمينی 
التحصيلی در سال1۳4۷، دو  از فارغ  )ره( پيوست. دباغ، پس 
سال در ارتش خدمت نظام وظيفه را گذراند و پس از فراغت 
پيشنهاد  به  بود كه  از خدمت سربازی در جست و جوی كار 
وزارت بهداری، به سمت سرپرست آزمايشگاه جديدالتأسيسی 
در بوشهر منصوب شد. نزديك يك سال و نيم در آزمايشگاه 
تهران  به  بعد  و  ماند  بهداشتی  و  آشاميدنی  خوراكی،  مواد 
بازگشته و در آزمايشگاه كنترل دارو مشغول به كار شد و پس 
از چند ماه در اواخر سال 1۳۵1 ازدواج نمود.او در همان سال 
ها به توصيه دوستان و در پی يافتن رشته ای كه به پرسش 
انگلستان  های فلسفی اش در زمينه علوم پاسخ بدهد، عازم 
شد و همراه با ادامه تحصيل در رشته شيمی آلی، بيش از ۵ 
سال به مطالعه فلسفه غرب مخصوصا در حوزه فلسفه تاريخ و 
فلسفه علم در كالج چلسی لندن سرگرم بود. دباغ مسيرش را 
پيدا كرده بود : »به هر حال من به رشته فلسفه علم راه يافتم و 
گمشده خود را يافتم يعنی به درستی ديدم كه آن رشته ای كه 
به پرسش های بی شمار من پاسخ می دهد و مرا در راه حل 
و تحقيق آنها ياری می كند همين رشته است. در آن زمان، 
در ايران، مطلقا نامی از اين رشته شنيده نمی شد. هيچ كس 
با اين رشته آشنايی نداشت. هيچ كتابی به اين عنوان ترجمه 
نشده بود. در دپارتمان های فلسفه هيچ استادی خبری از چنين 
رشته ای نمی داد. يك نفر فارغ التحصيل اين رشته در ايران 
به  اين رشته  از  به طور كامل رسم و نشانی  نداشت و  وجود 

چشم نمی خورد.«
به  )ره(  خمينی  امام  رهبری  به  مردم  انقالب  ايران،  در  اما 
فعاليت  بر  را  تأثير خود  اوضاع،  اين  تدريج شدت می گرفت. 
سياسی دانشجويان خارج از كشور نيز گذاشته بود. مخصوصا 
دانشجويان  نجف،  به  )ره(  خمينی  امام  تبعيد  از  پس  اينكه 
برقرار  اسالمی  رهبرانقالب  با  بيشتری  ارتباط  توانستند  خارج 
كنند. حضرت امام )ره( نيز با تبيين جايگاه دانشجويان خارج 
از كشور در رساندن پيام انقالب اسالمی به جهانيان، به عزم و 

انگيزه دانشجويان می افزودند. به همين جهت در اين سالها 
گردهمايی های سياسی ايرانيان در امريكا، اروپا و به خصوص 
انگلستان نيز رو به افزايش بود. در انگلستان گروهی از جوانان 
مسلمان در انجمنی به نام انجمن جوانان مسلمان كه آن را 
به اختصار AYM ميناميدند، فعاليت می كردند كه دباغ نيز 
در آن حضور می يافت و سخنرانی می كرد. او حاال شده بود 
نماينده آيت اهلل بهشتی در مركز اسالمی شيعيان در لندن. پس 
عراقی،  و  ايرانی  دانشجويان  ميان  اختالف  علت  به  مدتی  از 
ايرانيان از آنجا خارج شدند و به مكان ديگری در غرب لندن 
به نام امام باره، نقل مكان كردند. به اين ترتيب جای مناسبی 
برای تجمع دانشجويان مسلمان ايرانی در انگلستان فراهم شد. 
به خصوص در ماه های منتهی به پيروزی انقالب محلی فوق 
العاده شلوغ بود و شخصيت هايی همچون ايت اهلل بهشتی، آيت 
اهلل مطهری و ابوالحسن بنی صدر در آنجا سخنرانی نمودند. 
مراسم ترحيم دكتر علی شريعتی نيز در سال 1۳۵۶در همين 
مكان برگزار گرديد. از جمله فعاالن و سخنرانان امام باره، كه 
دكتر شريعتی را هم او غسل داد، دباغ بود. سخنرانيهايش به 
يا  جزوه  صورت  به  و  گرديده  رونويسی  انگلستان  در  تدريج 
كتاب چاپ ميشد. درآن زمان افرادی مانند او در اروپا و آمريكا، 
امكانات زندگی شان را در راه مبارزان قرار می دادند. او كه در 
اين مدت دارای دو پسربه نام های »سروش« و »عبدالكريم« 
شده بود، تصميم گرفت نام مستعار »عبدالكريم سروش« را بر 
خود بنهد. سروش در ابتدا برای مقابله با رشد روزافزون چپ 
گرايی به خصوص در از طرف مجاهدين خلق كه با ايدئولوژی 
ماركسيستی ذهن و دل بسياری از جوانان مبارز را می ربودند، 
يك سلسله سخنرانی با نام تضاد ديالكتيكی در امام باره ايراد 
ايران  در  بود كه  كتاب سروش  اولين  ديالكتيكی  تضاد  نمود. 
نا  »نهاد  كتاب  انگلستان  در  زمان  همان  در  رسيد.  چاپ  به 
همچنين  و  مالصدرا  جوهری  حركت  درباره  را  جهان«  آرام 
مورد  كتب  اين  از  برخی  نوشت.  را  ارزش«  و  »دانش  كتاب 
قرار  نيز  مطهری  استاد  تحسين  و  )ره(  خمينی  امام  مالحظه 
گرفت. اما عجيب بود كه چرا وقتی عالمه طباطبايی به اتفاق 
استاد مطهری به لندن رفتند، سروش به امريكا سفر كرد. استاد 
مطهری به آيت اهلل طاهری خرم آبادی گفته بود: ايشان رفت 
كه ما او را نبينيم و با ما مواجه نشود.سروش كه فوق ليسانس 
خود را در شيمی به اتمام رسانده بود، در حال گذراندن دوره 
پيروز شد  اسالمی  انقالب  كه  بود  فلسفه غرب خود  دكترای 
و او بدون اخذ مدرک دكتری، تحصيل را رها كرد و پس از 
حدود شش سال و نيم به ايران آمد و هيچ گاه مدرک دكتری 

دريافت ننمود.
 | انقالب فرهنگی و انقالب سروش|

عبدالكريم سروش، در آستانه پيروزی انقالب اسالمی، به ايران 
بازگشت.به دانشگاه تربيت معلم رفت و به سمت مديريت گروه 
ديگر  كتاب  سه  شد.  منصوب  اسالمی  فرهنگ  تأسيس  تازه 
و  »دانش  تاريخ«،  »فلسفه  شد:  منتشر  دوره  اين  در  سروش 

ارزش« و »علم چيست؟ فلسفه چيست؟ «

جامعه ايران پس از انقالب، صحنه درگيری فكری نيروهای 
اين ميان، سه جريان فكری، شاخص بودند.  مختلف بود. در 
جريان اول، تفكر اسالم ناب با محوريت امام خمينی و شاگردان 
ايشان بود. دوم، جريان چپ و انديشه های ماركسيستی بود. 
اين جريان از حزب توده و چريكهای فدايی خلق - كه كامال 
التقاط  كه   - خلق  مجاهدين  سازمان  تا   . بودند  ماركسيست 
جريان  گرفت.  می  بر  در  را   - داشتند  اسالمی  ماركسيستی 
فكری سوم نيز جريان غرب گرا يا ليبرال بود كه گروههايی 
همچون جبهه ملی و نهضت آزادی، در زمره آن محسوب می 
شدند. سروش در چنين كشمكش فكری، وارد ايران شده بود و 
نوع تعاملش با اين سه جريان، می توانست در سرنوشت آينده 

اش نقش اساسی داشته باشد.
در بازار گرم تقابل با ماركسيسم، سروش نيز كه از مباحث ضد 
پذيرفته  تاثير  انگليس  در  پوپر  كارل  استاد خود،  ماركسيستی 
انتقادات خود در مقابل ماركسيسم را از سخنرانيهايش  بود و 
در انگليس شروع كرده بود، تصميم گرفت به نقد ماركسيسم 
سال  در  را  شيطانی«  ايدئولوژی  خاطر»  همين  به  بپردازد. 
1۳۵۹ در نقد ماركسيسم نوشت كه بازنويسی چند سخنرانی 
در دو دانشكده دانشگاه تهران و نيز چهار سخنرانی در صدای 
اين  در  او هم  ديگر  كتاب  بود. چند  ايران  اسالمی  جمهوری 
ماركسيسم  نقد  در  همه  نقابدار«  »دگماتيسم  جمله  از  دوره، 
بود. تقابل اسالم و ماركسيسم - كه در يكی دو سال آغازين 
عبدالكريم  زمينه شهرت   - بود  محافل  نقل  اسالمی  انقالب 
سروش را به خور فراهم كرده بود. در مناظره های تلويزيونی 
سال ۰۶۳1 ميان مسلمانان و ماركسيست ها آيت اهلل مصباح 
عنوان  به  سروش  و  قم  علميه  حوزه  از  نمايندگی  به  يزدی 
نمايندگان  نگهدار  فرخ  و  طبری  احسان  مقابل  در  منفرد، 
حزب توده و فدائيان خلق حضور يافتند. نام سروش بيش از 
آنكه به خاطر مبانی دينی اش شهرت يابد، به خاطر قدرتش 
بهترين  ها  مناظره  قالب  افتاد.  ها  زبان  سر  بر  سخنوری  در 
با استفاده از فن بيان و جدل، به عنوان  بستر بود تا سروش 
شخصيتی اسالم شناس شناخته شود. كنار هم قرار گرفتن او 
بود،  اسالم شناس حقيقی  يزدی كه يك  اهلل مصباح  آيت  با 
خود بيانگر رشد حبابی سروش در آن مقطع زمانی است. شايد 
اين گونه مسائل بود كه باعث شكل گيری شخصيتی دوگانه 
در عبد الكريم سروش گرديد. چرا كه او از يك سو به عنوان 
چهره ای برجسته در دفاع از مبانی معرفتی دين ظاهر گرديده 
بود، ولی از سوی ديگر از درون دارای چالش های فكری و 
در  سروش  چه  اگر  بود.  دينی  اجتهاد  خال  از  ناشی  معرفتی 
سال های حضور در انگليس و سپس در دوران پس از انقالب 
اسالمی برای جبران اين ضعف درونی مطالعات دينی اش را 
افزوده بود، اما داليل مختلفی همچون عدم آشنايی روشمند 
با معارف اسالمی، كمی تلمذ نزد اساتيد حوزوی و پراكندگی 
مطالعات، باعث شد فهم وی از اسالم در سطحی نباشد كه به 
آن معروف گشته بود. به عالوه چارچوب معرفتی سروش، بر 
مبنای تفكر فلسفی غرب شكل گرفته بود و او به دين از زاويه 
ناقص بشر غربی می نگريست. سروش در فراگيری  معرفت 
كارل  اساتيدی همچون  تفكرات  از  انگلستان  در  غربی  علوم 
پوير بهره برده بود و در اين حوزه، خود را به آنها منتسب می 
ساخت.البته بعضی از شخصيت های نكته سنج انقالب متوجه 
اين ضعف های اوشده بودند. دكتر عبدالحميد ديالمه يكی از 
گويد: »در  زمينه می  اين  در  از شاگردان وی  يكی  بود.  آنها 
جلسه ای در جواب كسی كه از شريعتی بد می گفت، گفت اگر 
شريعتی بد است، سروش از او بدتر است.آن شاگرد ماسينيون 
برادرش  هشدار  نيز  ديالمه  خواهر  پوپر.«  شاگرد  اين  و  است 
درباره سروش را چنين به خاطر می آورد: »آنچه كه باعث می 
شد ايشان به راحتی متوجه افكار فردی مانند سروش شوند، 
همان مباحث دينی بود. يك وقتی من در مورد برخی از مسائل 
پيچيدگی های صحبت  ايشان گفتند:  ايشان سؤال كردم؟  از 
های سروش و فاصله ای كه از مبانی اسالمی دارد، به شكلی 
نيست كه به اين زودی ها برای مردم آشكار شود. اين سخن 
را در ابتدای دوران نمايندگی عنوان كردند، در آن زمان سروش 

در سطح عموم چندان مطرح نبود.«
 ولی به هر حال همه اينها در زمانی بود كه خطر ماركسيست 
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ها عيان بود چون در دانشگاهها برای خود حريم امنی ايجاد 
كرده بودند و به فعاليت عليه جمهوری اسالمی می پرداختند 
و روند تحصيل و تدريس را مختل كرده بودند. از طرف ديگر 
ضرورت تغيير بنيادين در اهداف و برنامه های تدريس و تربيت، 
دانشگاههای  موجود،  روند  اصالح  برای  تا  نمود  می  ايجاب 
را  روز  آن  دانشگاههای  فضای  سروش  شوند.  تعطيل  كشور 
اين است كه دانشگاهها  اين گونه ترسيم می كند: »حقيقت 
قبل از بسته شدن، دانشگاه نبودند. اصال زمان، زمان انقالب 
بود. هيچ چيزی آن نبود كه می بايست باشد. من همان زمان 
در دانشگاه تدريس می كردم.كالس درستی تشكيل نمی شد. 
به  چريكی  و  مختلفسياسی  گروههای  بود.  تظاهرات  روز  هر 
بانگی  به  دانشجويان  بودند.  گسترده  بساط  و  آمده  دانشگاه 
روان ميشدند. عمدتا كالس ها تشكيل نمی شد دانشجو سر 
كالس بود اما به قول معروف من در ميان جمع و دلم جای 
نيم  حالت  چيز  همه  و  بود  انقالب  مقتضای  اين  است.  ديگر 
بند داشت و در حال شكل گيری بود. با اين همه، من نه در 
با وضعيتی كه داشت و  جريان بستن دانشگاهها بودم - ولو 
اين جلسات  در  آقای هاشمی  بار  بودم. يك  موافق  آن  با  نه 
اما  بوديم  موافق  دانشگاهها  شدن  بسته  با  ما  بله  كه  گفتند 
به اين معنی كه اين بسته شدن تنها به مدت چند ماه باشد 
نه چند سال. يعنی به ما فهماندند كه دانشگاه ها به سرعت 
باز شود. شخص امام نظرشان اين بود و ما هم همين نظر را 
اين  با  دانشگاهها  بسته شدن  ماجرای  بود كه  معلوم  داشتيم. 
مختلف  ها  ايده  گويا  اما  بود  شده  گذاشته  ميان  در  بزرگان 
بوده است. اين در حالی است كه موضع گيری های سروش 
به  او  بود و  انقالب فرهنگی  تأييد  انقالب، عمدتا در  آغاز  در 
عنوان يكی از مدافعان اين ماجرا شناخته می شد. گويا سروش 
در آن زمان حقيقتا موافق انقالب فرهنگی بوده اما شايد علت 
موافقتش، ضديت او با ماركسيسم و تالشش در راستای حذف 
اساتيد ماركسيست از دانشگاهها بود، نه اعتقادش به اسالمی 
و  افكار  از  دانشگاه  تصفيه  حتی  يا  و  دانشگاه،  و  علوم  شدن 
انديشه های غربی .سرانجام ستاد انقالب فرهنگی دانشگاه ها 
با فرمان امام خمينی، در ۲۲ خرداد 1۳۵۹ تشكيل شد. ستادی 
كه پس از تعطيلی دانشگاهها ، برای پاكسازی و بازگشايی آنها 
تأسيس شد تا از اين پس بر روند اسالمی بودن و انقالبی شدن 
از اعضای اين  مراكز آموزش عالی نظارت داشته باشد. يكی 
ستاد عبدالكريم سروش بود كه با پيشنهاد آيت اهلل بهشتی و 
پذيرش امام خمينی به عضويت در آن در آمد. او در اين دوره 
برای  و  نهاد  بنيان  ايران  در  را  علم  فلسفه  فعاليتش، رشته  و 

صورت  به  را  پوپر  كارل  علم  فلسفه  بار  نخستين 
ترجمه ای وارد متون آموزشی دانشگاهها و محافل 
علمی كرد.اگر چه سروش، در آن زمان به عضويت 
از مدافعان تصفيه  و  آمد  انقالب فرهنگی در  ستاد 
دانشگاهها بود، اما سه دهه بعد صراحتا تغيير موضع 
داد. او در ضمن حمله به برخی شخصيت هايی كه 
تا ديروز با آنها همراه بود، منكر تصفيه دانشگاهها 
توسط ستاد انقالب فرهنگی شد و آن را به گردن 
شورای عالی انقالب فرهنگی انداخت. شورايی كه 
در راستای همان ستاد انقالب فرهنگی بود و چند 
سال بعد تشكيل شد. سروش در حالی در صدد انكار 
اين گونه فعاليت هايش است كه اغلب تصفيه ها در 
مدت فعاليت ستاد انقالب فرهنگی و بر اساس آيين 
نامه مصوب اين ستاد، توسط هيئت هايی كه زير 
نظر آن فعاليت می كردند اجرا می شد. موضوعی 
كه او در سخنانی، ناخواسته به آن اعتراف كرده و 

می گويد:
»گرچه پاكسازيها عزال و نصبا و قانونا به ما ربطی 
نداشت، من غايت جهد خود را برای دستگيری از 
ستاد  از  كه  بگويم  قلم  يك  كردم.  می  افتادگان 
انقالب فرهنگی خواستند كه همه دانشجويان توده 
كند.  اخراج  دانشگاه  از  را  منتهی  تا  مبتدی  از  ای، 
احتجاج ما سود نداشت. ما كه مصلحت را در اين امر 
نمی دانستيم پناه به آقای خامنه ای و سپس آقای 
هاشمی برديم. و آقای هاشمی بود كه توانست رأی 

را برگرداند و به توده ای ها اجازه دهد تا تحصيلشان را به پايان 
ببرند. در اين باب بيش ازاين نمی گويم چون اصل شبهه را روا 
نمی دانم. آنكه برای توده ای ها چنين می كند با غير توده ای 
ها چه خواهد كرد؟ به هر حال شايد همين ايستادگی در برابر 
حكم اخراج توده ای ها بود كه باعث شد روند اخراجها، اگر 
هم صورت گرفت كه صورت گرفت از مسيری خارج از ستاد 
انقالب فرهنگی انجام پذيرد.« او از سويی می گويد پاكسازی 
ها عزال و نصبا و قانونا به ما ربطی نداشت اما از سوی ديگر 
تنها در يك جمله بعد اضافه می كند: از ستاد انقالب فرهنگی 
خواستند كه همه دانشجويان توده ای، از مبتدی تا منتهی را 
انقالب  ستاد  به  ربطی  پاكسازيها  اگر  كند.  اخراج  دانشگاه  از 
تا  خواستند  فرهنگی  انقالب  ستاد  از  چرا  نداشت  فرهنگی 
دانشجويان توده ای را اخراج كند!؟در آن زمان جريان فكری 
ديگری نيز وجود داشت كه به مقابله با ماركسيسم معتقد بود و 
سروش از آن جريان نيز متأثر بود. غرب گرايی و نظام فكری 
ليبراليسم كه پيشينه آن درباره سروش به دوران دانش آموزی 
می  باز  بازرگان  مهندس  تفكرات  با  آشنايی  و  دانشجويی  و 
روز  مناسبت  به  در سال 1۳۹1  ای  نامه  گشت. سروش طی 
جهانی فلسفه، سالهای آغاز انقالب را به دفاع از ليبراليسم اين 

گونه توصيف می كند:
»توده ای ها، ليبرال كشی را آغاز كرده بودند و روحانيت خام 

را به دنبال خود كشانده بودند.«
درون  اگرچه  سروش  گفت  توان  می  خوشبينانه  نگاهی  در 
متشرع  و  مسلمان  فردی  تعبد  لحاظ  به  و  داشت  دينی  مايه 
بود، اما درون او سكوالريسم معرفتی پنهانی وجود داشت كه 
چه بسا در اين دوران، خود وی از آن مطلع نبود و از التقاط 
بود  رشد  حال  در  او  درون  در  كه  ليبراليسم  و  اسالم  فكری 
نداشت. چرا كه وی در حوزه معرفتی، تحصيل كرده  آگاهی 
فلسفه ليبرال غرب بود و حتی اسالم را نيز ناخواسته از منظر 
خودنمايی  بعد  سالهای  در  مسئله  اين  مينگريست.  ليبراليسم 
كرد چرا كه سروش در مواضعی آشكار، بارها و بارها صراحتا 
بازرگان و اعضای جبهه ملی حمايت كرد و  ليبرالهايی چون 
او در  آزادی بشر دانست.  به  بازرگان را حمله  پوپرو  به  حمله 
همان نامه می نويسد: »حمله به پوپر، ادامه راه حزب توده بود، 
يعنی حمله به آزادی و حقوق بشر و جامعه باز غير استالينی، 

يعنی حمله به مهندس بازرگان و اصحابش.«
در سال1۳۶۲ به دليل بروز پاره ای اختالفات بين سروش و 
مديريت دانشگاه تربيت معلم، او به مؤسسه تحقيقات و مطالعات 
فرهنگی نقل مكان نمود. در آن سال ستاد انقالب فرهنگی به 

شورای عالی انقالب فرهنگی بدل شد و اعضای آن به هفده 
نفر افزايش يافتند؛ اما سروش فقط در اولين جلسه اين شورا 
شركت كرد و سپس استعفای خود را تقديم امام خمينی نمود و 
از آن پس هيچ پست رسمی در سيستم حكومتی ايران بر عهده 
نگرفت، و در طول سال های بعد صرفا به تحقيق و فعاليت 
تحقيقات  و  مطالعات  مركز  همچون  مختلفی  مكانهای  در 
فرهنگی، انجمن حكمت و فلسفه و فرهنگستان علوم مشغول 

بود و استادی دانشگاه در دانشگاههای مختلف كشور.
سروش  انصاف  دايره  از  خروج  تخصصی،  مباحث  به  ورود 
دايره  گذاشت،  بيرون  درس  های  كالس  از  پای  تدريج  به 
های  از كالس  را  خود  گفتارهای  داد،  گسترش  را  مخاطبان 
درس به مساجد منتقل كرد، تا بی واسطه با عامه مردم سخن 
بگويد و در كنار طرح مباحث معرفتی، گفتمان دينی حاكم را به 
نقد كشاند. مسجد امام صادق )ع( در اقدسيه تهران يكی از اين 
مساجد بود كه سروش حدودا به مدت ۶ سال در آن جلسات 
البالغه  نهج  شرح  به  جلسات  اين  از  برخی  داشت.  هفتگی 
از زندگی عبدالكريم  مربوط می شد. در آغاز اين دوره جديد 
سروش كه از سال ۵۶۳1 آغاز شد، او نخست خطابه ای در باب 
»مبانی نظری فاشيسم« ايراد نمود. در اين خطابه، يهودستيزی 
را از اركان فاشيسم دانست و نسبت به رواج اين پديده در ايران 

هشدار داد.
انتشار  دوره  اين  در  سروش  كار  ترين  مهم  شك  بدون  اما 
كه  مقاالتی  بود.  شريعت«  تئوريك  بسط  و  »قبض  مقاالت 
فروردين  در  آن  آخرين  و   ۷۶۳1 ارديبهشت  در  آن  نخستين 
۹۶۳1 در نشريه كيهان فرهنگی به چاپ رسيد. در اين مقاالت 
نظرياتی در مورد معرفت شناسی دين" مطرح شده بود كه البته 
ريشه بسياری از منازعات فكری و سياسی آينده بود و واكنش 
گسترده علما را در پی داشت. شخصيت هايی همچون آيت 
اهلل سبحانی، آيت اهلل جوادی آملی و آيت اهلل آملی الريجانی 
و  معرفت«  آينه  در  »شريعت  مثل  مقاالتی  و  كتب  انتشار  با 
»با معرفت دينی« به نقد عقايد سروش پرداختند. و بزرگانی 
همچون آيت اهلل مكارم شيرازی با نصايح مشفقانه او را از ورود 
به مباحثی كه تخصص كافی در آن را ندارد، برحذر داشتند. 
اما سروش در پاسخ، استفاده از ابزار بی ادبی اديبانه را پسنديد. 
اصل  به  او  پايبندی  ادامه  از  هايی  نشانه  گاهی  از  هر  البته 
ارتحال  از  كه پس  آشكار می شد. همچنان  اسالمی  انقالب 
با به كار بردن عباراتی همچون  بنيانگذار جمهوری اسالمی، 

آفتاب ديروز و كيميای امروز در رثای ايشان سخن گفت.
 |در حلقه ی کیان|

بعد از استعفای سيد محمد خاتمی از مؤسسه كيهان، 
طرفداران سروش و منتقدان نظام جمهوری اسالمی 
هم دسته جمعی از كيهان استعفا داده و مجله كيان 
آرای  ناشر  تا  كردند  اندازی  راه   1۳۷۰ پاييز  در  را 
سروش شود. ماهنامه »كيان«، معروف ترين نشريه 
ايران  در  اسالمی  انقالب  از  پس  دينی  روشنفكری 
است. ماهنامه جديد با مدير مسئولی رضا تهرانی و 
سردبيری شمس الواعظين شروع به كار كرد و اكبر 
گنجی درانتشارات صراط، درس ها و سخنرانی های 
به  كيان  را در محفل  افراد هم فكر خود  و  سروش 
سرعت چاپ و توزيع ميكرد. عبد الكريم سروش به 
انتقال  و  ترجمه  در  كيان،  حلقه  پدر  و  استاد  عنوان 
با رنگ و لعاب اشعار مولوی و  مفاهيم جديد غربی 
تفكر غزالی تخصص داشت. مصطفی تاج زاده درباره 
استفاده از محضر سروش در محفل كيان می گويد: 
در اين جلسات خيلی مسائل برای من روشن شد و 
خيلی از آقای سروش استفاده كرديم. نقش سروش 
جلسات  اين  در  بود.  مسئله  اين  كردن  اجتماعی 
آرمين، هاشم  مانند سعيد حجاريان، محسن  افرادی 
ديگران  و  باقی  عمادالدين  عبدی،  عباس  آغاجری، 
شركت می كردند و در آن زمينه فكری حركت های 
سياسی و راه اندازی يك حزب فراهم شد. حزبی كه 
ما امروزه آن را به نام حزب مشاركت می شناسيم. 
دشمن خارجی كه همه اين مسائل را با دقت دنبال 
نموده و با ظرافت هدايت می نمود، بر نقش محوری 
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سروش در اين جريان واقف بود. دكتر مجيد تهرانيان، در گفت 
و گويی با راديو صدای آمريكا عبدالكريم سروش را پيشاهنگ 
تحوالت مهم فكری در ايران می داند كه نتايج سياسی مهمی 
مقاالت  از سروش  هفتاد  دهه  داشت.در طول  پی خواهد  در 
فهم  بودن  »عصری  همچون  موضوعاتی  محور  بر  مختلفی 
دين«، »حمله به فقه و روحانيت«، »سكوالريسم«، »شريعت 
زدايی« و غيره منتشر شد كه روز به روز پرده را از انحراف 
تدريجی او بيشتر كنار می زد و بر سيل منتقدين و معترضين 
به او می افزود. سيلی كه از منتقد علمی و منطقی، تا معترض 
راستای  در  بود.  داده  جای  خود  در  را  افراطی  و  بصيرت  بی 
يكی ديگر از سخنرانيهای سروش عليه روحانيت كه با عنوان 
»روحانيت و حريت« در ماهنامه كيان نيز چاپ شد و برای 
معظم  مقام  برانگيخت.  را  روحانيت  اعتراض  بار  چندمين 
رهبری طی بياناتی در آغاز درس خارج فقه شان، عالوه بر 
تلطيف فضا كوشيده و  اين گونه سخنان، در جهت  از  انتقاد 
نيست؟  انصافی  بی  و  كشی  حق  و  ظلم  اين  »آيا  فرمودند: 
دارد  وجود  بيان  آزادی  آن  در  و  است  اسالمی  ما  حكومت 
و اين سخنان كه از سر بی انصافی بيان شده، با استفاده از 
همين فضای آزاد مطرح شده است. البته منظورم اين نيست 
كه به حرف يا دعوايی جواب دهيم؛ خير. منظور اين است كه 
شما بدانيد انگيزه های مخالفت با حوزه زياد و گسترده است. 
دارند، خودشان هم  انگيزه هايی  از كسانی كه چنين  بعضی 
نمی فهمند چه كار ميكنند. نيتهای بدی ندارند، ولی ملتفت 

نيستند كه حرف و عملشان چه تبعاتی دارد.«
در  سروش  سخنرانی  هنگام   ۷4 سال  مهرماه  در  باالخره 
مخالفانش  و  موافقان  بين  تهران  دانشگاه  فنی  دانشكده 
تدريس و سخنرانی های  بود كه  از آن پس  و  درگيری شد 
سروش در اماكن مختلف با مشكل مواجه می شد. و سرانجام 
زمانی  در  اتفاقات  اين  شد.  محروم  دانشگاه  در  تدريس  از 
رياست  كرسی  بر  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آيت  كه  ميداد  رخ 
ای كه سروش  نامه  به سه شكوه  و  بود  زده  تكيه  جمهوری 
به او نوشت، نه تنها عنايتی نكرد، بلكه يكی از وزرای كابينه 
اش سروش را با كسروی مقايسه كرد. فشار بر استاد اخراجی، 
باعث شد تا آمريكا را برای ادامه زندگی برگزيند و به سخنرانی 
و تدريس در دانشگاههای خارج از كشور روی آورد. البته به 
او  مختلف  مقاالت  و  ها  و مصاحبه  داشت  آمد  و  رفت  ايران 
سروش  شد.  می  منتشر  آزادانه  داخلی  نشريات  در  همچنان 
مؤسسه  با  اروپا،  و  آمريكا  دانشگاههای  در  تدريس  بر  عالوه 
كه  معاصر(  اسالم  در  تحقيق  موسسه  هلند  ام  آی  اس  آی 
مورد تأييد اسرائيل است، شروع به همكاری نمود. به تدريج 

سفرهايش محدود شد و ويزايش مضبوط. 
 | دوم خرداد و گشایش نسبی برای سروش|

دوم خرداد،  در  رياست جمهوری سيد محمد خاتمی  آغاز  با   
قول  به  قدرت،  به  سروش  همفكران  و  شاگردان  بازگشت  و 
خودش گشايشی نسبی در اين زمينه ها حاصل شد. در دوره 
اصالحات، او عالوه بر ادامه شبهه افكنی های معرفتی اش، 
لباس سياست به تن كرد چرا كه يقين داشت فرصتی  رسما 
بزرگ و طاليی برای طرح كامل تر پروژه هايش پديد آمده 
است. غائله 1۸ تير 1۳۷۸ يكی از پروژه هايی بود كه توسط 
شاگردان سروش كه حال از پشتيبانی دولتی نيز برخوردار شده 
بودند، كليد زده شد. هر روز بحرانی جديد در جهت تضعيف 
سعيد  مشكوک  ترور  آنها  از  يكی  كه  شد  می  ايجاد  نظام 
حجاريان بود. كسی كه توانست در حلقه كيان روابط نزديكی 
تا جايی كه گفت »عبدالكريم سروش  كند  برقرار  با سروش 
من  برای  كه  حافظ  غزل  بهترين  گفتند:  می  من  به  هميشه 
جالب است همان است كه می گويد: با كريمان كارها دشوار 
نيست و  "با عبدالكريمان كارها دشوار  نيست. من می گويم 
از اين جهت من خيلی متأسفم از اينكه ما محروم هستيم از 

حضور ايشان در كشور.«
 سروش هم كه حجاريان را از بهترين مهره های اصالحات 
طلبان  اصالح  ديگر  با  هم صدا  او  ترور  از  پس  دانست،  می 
تالش كرد تا ترور را به سخنان آيت اهلل مصباح يزدی ربط 
دهد. او گفت: »حجاريان قربانی تلقی فاشيستی از دين است.«

بحثهايی  تمام  محور  آن،  اسالميت  با  نظام  جمهوريت  تقابل 

با هدف  و همگی  زده شد،  دامن  اصالحات  دوره  در  كه  بود 
انديشه واليت فقيه و اسالم بود. نقش  از  تهی كردن جامعه 
انتشار كتبی  بر  او عالوه  بود.  بديل  اين ميان بی  سروش در 
همچون »صراطهای مستقيم« و »بسط تجربه نبوی« در اين 
امروز،  صبح  همچون  ای  زنجيره  مطبوعات  طريق  از  دوره، 
جامعه، راه نو، نشاط، خرداد، توس و غيره، شبهاتش را در سطح 
جامعه منتشر می كرد. البته بارها از جانب علما و شخصيتهای 
مختلف به مناظره دعوت شد و صداوسيما هم همكاری های 
الزم را در اين زمينه انجام داد و حتی تمام شروط سروش، از 
جمله پخش مستقيم برنامه را پذيرفت، ولی اين سروش بود 
كه هر بار به بهانه ای از مناظره ميگريخت. اصلی ترين اين 
به  بار  كه چندين  بود  يزدی  اهلل مصباح  آيت  دعوتها، دعوت 
بود  اين  بهانه سروش  آخرين  و  طرق مختلف صورت گرفت 
كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: »جواب من همان 
بوده كه هست، ۲۰ جلد كتاب دارم كه آقای مصباح می تواند 
سر هر سطری از آن يقه مرا بگيرد، اما ايشان چه نوشته ای 
مناظره كنم؟«  با جناب مصباح  آن  به  استناد  با  دارد كه من 
از  علميش  جايگاه  كه  نبود  مصباح  اهلل  آيت  فقط  اين  البته 
جانب سروش ناديده گرفته می شد، بلكه او درباره ديگر علما 
همچون عالمه محمد تقی جعفری نيز اهانتهايی روا داشت و 
را  ايشان  بنده  البته  متأسفم!  جعفری  آقای  برای  »من  گفت: 
يك فرد عادی ميدانم هم از نظر علمی و هم سياسی... اظهار 
نمی  مسائل جدی  از  در هيچ يك  را  آقای جعفری  نظرهای 
گيرم!« سروش كه افرادی همچون آيت اهلل منتظری را هم 
سو با اهداف خود می ديد، طی نامه ای از وی خواست تا به 
جای اجتهاد در فروع، راه اجتهاد در اصول را در پيش بگيرد و 
به جای تجديد نظر در احكام فقهی در فقه تجديد نظر كند. در 
اين نامه آمده بود: »علم فقه درخور دنيای كهن است نه دنيای 
جديد« نامه سروش پاسخ ماليم و همدالنه آيت اهلل منتظری 

را در پی داشت.
در سال 1۳۸۳ جايزه صهيونيستی و فراماسونری اراسموس كه 
بنيانگذار كلوپ سری بيلدربرگ برنده آن را بر می گزيند، به 
با حضور در  اين جايزه را  او  عبدالكريم سروش تعلق گرفت. 
برنهارد  پرنس  خاندان سلطنتی  از دست  هلند  پادشاهی  قصر 
در  كه  بود  كسی  آخرين  سروش  عبدالكريم  كرد.  دريافت 
بيلدربرگ  فراماسونری  سری  كلوپ  گذار  پايه  حيات  هنگام 

كرد.  دريافت  را  اراسموس  جايزه  وی،  تصويب شخص  با  و 
جايزه ای كه يك نهاد فراماسونری و با هزينه فراماسونرهای 
تاريخ خود، در دستان  اعطا ميكند و در طول  را  اروپايی آن 
به  را  خدمتی  خوش  بيشترين  كه  است  گرفته  قرار  كسانی 
برای  تالش  آن  اعطای  معيارهای  از  اند.  كرده  فراماسونرها 
تقويت اصول و مبانی فراماسونری است و البته از اين حيث، 
سروش كه ليبراليسم، سكوالريسم معرفتی، تساهل و تسامح 
و پلوراليسم، دين ستيزی و الئيسم را در دانشگاههای ايران 
گسترش داد، واجد اين معيار بود. با اين همه از آنجا كه در 
طول دوره اصالحات، خاتمی نتوانسته بود تمامی انتظارات مد 
نظر سروش را براورده كند، طی نامه ای از جانب سروش مورد 

شكوه قرار گرفت كه:
» آقای خاتمی! دير شده است، طفل انتظار پير شده است، دل 
صبر از اين شيوه سير شده است... ميروی و از مژگانت خون 
 1۳۸4 سال  جمهوری  رياست  انتخابات  ريزد.«در  می  خلق 
سروش ابتدا از دكتر معين سپس از هاشمی رفسنجانی اعالم 
حمايت نمود.سال 1۳۸۸ نيز در مصاحبه ای كه درباره دهمين 
روز  انقالبی  ضد  سايت  با  جمهوری  رياست  انتخابات  دوره 

آنالين داشت، ادعا كرد:
»حكومت فقه، مهلك ترين و موحش ترين استبداد است«. 
وی در ادامه به دفاع از شيخ مهدی كروبی پرداخت و گفت: 
كار  سر  بر  نژاد  احمدی  آقای  كه  آرزومندم  دل  ته  از  »من 
نيايد.« اما كروبی در سفر تبليغاتی ش به اردبيل در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر دفاع سروش از خودش گفت: »دكتر سروش 
يك شخصيت دانشگاهی و علمی است و همه شما نسبت به 
سوابق ايشان آگاهيد. يعنی شما می گوييد سروش حق ندارد 

بگويد به چه كسی رای دهيد؟«
جمهوری  رياست  انتخابات  دوره  دهمين  از  پس  سروش 
سبز  راه  جنبش  فكر  اتاق  اصلی  اعضای  از  يكی  عنوان  به 
و  مخالفان  توان  تجميع  جهت  در  فعاليتهايش  به  )جرس( 
معاندان جمهوری اسالمی ادامه داد و به طرح روشها و ارائه 
مضمونهای الزم برای حمله رسانه ای و فكری به جمهوری 
در  كه  اتفاقی  »اين  گفت:  فتنه  درباره  او  پرداخت.  اسالمی 
ايران افتاد و خيلی هم جالب بود يك معنای ويژه ای را نيز 
بودند  كرده  جزم  را  عزمشان  مردم  داد.  نشان  دموكراسی  از 
بارز  نمادهای  از  يكی  اين  و  كنند  عزل  را  نژاد  احمدی  كه 
دموكراسی و جمهوريت در كشور ما بود كه موانعی آمد و آن را 
سد كرد.« سروش در نامه ای درباره نتيجه انتخابات، با تكرار 
ادعای كذب تقلب، آن را »خيانت در صندوق امانت« دانست 
و گفت »هيچ چيز مهيب تر از زخمی كردن غرور يك قوم« 
تحليل  مورد  در  لندن  سواس  دانشگاه  در  نشستی  در  نيست. 
آينده جنبش سبز، صدای مردم را صدای خدا دانست كه چون 
را بگيرد. سروش »تقلب خونين در  بايد جامعه  سايه مباركی 
انتخابات« را »معصيت خجسته«  نام داد و گفت: »معصيت از 
آن جهت كه گناه حاكمان بود و خجسته از آن جهت كه مردم 
راه خود را يافتند.« او در ۹1 شهريور ۸۸۳1 در نامه ای انتقادی 
با جمهوری اسالمی در  از همكاريش  به مقام معظم رهبری 
گذشته، ابراز تاسف كرد و نوشت: »بارخدايا تو گواه باش، من 
كه عمری درد دين داشته ام و درس دين داده ام، از بيداد اين 
نظام استبداد آئين برائت می جويم و اگر روزی به سهو و خطا 

اعانتی به ظالمان كرده ام از تو پوزش و آمرزش می طلبم.«
حاميان  برخی  حمله  و  سال  همان  عاشورای  وقايع  دنبال  به 
جنبش سبز به عزاداران حسينی، عبدالكريم سروش به همراه 
عبدالعلی بازرگان، عطاء اهلل مهاجرانی، محسن كديور و اكبر 
جنبش  بهينه  های  به،»خواسته  موسوم  ای  بيانيه  در  گنجی 
سبز« خواسته های دهگانه اين جنبش را كه شامل مواردی 
همچون استعفای دكتر احمدی نژاد، آزادی مطبوعات، آزادی 
زندانيان سياسی، آزادی اجتماعات و استقالل قوه قضائيه می 
شد، ارائه كردند. سروش در مصاحبه ای در اين باره گفت: »ما 
به اين نتيجه رسيديم كه اعتراضات روز عاشورا در واقع نقطه 
عطفی برای جنبش بود.... ما پنج نفر به دليل اينكه به اندازه 
كافی به رهبران جنبش يعنی مير حسين موسوی و سيد محمد 
خاتمی و مهدی كروبی نزديك هستيم و از مطالبات آنان با 
در  يا  و  شويم  بيانيه  نوشتن  مشغول  گرفتيم  تصميم  خبريم 
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بارها از جانب علما و شخصیتهای مختلف به 
مناظره دعوت شد و صداوسیما هم همکاری 

های الزم را در این زمینه انجام داد و حتی 
وش، از جمله پخش مستقیم  وط سر تمام شر
وش بود که هر  برنامه را پذیرفت، ولی این سر

بار به بهانه ای از مناظره میگریخت. اصلی 
ترین این دعوتها، دعوت آیت الله مصباح 

یزدی بود که چندین بار به طرق مختلف 
وش این بود  صورت گرفت و آخرین بهانه سر
که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: 

»جواب من همان بوده که هست، 20 جلد 
کتاب دارم که آقای مصباح می تواند سر هر 

سطری از آن یقه مرا بگیرد، اما ایشان چه 
نوشته ای دارد که من با استناد به آن با جناب 

مصباح مناظره کنم؟« البته این فقط آیت 
الله مصباح نبود که جایگاه علمیش از جانب 
وش نادیده گرفته می شد، بلکه او درباره  سر

دیگر علما همچون عالمه محمد تقی جعفری 
وا داشت و گفت: »من برای  نیز اهانتهایی ر

آقای جعفری متأسفم! البته بنده ایشان را 
یک فرد عادی میدانم هم از نظر علمی و هم 
سیاسی... اظهار نظرهای آقای جعفری را در 

هیچ یک از مسائل جدی نمیگیرم« 



اين جنبش يك جنبش  كنيم....  بيان  را  نظراتمان  مورد  اين 
پلوراليستی است. در آن هم برای مؤمنان جا هست و هم برای 
غير مؤمنان، هم برای سوسياليست ها و هم برای ليبراليستها. 
در جنبش سبز  توانند  زنده هستند می  كه  انسانهايی  تمامی 
حضور داشته باشند.... من سالها پيش گفتم كه انقالب ما يك 
انقالب بی تئوری بود. شورشی بود درمقابل شاه با يك تئوری 
منفی به جای يك تئوری مثبت. تاكيد بنده بر اين است كه 
اگر قرار است يك جنبش جديد ايجاد شود اين بار بايد تئوری 
داشته باشد. مردم بايد بدانند چه چيزی می خواهند و نه اينكه 
فقط بدانند كه چه چيز نمی خواهند. بنابراين ما سعی ميكنيم 
كنيم.  ايجاد  برای جنبش  تئوری  راه يك  ترين  اعتدال  با  از 
ما  دارند.  قرار  بنيانهايی  و  تئوريها  پايه  بر  آرمانها  و  اهداف 
برای  بايد  . هر دو طرف  داريم...  آزادی  درباره  تئوری هايی 
يك مذاكره جدی آماده شوند. اين می تواند يك گام به جلو 
باشد. هاشمی رفسنجانی می تواند گام آغازين اين مذاكره را 
برای آشتی ملی بردارد.... جنبش سبز محصول جنبش متوقف 
شده اصالحات است. احمدی نژاد به خوبی توانست تمام اقشار 
اصالح طلب را حذف كند و دوره جديدی را آغاز كند.... حاال 
ما جنبش سبز داريم. جنبشی كه به عنوان يك مرحله جديد 
سياست  مجله  سال  همان  در  است.  اصالحات  حركت  اوج 
عنوان  به  معرفی سروش  با  پاليسی«  »فارين  آمريكا  خارجی 
مواضع  كرد.سكوت،  تاييد  را  او  جهان،  برتر  فكر  روشن  ده 
خواص  و  علما  از  توجهی  قابل  اعداد  ضعيف  يا  و  ديرهنگام 
نسبت به فتنه 1۳۸۸، اين جرئت را به سروش داد تا در خرداد 
1۳۸۹ طی نامه ای به مراجع آنان را به مهاجرت از قم به نجف 

دعوت كند. در بخشی از اين نامه آمده بود: 
»دليران عرصه جهاد اكبر، تيغ زبان اختند و بر دولت غاصب 
نوبت  اكنون  بردند.  نمودند و سعادتی  به خلق  ارادتی  تاختند. 
از  مظلومان  و  محرومان  توقع  است.  ناخرسند  خاموشان  شما 
حال  پريشان  و  دل  افسرده  كه  است  آن  از  بيش  بسی  شما 
بنشينيد و در عيان از مالمت جباران تن زنيد و در نهان شكوه 
به درگاه قاصم الجبارين بريد، يا مخفيانه بر در ارباب بی مروت 
دنيا پيامی بفرستيد و جوابي نشنويد. كار از اعوذ و ال حول نمی 
رود و خواهش و سفارش از اثر افتاده است و سكوت در مقابل 
جباران صدای آنها را بلندتر كرده است.حال كه نه رأی موافقت 
جهاد  است.  مهاجرت  در  مصلحت  مخالفت،  يارای  نه  داريد 
اصغر كنيد. خاطر به دست تفرقه دادن نه زيركيست. اگر دهانها 
را بسته اند پايها را كه نشكسته اند. الفرار مما اليطاق من سنن 

المرسلين، بايد برون كشيد ازين ورطه رخت خويش.«
به هر حال تذبذب فكری سروش در طول حيات فكری اش 
آنچنان مشهود است كه حتی حاميانی چون محمد قوچانی در 

توصيف آن می نويسند: 
»عبد الكريم سروش ماركسيسم را از در راند و ليبراليسم را از 
پنجره به خانه آورد، آن گاه كه با سالح پوپر، ماركس را نشانه 
ميرفت. با دست سكوالريسم را پس زد و با پا آن را به پستو 
آورد، آن گاه كه معرفت دينی را از دين جدا می كرد. با چشم بر 
سفره سرمايه داری خيره شد و با دهان آن را تف كرد، آن گاه 
كه صناعت و قناعت را در تفرج صنع می نوشت. اينك بر سر 
سفره او بسيار نشسته اند: هم روشن فكران دينی كه سكوالر 
شده اند، هم محافظه كارانی سنتی كه روشن فكر دينی شده 
اند و هم روشن فكرانی عرفی كه ميهمان ناخوانده ميزبان اند.

و اين تذبذب ادامه دارد...«

  | فقه و ساماندهی جوامع|
سروش معتقد است كه فقه از عرضيات دين است لذا غير ثابت 
استوار  پايه  بر سه  را  ادعای خود  اين  است. سروش  متغير  و 
كه  است  هايی  پرسش  محصول  فقه  آنكه  اول  است:  كرده 
می توانستند طرح نگردند. دوم، فقه علمی دنيوی و برای حل 
مشكالت آن است؛ نه آنكه برای ايمان و آخرت مردم تأسيس 
شود.  نمی  محسوب  دينی  علوم  عداد  از  فقه  لذا  باشد.  شده 
در  نظم  استقرار  و  خصومات  »فصل  برای  قانونی  فقه  سوم، 
جامعه است«. پس، چنانچه نزاعی در نگيرد و زندگی بر محور 
از  بود. گذشته  نيازی به آن نخواهد  انصاف بچرخد  عدالت و 
عرضی ديدن فقه، سروش فقه و مديريت فقهی را ابزاری برای 

ساماندهی زندگی ساده ی گذشته می داند. وی جوامع را در 
يك تقسيم بندی كالن به دو دسته ی گذشته و ساده و مدرن 
و پيچيده تقسيم می كند. از نظر وی، فقه تنها از اين توانايی 
برخوردار است كه مشكالت جوامع ساده را حل و فصل كرده، 
در خور چنين جوامعی باشد. اما اين شكل مديريت، با جوامع 
مدرن كه از ويژگی پيچيده ای برخوردارند، قرابتی ندارد. وی 

در اين باره می آورد:
فقه،  آفرينی  فراغت  و  زدايی  مشكل  و  بخشی  »سامان 
مخصوص جوامع ساده و تحول و تشعب نايافته بود كه روابطی 
و  داد  می  پيوند  يكديگر  به  را  آدميان  اندک  حاجاتی  و  ساده 
خنده  آدميان  گشايی  طبيعت  و  گری  سلطه  برابر  در  طبيعت 
ميزد و ... جامه ی فقه بر اندام حيات روستايی و شهری مردم 
نيك چاالک می افتاد. تصور نوعی ديگر از معيشت و بافتی 
تازه از روابط و حاجاتی جديد برای مردم دور از افق خيال بود. 
بازار و خانواده و حرفه و حكومت  قانونمندی حيات جامعه و 
به جای فرمان  بود. فرمان سلطان و فقيه  هنوز كشف نشده 
علم نشسته بود و لذا گمان می رفت هرجا مشكلی رخ دهد به 
سر پنجه ی احكام فقهی گشوده خواهد شد. برای محتكران 
حكمی فقهی است تا احتكارشان را ريشه كن كند. راهزنان، 
حكم  با  كدام  هر  نيز  نابكاران  ديگر  و  گرانفروشان  مفسدان، 
فقهی درمان يا درو خواهند شد و آن فراغت مطبوع و مطلوب 
كه ابوحامد می خواست در سايه ی آن احكام به چنگ خواهد 
افتاد. هنوز روش علمی حل مسائل و مديريت علمی جامعه، 
انديشه ای نا آشنا بود. مديريت مالوف و معروف مديريت فقهی 
بود و بس.« اما همان گونه كه اشاره شد، از نظر سروش اين 
شكل اداره ی جامعه به كار جوامع مدرن كه از ويژگی پيچيده 
ای برخوردارند نمی آيد و در خور چنين جوامعی نيست. برای 
اداره ی چنين جوامعی بايد فكر ديگری كرد و مديرانی جديد 
جست: »جهان امروز در حل مشكالت خويش به راهنمايان و 
مديران و كارشناسان و عالمان و فراغت آفرينان، بسی بيش از 
فقيهان و حقوقدانان نياز دارد، و اين نياز گرچه هميشه بوده و 

هست، امروزه برجسته تر و جدی تر شده است«.
فقه در باور سروش نه تنها توان اداره ی جوامع جديد را ندارد، 
بلكه با می ارزش ها و هنجارهای دنيای مدرن نيز ناهمساز 
آن  داند:  می  گونه  دو  را  فقه  در  جاری  احكام  است. سروش 
دسته كه مخالفتی صريح با ارزش های مدرن مانند حقوق بشر 
ندارد - كه مسلمانان ملزم به اجرای آنهايند و آن دسته كه با 
اين ارزش ها منافات دارند  كه بايد به كناری نهاده شوند. از 
نظر او، برخی احكام فقهی در اسالم در تضاد صريح با ارزش 
احكامی  هستند.  برابری  و  بيان  آزادی  همچون  مدرن  های 
اجتهاد و  با  بايد  نابرابری حقوق زن و مرد كه  ارتداد و  مانند 
انطباق با اخالق اسالمی با ارزش های مدرن همخوان گردند. 
سروش در اين باره می نويسد: »جای انكار نيست كه در اسالم 
نابرابری  جمله  از  دارد.  وجود  فراوانی  حقوقی  های  نابرابری 

ميان حقوق عبد و موال، نابرابری حقوقی زن و مرد و نابرابری 
اين  اسالمی.  ی  جامعه  در  مسلمان  غير  و  مسلمان  حقوقی 
نابرابری ها از مسلمات فقه اسالمی است و فقهای فريقين بر 
آنها اجماع دارند«.از سوی ديگر سروش احكام فقهی را احكام 
»عملی« می داند كه بی توجه به ايمان و اعتقادات افراد است. 
كرده  تقسيم  عمل  و  ايمان  بخش  دو  به  را  دين  اساسا  وی 
اصالت را به ايمان می دهد. زيرا به عقيده ی وی عمل پس 
از ايمان است و به دنبال آن جاری می گردد و هدف خدا هم 
از نزول دين تغيير ايمان ها و عقايد بوده است. سروش فن 
متكفل عمل را فقه می داند كه احكام و فروع را به آدميان 
می آموزد." »اما آنچه متكفل ايمان و اعتقاد است، كالم دين 
و يا عرفان است«. با اين نگاه، كالم و عرفان از سوی وی 
بر فقه برتری يافته ترجيح داده می شوند.گذشته از آنكه فقه 
مختص جوامع ساده و غير مدرن است، ماهيت آن را احكام 
تشكيل می دهد و احكام تنها به امر حل مشكالت حقوقی 
می پردازد نه همه ی مشكالت بشری.. برای حل مشكالت 
جامعه ناگزير به برنامه ريزی و سياست گذاری است كه فقه 
نه توان آن را دارد و نه برای آن تدارک ديده است ، به همين 
به  دنيا  كار  به  دادن  برای سامان  فقه  نظر سروش  از  خاطر، 
رفت،  آن  اشاره ی  كه  گونه  كند.همان  می  كار  طورحداقلی 
سروش در جايی فقه را ابزار مديريت و سازماندهی جوامع ساده 
نمی  امروزی  پيچيده ی  كار جوامع  به  كه  ميداند  ی گذشته 
آيد و در جايی ديگر با اين استدالل كه ماهيت فقه را احكام 
تشكيل می دهد و احكام تنها به امر حل مشكالت حقوقی می 
پردازد، نه همه ی مشكالت بشری، نتيجه می گيرد كه فقه 
تنها مختص جوامع ساده ی گذشته است. در پاسخ سروش بايد 
گفت: اگر همان گونه كه خود اقرار دارد ماهيت فقه را احكام 
پيچيده،  جوامع  در  آيا  پرسيد  وی  از  بايد  دهند،  می  تشكيل 
مسلمانان برای تنظيم روابط خود و حل مشكالت حقوقی ديگر 
نياز به فقه ندارند؟ اگر فقه آن گونه كه سروش ادعا دارد برای 
برنامه ريزی و سياست گذاری نيست كه در اين ادعا هم چون 
و چرا وارد است . الاقل برای حل مشكالت حقوقی كه هست. 
پس در جوامع مدرن برای همين منظور هم كه شده نياز به 
اين جوامع اساس  باشيم در  آنكه معتقد  فقه وجود دارد؛ مگر 
نياز به احكام دينی برای حل مشكالت حقوقی نيست كه اتفاقا 
را دارد. وی معتقد است در جوامع مدرن  باور  سروش همين 
و امروزی مشكالت حقوقی مسلمانان بايد با حقوق برآمده از 
ارزش های مدرن منطبق با حقوق بشر حل و فصل شود )يكی 
دانستن  و غير ضرور  فقه  به  برای هجمه  ازادعاهای سروش 
آن ناهم ساز بودن فقه با ارزش های مدرن بود(. همين نكته، 
موضوع چالش با سروش است. سروش با اتكا و ابتنا بر عقايد و 
ارزش های مدرن، خواستارانطباق دين با اين ارزش ها و عقايد 
است. در برابر اين اعتقاد وجود دارد كه  عقايد مدرن تا آنجا 
پذيرفتنی است كه با دين ناسازگار نباشد.اين ادعای سروش كه 
فقه به ايمان مردمان بی توجه است، با اين تأكيدكه از نظر فقه 
مؤمنان برای سعادت اخروی بايد در دنيا اعمالی را انجام دهند 
و از انجام اعمالی بپرهيزند و اينكه »دنيا مقدمه ی آخرت است 

و راه سعادت اخروی از دنيا می گذرد«، رد می شود.

 | حکومت دینی در باور سروش |
دينی  حكومت  نوع  ی  درباره  موجود  تصور  سروش  باور  به 
تصور  اين  معنا،  بدين  ميگشت؛  فقهی  تاكنون حول حكومت 
رشته  نيست جز  دينی چيزی  است كه حكومت  داشته  وجود 
اين مقررات هم الجرم  برای حكومت و  از مقررات الزم  ای 
در فقه يافت می شوند و فقيهان هم كسانی هستند كه اين 
مقررات را بهتر از ديگران می دانند«. از اين رو، مباحث مربوط 
به حكومت دينی، هم درباره ی فقه بود و هم توسط فقيهان 
پاسخ  كه  داشت  وجود  انتظار  اين  همواره  و  شد،  می  مطرح 
مسائل مربوط به آن از حوزه ی فقه به دست آيد. به همين 
خاطر تنها حكومت دينی در ايران شكل فقهی به خود گرفت 
و ذيل نفوذ فقها تأسيس شد. اما سروش نظر ديگری نسبت 
به حكومت دينی دارد؛ به عقيده ی او نه دين در فقه منحصر 
است و نه حكومت فقط جنبه ی حقوقی دارد«؛ از سوی ديگر 
پيش از اين فقه جزو عرضيات دين و تغيير پذير و غيرالزم و 
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وش مارکسیسم را از در راند و  عبد الکریم سر
لیبرالیسم را از پنجره به خانه آورد، آن گاه 

که با سالح پوپر، مارکس را نشانه میرفت. 
با دست سکوالریسم را پس زد و با پا آن را به 

پستو آورد، آن گاه که معرفت دینی را از دین 
جدا می کرد. با چشم بر سفره سرمایه داری 
خیره شد و با دهان آن را تف کرد، آن گاه که 

ج صنع می نوشت.  صناعت و قناعت را در تفر
اینک بر سر سفره او بسیار نشسته اند: هم 

وشن فکران دینی که سکوالر شده اند، هم  ر
وشن فکر دینی  محافظه کارانی سنتی که ر

وشن فکرانی عرفی که  شده اند و هم ر
میهمان ناخوانده میزبان اند. و این تذبذب 

ادامه دارد...
»محمد قوچانی«



مختص جوامع ساده دانسته شد. بنابراين، به عقيده ی سروش 
حصر توجه به اين سو مؤمنان را از توجه به جوانب ديگر باز 
نهاده  آنان  روی  پيش  حكومت  از  ناقص  تصويری  و  داشته 
است. اما جوانب ديگری كه برای مطالعه ی مبانی حكومت 
دينی بايد به آنها توجه نمود چه هستند؟از نظر سروش اين 
را  آنها  بايد تكليف  اند؛ كه  مباحث فرافقهی و حتی فرادينی 
و  كالم  )يعنی  دين  فقهی  غير  و  دينی  غير  های  عرصه  در 
انسان شناسی( روشن نمود. با اين توضيحات، شناخت شكل 
حكومت مطلوب مورد نظر سروش موكول به شناخت مباحث 
كالمی و انسان شناختی ديگر است كه برخی از آنها تاكنون 
بحث  به  اختصاصی  ورود  برای  اينجا  در  اما  اند.  شده  ارائه 
حكومت دينی مورد نظر سروش، مرور برخی از اين مباحث 
ضروری به نظر می رسد. اين مباحث، مبانی نظری برگرفته 
نوع حكومت مطلوب  تعيين كننده ی  از مدرنيته هستند كه 
مورد نظر سروش می باشند. حكومت دينی مورد نظرسروش 
حكومتی است پلورال، سكوالر، ليبرال و منطبق با حقوق بشر 

مدرن غربی و تحقق بخشی آن.
 | سروش و سکوالریسم|

سروش تأكيد دارد كه حكومت دينی مورد نظرش حكومتی 
مورد  سكوالريسم  اما  سكوالريستی.  های  گرايش  با  است 
سازی  هم  و  انطباق  امكان  آيا  دارد؟  معنايی  چه  وی  نظر 
توضيح  در  هست؟وی  دينی  حكومت  با  سكوالريسم 
سكوالريسم  متفاوت  نوع  چهار  خود  نظر  مورد  سكوالريسم 
به  نخست، سكوالريسم  معنای  در  دهد.  می  تميز  هم  از  را 
مفهوم ترک زهد است. اين عقيده در برابر كسانی شكل گرفته 
است كه خواهان زندگی راهبانه و زاهدانه و ترک دنيا بودند. 
های  كامجويی  نفی  را  اخروی  سعادت  شرط  كه  »راهبانی 
دنيوی می دانستند. در برابر اين عقيده شكل گرفت كه بايد 
رو به دنيا آورد و از آن حظ و بهره برد.سكوالريسم در معنای 
دوم به مفهوم نفي دخالت روحانيت در امور كشور است. اين 
مفهوم از سكوالريسم آنجايی معنا دارد كه بدانيم در مسيحيت 
شرط صحت بسياری از اعمال، حضور يك روحانی است. هر 
چند در اسالم چنين چيزی وجود نظری ندارد اما در مسيحيت 
بسياری از اعمال مانند عقد شرعی، يا غسل تعميد مشروط به 
حضور يك روحانی است، و شرط قبولی آن عمل اين حضور 
است. در  است.شكل سوم سكوالريسم، سكوالريسم سياسی 
اين شكل سكوالريسم، بر جدايی دين از حكومت تأكيد می 
شود. سروش در اينجا برجدايی دين از حكومت و نه سياست 
تأكيد دارد؛ چرا كه به نظر او دين از سياست جداناشدنی است و 
تنها بر جدايی دين از حكومت می توان حكم كرد. جدايی دين 
از حكومت به معنای كسب مشروعيت حكومت و حاكمان از 
منابعی غير دينی است. يعنی »حكومت و كسانی كه حكومت 
می كنند حق حاكميت را از دين و دينداری بر نمی گيرند«. 
اين عقيده، اين نتيجه را به همراه دارد كه »عالم دينی بودن 
و پارسا بودن در اسالم هيچ حق ويژه ای برای حاكم ايجاد 
نمی كند. بنابراين حق حاكميت از هر جا بيايد از دين بر نمی 
آيد«. چنين حكومتی نه تنها مبتنی بر اديان نيست كه نسبت 
در  خاطر،  همين  به  الاقتضاست.  و  طرف  بی  اديان  تمام  به 
جهان امروز سكوالريسم را به بی طرفی ايدئولوژيك حكومت 
مردم،  ماليات  از  تواند  نمی  حكومتی  چنين  شناسند.  می  هم 
مراكز و معابد دينی بسازد و ساختن مراكز و كليساها به مردم 
واگذار شده است؛ يعنی حكومت به نفع هيچ مرام و عقيده ای 
تبليغ نمی كند و به عنوان يك قاضی بی طرف تنها نظاره گر 
است.سروش  اجتماع  ميدان  در  و عقايد مختلف  اديان  رقابت 
يا علمی می  فلسفی  را سكوالريسم  نوع چهارم سكوالريسم 
كه  شود  می  تأكيد  امر  اين  بر  فلسفی  سكوالريسم  در  نامد. 
امر فراطبيعی را دخيل  نبايد هيچ گونه  امور دنيوی  تبيين  در 
نمود. لذا در سكوالريسم فلسفی جاپای خدا از دنيا و دخالت 
و در آن محو و در تبيين پديده های اجتماعی و علمی پای 
به ميان كشيده نمی شود.از ميان چهار نوع سكوالريسم  آن 
سياسی  سكوالريسم  يعنی  سوم  نوع  سروش  االشاره،  فوق 
معنا حكومت  اين  در  داند.  دينی خود می  الگوی حكومت  را 
دينی مورد نظر سروش حكومتی است كه در آن، حكومت و 
حاكمان مبانی مشروعيت خود را از دين اخذ نمی كنند و در 

امور عقيدتی جامعه هيچ نقشی ندارند. اين شكل سكوالريسم 
بر بی  ليبراليسم هم  ليبراليستی دارد؛ زيرا  اعتقادات  ريشه در 
هيچ  به  نسبت  چون  »ليبراليسم  دارد.  تأكيد  مذهبی  طرفی 
آدمی  دينی  هر  اختيار  به  نسبت  ندارد  رأيی  و  موضعی  دينی 
را محق و مختار می شمارد و سخن از تكليف ويژه ای نسبت 
به دين ويژه ای نمی گويد.جامعه ی ليبرال برخالف جامعه ی 
ديندار، وضعيتی ماقبل انتخاب و همواره حال امتحان، انتخاب 
دين  هيچ  ليبرال  ی  جامعه  در  معنا،  بدين  است.  گزينش  و 
دارد  اندازه ی ديگری حق  به  ندارد و هر كس  رسمی وجود 
دين خود را اختيار كند و هيچ كس حق ندارد ديگری را به دين 
خود تكليف كند«. حال در چنين جامعه ای حكومت هم می 
بايد در قبال اديان و عقايد گوناگون و قرائت های مختلف از 
دين واحد بی طرف باشد. اين بی طرفی از »لوازم پلوراليسم 
معرفتی است كه خود يكی از اركان ليبراليسم است« )فراموش 
نكنيم كه پيشتر سروش بر كثرت حقايق و توزيع آن در ميان 
افراد حكم كرده بود(. سروش تحميل يك دين يا يك قرائت 
حكومت  وجه  اين  بر  دانسته،  قدرت  مقتضيات  از  را  دين  از 
های دينی خرده می گيرد.»اين بی طرفی الزمه ی معرفت 
شناسی ليبرال است كه انسانها خود درباره ی حقانيت يا عدم 
با سوزن  را  حقانيت مكاتب داوری كنند و نقص حجت خود 
قدرت رفو ننمايند و حقانيت را با قدرت سياسی گره نزنند«.

پيشتر اشاره شد كه حكومت دينی ايده آل سروش حكومتی 
است كه مبتنی بر حقوق بشر و تحقق بخش اين حقوق باشد. 
در  منعكس  جهانی  های  ارزش  به  بايد  دينی  های  حكومت 
اعالميه ی حقوق بشر و حقوق طبيعی مجتمع در آن گردن 
نهند. اما به عقيده ی سروش اين يكی از نقاط چالش حكومت 
های دينی مبتنی بر فقه با ارزش های مدرن است. حكومت 
های دينی فقهی التفاتی به اين حقوق ندارند و آن را بر خالف 
اعتقادات خود می دانند؛ زيرا از نظر آنها »اعالميه ی حقوق 
بشر با بی اعتنايی نسبت به دين و با فرض زندگی در جامعه 
شده  نگاشته  خالق  حقوق  گرفتن  ناديده  با  و  دينی  غير  ای 
است«؛ و به همين سبب نمی توان به راحتی خود را با همه 
ی مبانی و مواد آن هماهنگ ساخت، حاكمان حكومت فقهی 
حكومت  كردن  دموكراتيك  به  دعوت  كه  كنند  می  احساس 
عين دعوت به تهی كردن حكومت از دين و غيردينی كردن 
جامعه و بنا نهادن آن بر مبانی الايمانی است؛ به همين خاطر 
بمانند«.سروش  دينی  اما  غيردموكراتيك  دهند  می  »ترجيح 

حكومت مطلوب خود را حكومت دموكراتيك دينی می نامد. 
اين حكومت، از آن جهت دينی است كه ريشه در جامعه ای 
ديندار دارد و دموكراتيك است، زيرا ملتزم به قواعد دموكراسی 
است. حكومت دموكراتيك دينی به دليل بهره بردن از عقل 
جمعی و حرمتی كه به حقوق بشر می نهد دموكراتيك است. 
از اين نظر حكومت دينی می تواند دو شكل دموكراتيك يا 
غيردموكراتيك  دينی  حكومت  باشد.  داشته  دموكراتيك  غير 
حكومتی است كه از دو ويژگی پيش گفته )يعنی بهره از عقل 
نكته  اين  ذكر  است.  تهی  بشر(  حقوق  به  حرمت  يا  جمعی 
اهميت دارد كه از نظر سروش حكومت دينی به اقتضای ريشه 
داری در ميان مردم ديندار دينی است، نه آنكه مستخرج از 
دين باشد. لذا ويژگی دموكراتيك حكومت دينی را نبايد ناشی 
از آن دانست. حكومت دينی مسبوق به  از دين يا مستخرج 
جامعه ی دينی و متناسب با آن است و در چنين جامعه ای 
ساختار گرفته بنا می يابد.در باور سروش يك مقدمه ی الزم 
برای دموكراتيك كردن حكومت »سيال كردن فهم دين از 
طريق برجسته تر كردن نقش عقل در آن است، آن هم نه 
عقل فردی بلكه عقل جمعی كه محصول مشاركت همگان 
نمی  ميسر  اين  و  است  بشريت  تجارب  از   جستن  بهره  و 
شود مگر با شيوه ای دموكراتيك«حكومت های دموكراتيك 
،حكومت هايی هستند كه بر خالف حكومت های ديكتاتور 
يا دينی، عقل جمعی را داور نزاع ها و گشاينده ی مشكالت 
می دانند.در حالی كه حكومت های ديكتاتور اين داوری را به 
دست زور فردی می دهند حكومت های دينی داوری را به 

دست دين می سپارند.
پس از تعيين نوع و ويژگی های حكومت دينی، جای طرح 
اين سؤال است كه اين حكومت چه وظايفی دارد؟ سروش با 
آن  از  فراتر  ايمان، وظايف - و حتی  و  به عمل  تقسيم دين 
به  كند.  می  تعيين  را  خود  مطلوب  دينی  حكومت   - هويت 
عقيده ی سروش، حكومت دينی از آن حيث كه دينی است 
حكومتی ايمانی است. بدين معنا كه حكومت دينی وظيفه ی 
حفظ و ارتقاء »آزادانه« و »آگاهانه«ی ايمان مؤمنان را دارد. 
انسان  از عمل  مؤسس  بودن  دينی  اعتبار  به  چنين حكومتی 
های محق و مؤمن است و ملزم است »فضايی را فراهم آورد 
كه پاسبان ايمان آزادانه و آگاهانه و تجربه ی دينی مؤمنان 
باشد« چنين حكومتی در برابر حكومت فقهی قرار می گيرد 
تكليف  وظيفه ی شرعی،  بنابر  است(  فقيه  )كه  حاكمش  كه 
دارد.  را  فقهی  فروع  و  احكام  اجرای  و  حفاظت  و  پاسداری 
در چنين حكومتی تصور بر آن است كه مردم بايد به احكام 
شرعی عمل نمايند و حاكم دينی هم موظف به اجرای چنين 
احكامی است و »اگر برای اين كار اجبار و الزام هم الزم آمد، 
از اجبار و الزام دريغ نكند و از اين طريق سعادت اخروی مردم 
را تأمين نمايد«.در مقابل، حكومت دموكراتيك دينی برخالف 
از  دارد.  را  داران  دين  ايمان  ی  دغدغه  تنها  فقهی  حكومت 
آنجايی كه ايمان وضعيتی فردی، درونی و عاطفی است اكراه 
بردار نيست و نمی توان به جبر آن را در قلوب آدميان وارد 
فضای  تامين  در جهت  كه  دارد  وظيفه  حكومتی  چنين  كرد. 
ايمان آزادانه ی مؤمنان بكوشد و چنين فضايی را برای ارتقای 
فضای  بكوشد  بايد  حكومت  آورد.اين  فراهم  دينداران  ايمان 
جامعه را چنان سامان بدهد كه تجربه ی دينی و ايمان آوردن 
بی اكراه برای يكايك اعضای جامعه همواره ميسر باشد( اين 
بر  دارد.  ليبراليستی وی  باورهای  در  ريشه  عقيده ی سروش 
اساس باورهای ليبراليستی، حكومت جز تأمين شرايط انتخاب 
آزاد هيچ گونه وظيفه ای بر عهده ندارد )ديديم كه براساس 
گرايش سكوالريستی، سروش خواستار بی طرفی ايدئولوژيك 
حكومت بود(. در چنين وضعی تنها وظيفه ی حكومت ايجاد 
فضای مناسب و مساعد برای پرورش و ارتقای ايمان است. اگر 
حاجات و نيازهای بشر را به دو دسته ی حاجات و نيازهای اوليه 
)از قبيل خوراک، پوشاک، مسكن، بهداشت و غيره  حاجاتی كه 
شرط زنده ماندن است . ( و حاجات و نيازهای ثانويه )مانند 
دين و عزت نفس و مانند آن( تقسيم كنيم، حكومت وظيفه 
دارد كه نيازهای اوليه ی جامعه را تأمين نمايد تا جامعه خود 
بتواند به نيازهای ثانويه بپردازد. بدين معنا، خدمت كردن به 
دنيای مردم ديندار در واقع خدمت كردن به آخرت آنان است. 
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حکومت دینی که خدمتگزار دینداران است 
جز در جامعه ی دینداران معنی پیدا نمی 

کند. اما همه جا چه در جامعه ی دینی چه 
در جامعه ی غیردینی، حکومت، حکومت 

است و ماهیت یکسانی دارد و دینی بودن و 
نبودنش مفاد و مضمون آن را دگرگون نمی 

کند و فقط با عطف به جامعه ی دینداران 
است که حکومت بالعرض صبغه و صفت 

دینی به خود می گیرد.
وش« »عبدالکریم سر

وش درباره ی نظریه ی والیت فقیه  نظر سر
وش  امام خمینی تأمل برانگیز است. سر

این نظریه را عین استبداد دینی می داند 
و معتقد است که با آن نمی توان نظم 

دموکراتیک به وجود آورد. از آن فراتر به 
عقیده ی وی با نظریه ی والیت فقیه حتی 

وش معتقد است  نمی توان عدالت ورزید. سر
نظریه ی والیت فقیه امام خمینی از همان 

آغاز یک نظریه ی غیراخالقی بوده است؛ لذا 
باید به دنبال جمهوری مطلق بود 



در نتيجه، روح حكومت دينی می شود؛ گرچه شكل و ساختار 
خود  به  خاصی  شكل  عصری  هر  در  و  باشد  نداشته  معينی 
بگيرد. حكومت دينی از حيث دينی بودن، دنيای مردم ديندار 
را به طور حداقلی آباد كرده، نيازهای آنان را فراهم می آورد 
تا آنان را از قيد نان و دارو و مسكن و حاجات اوليه برهاند. 
تا »تأمل و غور در حاجات ثانويه از جمله ايمان های لطيف 
معنوی برای آنان فراهم شود و از اين طريق مختارانه و آزادانه 
سعادت اخروی خود را تأمين كنند«.لذا ارتباط حكومت دينی 
يعنی  بالعكس.  نه  دارد  باال  به  پايين  دينداری مردم جهتی  و 
از آنجايی كه مردم ديندارند حكومت دينی می شود، نه آنكه 
چون حكومت دينی است وظايف دينی برعهده دارد. اما شايد 
نيازهای  تأمين  آيد كه وظيفه ی  پيش  اين پرسش  اينجا  در 
اوليه، وظيفه ی هر نوع حكومتی است )چه دينی و چه غير 
آن( و اين نوع حكومت هيچ تفاوتی با ساير حكومت ها ندارد؛ 
پس بر چه اساس و بر پايه ی چه توجيهی چنين حكومتی را 
دينی می ناميم؟ از نظر سروش »تفاوت های اصلی حكومت 
های دينی و غير دينی نه در شكل آنها كه در غايات آنهاست. 
حكومت دينی آگاهانه و هر روز دنيای مردم ديندار را آباد می 
حكومت  غايت  اين  كنند.  آباد  خود  را  آخرتشان  آنان  تا  كند 
دينی است. اما شكل آباد كردن دنيا می تواند در هر دو نوع 
حكومت كامال يكسان باشد«. از اين نظر تفاوت حكومت دينی 
از غير دينی نه در تفاوت های ساختاری كه در تفاوت اغراض 
حكومت و در منبع و منشا حكومت است. حكومت از آن نظر 
كه تأمين كننده ی نيازهای اوليه به منظور زمينه سازی برای 
. و در ميان  ثانويه است  نيازهای  آمدن شرايط كسب  فراهم 
آيد:  مردمی ديندار شكل گرفته است - دينی به حساب می 
»حكومت دينی كه خدمتگزار دينداران است جز در جامعه ی 
دينداران معنی پيدا نمی كند. اما همه جا چه در جامعه ی دينی 
چه در جامعه ی غيردينی، حكومت، حكومت است و ماهيت 
نبودنش مفاد و مضمون آن را  يكسانی دارد و دينی بودن و 
دگرگون نمی كند و فقط با عطف به جامعه ی دينداران است 
كه حكومت بالعرض صبغه و صفت دينی به خود می گيرد«. 
اما چنين حكومتی حق حاكميت را از چه كس و از چه طريق 
به دست آورده است؟ حق حكومت در دموكراسی دينی مأخوذ 
از خواست و اراده و تفويض تابعان است كه با حق حكومت در 
حاكميت های دينی فقهی تفاوت دارد. به عقيده ی سروش 
حاكم  به  خدا  سوی  از  حاكميت  حق  فقهی  های  حكومت  و 
اين  اين است كه  تفويض می شود و نقش مردم هم كشف 
حق از آن كيست و به چه كسی تعلق می گيرد. همان گونه 
كه اشاره شد، از نظر سروش چنين منبع مشروعيتی يكی از 
است.گفته  بررسی  مورد  دينی  حكومت  نوع  دو  های  تفاوت 
شد كه سروش به سكوالريسم سياسی )حداقلی( باور دارد. در 
اين شكل سكوالريسم بر جدايی دين از حكومت حكم شده 
است و بر اين امر تأكيد می شود: »حكومت و حاكمان حق 
حاكميت را از دين نمی گيرند«. همان گونه كه پيداست اين 
نگاهی  با  هست،  هم  وی  استدالل  مبنای  كه  سروش،  نظر 
بيرون دينی گزاره ای »هنجاری« است و هيچ گونه استداللی 
اثبات صحت آن نشده است. چنين گزاره هايی )گزاره  برای 
آنها  توان  بدين معنا كه نمی  ناپذيرند؛  ابطال  های هنجاری( 
را ابطال - و البته اثبات - كرد. پذيرش گزاره های هنجاری 
نه ناشی از يك فرايند منطقی كه ريشه در حقايق ديگر دارد: 
نيازهای ارزش های ديگر مورد قبول، تربيت، تجارب و... در 
پذيرش يا رد چنين گزاره هايی دخيل اند. برای رد سكوالريسم 
عكس  های  گزاره  بر  است  كافی  سروش  نظر  مورد  سياسی 
ادعای  برخالف  گفت:  يعنی  كرد.  تأكيد  آن  مبنايی  گزاره ی 
و  حاكمان  مشروعيت  منابع  سياسی  سكوالريسم  به  قائالن 
حكومت از دين بر می آيد. اين گزاره در يك فضای عقالنی 
و فلسفی )بيرون دينی( گزاره ای هنجاری است؛ اما با نگاهی 
درون دينی می توان برای اثبات يا رد آن استدالل نمود. همان 
گونه كه بارها تأكيد شده است، اگر قرار است دين بر جامعه 
حكومت كند و احكام دينی بر آن حاكم باشد . در يك معنای 
كه  پذيرفت  بايد  پس   - باشيم  داشته  دينی  ای  جامعه  كلی 
منابع مشروعيت - و حكومت از دين بر می آيد؛ زيرا عالمان و 
عامالن به دين بايد حكومت كنند. در ضمن، چنانچه يك دين 

داعيه ی سياسی - اجتماعی دارد باشد و برای پذيرش فرد يا 
افرادی به عنوان حاكم، دينداران را مكلف و من كند، دينداران 
نمی توانند اين حكم را ناديده گرفته و به آن پشت كنند؛ مگر 
آنكه از دينداری عدول نمايند.البته سكوالريسم سياسی نتيجه 
ی منطقی باور به »كثرت گرايی« است. همان گونه كه پيشتر 
ذكر آن رفت، كثرت گرايی يكی ديگر از باورها و ارزش های 
گرايانه  كثرت  اعتقادات  ی  پايه  بر  است.  سروش  نظر  مورد 
همهی نحله ها و مكاتب فكری - فرهنگی از ميزانی از حق 
برخوردارند و با اين ادعا كه يك مكتب در برابر ساير مكاتب 
از حق برخوردار است، نمی توان آنها را حذف كرد و با مانع از 
فعاليت های اجتماعی آنها شد. اگر همه ی نحله ها و مكاتب 
فكری - فرهنگی از حق برخوردارند و حقانيت منحصر به يك 
مكتب و نحله نيست، پس نمی توان يكی از آنها را بر سايرين 
حاكم كرد. اما همان گونه كه پيشتر اشاره كرديم، چنين باوری 

با اعتقادات دينی و دينداری در تضاد و تقابل است.
نتيجه ی منطقی كثرت گرايی )و البته از باورهای سكوالريسم 
عقيده  )همان  است  ايدئولوژيك حكومت  بی طرفی  سياسی( 
كه در مطبوعات دوم خردادی بسيار تبليغ شد و وزارت ارشاد 
اين دولت خود را ملزم به آن می دانست. براساس اين عقيده، 
حكومت تنها به سان يك داور بی طرف شرايط مساوی برای 
رقابت تمام مرام ها و عقايد را فراهم می آورد و به نفع هيچ 
مرام و عقيده ای تبليغ نمی كند. اين اعتقاد با دين، دينداری 
را  خود  دينی  هر  زيرا  دارد.  ناسازگاری  سر  دينی  حكومت  و 
حق مطلق و رقبا را از دايره ی حق خارج می داند و دينداران 
ايمان آورند و  اگر يك دين را حق ندانند، نمی توانند به آن 
همواره در ترديد و بی ايمانی سرگردان خواهند بود؛ در نتيجه 
دينداری معنا نخواهد يافت. حكومت دينی هم وظيفه ی خود 
را دفاع از يك عقيده و مرام می داند و ملزم به تبليغ و انتشار 
آنچه حق است می باشد. در غير اين صورت، برپايی حكومت 
پيداست، سكوالريسم  ندارد. همان گونه كه  معنا  دينی ديگر 
سياسی مورد نظر سروش - و ديگر روشنفكران دينی حلقه ی 
كيان - و همچنين ليبراليسم و كثرت گرايی، در تقابل با جامعه 
به  اتكا  با  است.سروش  دينی  و حكومت  دينداری  ديندار،  ی 
عقايد پيشين )سكوالريسم، ليبراليسم و كثرت گرايی( خواهان 
پايبند  بشر  حقوق  به  دينی(  چه  )اگر  ها  حكومت  است  آن 
باشند. حقوق بشر )غربی(، هم زاييده ی افكار سكوالريستی، 
ليبراليستی و كثرت گرايانه است و هم خود زاينده ی آنها می 
سياسی  و  اجتماعی  فكری،  مطلق  های  آزادی  به  زيرا  باشد؛ 
حكم می كند و به برابری مطلق انسان ها، فارغ از هر مرام 
با  تقابل  در  اينها  ی  همه  كه  دارد  اعتقاد  جنس  و  عقيده  و 

اعتقادات دينی است.
به  را  دينی  های  حكومت  انگاری،  دوگانه  يك  در  سروش 
حكومت های دينی فقهی و حكومت های دينی دموكراتيك 
حكومت  كه  دينی،  دموكراتيك  حكومت  كند.  می  تقسيم 
ی  جامعه  يك  در  كه  است  حكومتی  است،  سروش  مطلوب 
دينی ريشه دوانيده و وظيفه ی حفظ و ارتقاء آزادانه و آگاهانه 
ی ايمان مؤمنان را دارد. از اين نظر، تنها وظيفه ی حكومت 
دموكراتيك دينی تأمين فضای ايمان آزادانه ی مؤمنان است 
و اگر حاجات و نيازهای اوليه )مانند خوراک، پوشاک، مسكن 
است  خاطر  بدان  تنها  كند،  می  برطرف  هم  را  تابعان   )... و 
)از قبيل دين و عزت نفس(  ثانويه  نيازهای  آنان خود به  كه 
جهت  ای  وظيفه  هيچ  دينی  دموكراتيك  حكومت  بپردازند. 
تبليغ دين ندارد، بلكه تنها بايد فضای آزاد رقابت ميان آرا و 
عقايد گوناگون را تأمين نمايد و اين خود مردم هست كه بايد 
جهت گيری های عقيدتی و ارزشی خود را تعيين كنند. با اين 
تعريف از حكومت دينی، حكومت هايی مانند آمريكا و تركيه را 
هم می توان حكومت دينی دانست . كه صد البته هيچ عاقلی 
زيرا چنين حكومت هايی  نداشته است  ادعايی  تاكنون چنين 
آزادانه  ايمان  ی  كننده  تأمين  و  دارند  دينی  جوامع  در  ريشه 
تمام  به  طرف  بی  داوری  همچون  و  هستند؛  خود  مردم  ی 
گرايش های فكری امكان بروز و ظهور می دهند.همچنين، 
ايدئولوژيك حكومت، ديگر نمی توان  اعتقاد به بی طرفی  با 
انتظار شكل گيری نهادها و ساختارهای اجتماعی - سياسی 
دينی داشت و نبايد در قوانين اساسی جوامع نقشی برای دين 

و دينداران قائل شد.در انتها بايد گفت، همان گونه كه از ظاهر 
را  استدالل های خود  بنيان  آيد، وی  بر می  مباحث سروش 
برای نفی حكومت دينی فقهی و اثبات حكومت مطلوب، عقايد 
و ارزش های مدرن قرار داده است. از نظر سروش مطلوبيت 
و ارزشمندی يك حكومت را ميزان انطباق آن با اين عقايد و 
ارزش ها تعيين می كند. اين عقيده ی سروش همان گونه كه 
در جايی ديگر هم اشاره شد، نقطه ی چالش وی با موافقان 
اين  البته  است.  دينی  فقهی  و حكومت  دين  نقش حداكثری 
اسالمی  جمهوری  گذار  بنيان  سياسی  های  انديشه  با  اعتقاد 
است،  منعكس  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  كه  هم، 
باز  فصل  همين  انتهای  در  بحث  اين  )به  باشد  می  ناسازگار 

خواهيم گشت(.
 | سروش و جمهوری اسالمی|

هرچند نظراتی كه تاكنون از سروش نقل شد تلويحا موضع و 
نظر او را درباره ی جمهوری اسالمی و نظريه ی كانونی آن 
اما سروش در چند ساله ی  انعكاس می دهد،  )واليت فقيه( 
اخير )به ويژه پس از وقايع سال 1۳۸۸(نظرات صريح خود را 
درباره ی جمهوری اسالمی ابراز داشته است. نظرات سياسی 
نظرات  منطقی  امتداد   - آمد  خواهند  متعاقبا  كه   - سروش 
بنيادی تر او در حوزه ی فلسفه و كالم است و می بايد آنها 
را بر آمده از همان نظريات مبنايی تر دانست.در ابتدا سروش 
نظام  نظری  ی  پايه  )كه  را  مهدويت  از  موجود  های  تفسير 
جمهوری اسالمی و واليت فقيه است( در تعارض و تضاد با 
دموكراسی می داند. به عقيده ی او آن تفسير از مهدويت با 
)عج(  بازگشت حضرت مهدی  است كه  دموكراسی همخوان 
چنان دور تصور شود كه بتوان برنامه ريزی سياسی انجام داد. 
»سكوالريزاسيون«  ی  عقيده  همان  مهدويت  از  تفسير  اين 
فاصله  موجود  دنيای  از  آنقدر  دينی  های  انديشه  يعنی  است. 
می گيرند كه بدون توجه به آن برنامه ريزی انجام گيرد. اين 
تفسير، مهدويت را نفی نمی كند اما همنشين و ديوار به ديوار 
نفی آن است. زيرا اعتقاد و عدم اعتقاد به آن، تفاوتی در برنامه 
در  داشت.سروش  نخواهد  سياسی   - اجتماعی  های  ريزی 
نظرات سياسی سال های اخير و باالخص درباره ی حكومت 
ای  گونه  به  است؛  شده  دچار  تحول  نوعی  به  خود  مطلوب 
ميان  به  كمتر سخن  دينی  دموكراتيك  از حكومت  ديگر  كه 
دارد.  تأكيد  فرادينی«  »حكومت  بر  آن  جای  به  و  آورد،  می 
»حكومت فرادينی« حكومتی است كه نسبت به همه ی اديان 
ويژه  دين  هيچ  پيرو  به  ای  ويژه  حق  هيچ  است؛  طرف  بی 
می  رسميت  به  را  سياسی  و  دينی  پلوراليسم  دهد؛  نمی  ای 
برای  را  قانون  و  است  قائل  برابر  حقوق  همه  برای  شناسد، 
همه يكسان اجرا می كند. حكومت فرادينی نامی ديگر برای 
اين  سروش  است.  سروش  نظر  مورد  سياسی  سكوالريسم 
حكومت را از اسالم قابل استخراج نمی داند، زيرا به عقيده ی 
وی »دموكراسی از اسالم قابل استخراج نيست«. دموكراسی 
يك روش حكومتی برای »مديريت كم خطا« بر »مردم حق 
مدار« است و اين اصول، كه ركن هر نظام دموكراتيك هستند، 

از مبانی دين استخراج نمی شوند.
است:  يافته  تشكيل  عمده  ركن  دو  از  سياسی  سكوالريسم 
اول، ركن مشروعيت و ديگری بی طرفی نظام سياسی نسبت 
به فرقه های دينی و فكری. در اين تفسير، مشروعيت نظام 
منوط به عدالت است و نه ديانت خاص. و مقبوليت آن هم از 
مردم می آيد. در اين شكل حكومت، كه هيچ تفاوتی با ساير 
دموكراسی ها ندارد، سعی می شود قوانينی كه با قوانين قطعی 
دينی منافات ندارند به تصويب نرسند كه اين قوانين قطعی و 

ضروری هم در اسالم ناچيز و بسيار محدود هستند.
فقيه  واليت  ی  نظريه  ی  درباره  سروش  نظر  بين  اين  در 
عين  را  نظريه  اين  سروش  است.  برانگيز  تأمل  خمينی  امام 
استبداد دينی می داند و معتقد است كه با آن نمی توان نظم 
دموكراتيك به وجود آورد. از آن فراتر به عقيده ی وی با نظريه 
ی واليت فقيه حتی نمی توان عدالت ورزيد. سروش معتقد 
يك  آغاز  همان  از  خمينی  امام  فقيه  واليت  نظريه ی  است 
دنبال جمهوری  به  بايد  لذا  است؛  بوده  غيراخالقی  نظريه ی 

مطلق بود. 
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سید محمد خاتمی از تولد تا پایان  مسئولیت  در  وزارت ارشاد

شاگرِد  جان الک!
 

 | آغاز زندگی |
پاييز سال 1۳۲۲ در اردكان يزد به دنيا آمده و  محمد خاتمی 
|در يك خانواده سه نفری متشكل از سه برادر و چهار خواهر 
بزرگ شد.سيد محمد در خانواده ای سياسی رشد يافت؛ از همان 
دوران كودكی و نوجوانی، فضای استبداد زدگی ايران و ناكامی 
و ناچاری مبارزان را لمس و درک كرد و همين رويدادها بود 
جوانی  و  نوجوانی  و  كودكی  آرمان  به  را  ستيزی  استبداد  كه 
از  بود كه  فرزند روحانی فاضل و بصيری  او  نمود.  وی مبدل 
خارجی  استعمار  و  داخلی  استبداد  با  مبارزه  به  رضاخان  زمان 
رفته بود و حتی ادعاهای محمدرضا در باب آزادی و برگزاری 
انتخابات، مبارزاتش را متوقف نكرد. خاتمی تحصيالت ابتدايی 
تا دبيرستان را در اردكان گذراند. از سال اول دبيرستان نيز در 
حوزه علميه اردكان - كه تحت نظارت پدرش بود - ثبت نام 
آغاز  كالسيك  تحصيالت  ادامه  با  همزمان  را  طلبگی  و  كرد 
از اخذ ديپلم و در حالی كه بخشی  نمود.در سال 1۳4۰ پيش 
قم  به  بود  آموخته  پدرش  نزد  را  حوزوی  دروس  مقدمات  از 
رفت و ضمن ادامه دروس حوزوی ديپلم متوسطه را در رشته 
خاتمی  شوق  علی رغم  آنچه  كرد.  اخذ  تجربی(  )علوم  طبيعی 
به تحصيالت كالسيك، او را به حوزه علميه نيز هدايت كرد 
اصرار و تشويق پدر بود. خاتمی شيك ترين طلبی قم بود؛ اين 
توصيف مادر محمد از اوست.نخستين سال های حضور خاتمی 
در قم، هم زمان بود با روی كار آمدن اسداهلل علم و آغاز برنامه 
پهلوی  رژيم  در  اصالحات  انجام  آمريكا برای  كه دولت  هايی 
به محمدرضا ديكته كرده بود. اليحه انجمن های واليتی كه 
شرط اسالم را از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب حذف می 
كرد و در واقع، مقدمه ای بود برای تبديل ايران به يك جامعه 
الئيك، اولين گام از سری اصالحات امريكايی بود كه واكنش 
پی  در  را  علما  ديگر  و  خمينی  اهلل  روح  سيد  اهلل  آيت  شديد 
داشت. مقاومت علما و در نهايت لغو اليحه انجمن های ايالتی 
تقليد  مرجع  كه  بود  جديدی  جريان  پيروزی  اولين  واليتی  و 
دينی  تمام  رويكردی  با  خمينی)ره(،  امام  يعنی  وقت،  برجسته 
و اسالمی، در مقابل نظام سلطنتی پهلوی آغاز كرده بود. اين 

اتفاق بر وزن قم در معادالت سياسی روز ايران افزود.
خاتمی اما ظاهراً از اين فضای متشنج سياسی به دور بود و سر 
در كتب خويش داشت.خويش داشت. سيد محمد هر چند در 
متن قيام 1۵ خرداد قرار گرفت اما شايد اين قيام نيز در نگاه او 
مشروطه نافرجام ديگری بيش نبود، اين بود كه در سال1۳44 
تصميم گرفت برای يافتن راهی برای آزادی ايران استبدادزده 
به آموختن فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان پناه ببرد. البته او 
طلبگی را رها نكرد و تأكيد و اصرارهای پدر، باعث شد محمد 

در حوزه علميه اصفهان نيز ثبت نام كند.

و  ها  انديشه  معرض  در  خاتمی  كه  بود  اصفهان  دانشگاه  در 
و  گرفت  قرار  مدنی  مسئوليت  و  آزادی  باب  در  غربی  نظريات 
درباره امكان تطبيق اين عقايد با آموزه های اسالم به مطالعه 
پرداخت.اگر خاتمی بعدها گفت مشروعيت همه حكومت ها از 
مردم است، از جان الک آموخته بود كه آنچه جامعه سياسی را 
به وجود می آورد و سبب برقراری آن می شود، چيزی نيست 
مگر توافق عده ای از انسان های آزاد كه می توانند با اكثريت 
عددی خود شناخته شوند.  فقط همين عامل می تواند بنيانگذار 
حكومت مشروع باشد سيد محمد خاتمی اگر روزی گفت آزادی 
از دين سؤال می كند و دين بايد جوابگو باشد، به خاطر اين بود 
كه در طول تحصيالت آكادميك خود، مفهوم آزادی را به عنوان 

ارزشی مطلق و بی قيد و شرط، از ژان ژاک روسو وام گرفت.
محمد  تا  رسيد  فرا   1۳4۸ سال  و  شد  سپری  سرعت  به  زمان 
و  شده  التحصيل  فارغ  اصفهان  دانشگاه  از  ليسانس  مدرک  با 
از  مقطعی  در  طالب  چند  هر  شود.  اعزام  سربازی  خدمت  به 
حكومت پهلوی از سربازی معاف بودند، اما از اوايل سال 1۳4۲ 
سربازی  به  نيز  را  روحانيون  تا  بود  داده  فرمان  شاه  محمدرضا 
ببرند و اگر كسی مقاومت كرد، سريعا دستگيرش می كردند. در 
چنين شرايطی بود كه سيد محمد خاتمی نيز مجبور شد راهی 

خدمت زير پرچم شد.
 خاتمی در سال 1۳4۹ پس از شركت در آزمون سراسری موفق 
تهران  دانشگاه  تربيتی  علوم  رشته  ليسانس  فوق  دوره  در  شد 
پذيرفته شود. به گفته خودش در اين دوره امكان سفر به غرب 
و ادامه تحصيل در قالب بورسيه دانشگاه تهران را نيز داشته، 
اما به دليل اينكه احساس كرده از روحانيت فقط عبا و عمامه 

اش را دارد، فوق ليسانس را رها كرده و به قم باز می گردد.
كشد  می  طول  سال  هفت  قم،  در  خاتمی  حضور  دوره  اين 
انقالب اسالمی مقارن است. محمد در اين مدت توانست درس 
خارج فقه و اصول را در محضر اساتيد برجسته حوزه علميه قم 
چون مرتضی حائری، وحيد خراسانی، شبيری زنجانی، مرتضی 
به  وی  كه  بود  جا  همان  گيرد.  فرا  آملی  جوادی  و  مطهری 
خانواده  داماد  صدوقی،  علی  محمد  االسالم  حجت  واسطه 
شده  آشنا  منتظری  محمد  و  خمينی  احمد  سيد  حاج  با  خاتمی 
ارتباط  در  كه  مبارزه-  تشكل روحانيت  مطرح  افراد  جمع  در  و 
به  يافت.خاتمی  حضور  بود-  ايران  از  خارج  مبارز  باروحانيون 

شناسی
شخصیت

یک
نگاه

در دانشگاه اصفهان بود که خاتمی در 
معرض اندیشه ها و نظریات غربی در 

باب آزادی و مسئولیت مدنی قرار گرفت 
و درباره امکان تطبیق این عقاید با آموزه 

های اسالم به مطالعه پرداخت.اگر 
وعیت همه  خاتمی بعدها گفت مشر

حکومت ها از مردم است، از جان الک 
آموخته بود که آنچه جامعه سیاسی 

را به وجود می آورد و سبب برقراری آن 
می شود، چیزی نیست مگر توافق عده 

ای از انسان های آزاد که می توانند با 
اکثریت عددی خود شناخته شوند.  فقط 
همین عامل می تواند بنیانگذار حکومت 

وع باشد سید محمد خاتمی اگر  مشر
وزی گفت آزادی از دین سؤال می کند و  ر
دین باید جوابگو باشد، به خاطر این بود 

که در طول تحصیالت آکادمیک خود، 
مفهوم آزادی را به عنوان ارزشی مطلق 
وسو  وام  و بی قید و شرط، از ژان ژاک ر

گرفت.
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سبب تحصيل هم زمان در حوزه و فلسفه غرب در دانشگاه قلم 
زيبايی داشت و زيبا هم سخن می گفت؛ اين بود كه مبارزين در 

نگاشتن برخی بيانيه ها از حضور وی بهره بردند.
سال  طی  كه  هايی  جزوه  و  ها  بيانيه  ها،  اعالميه  از  تعدادی 
مبار«،  »روحانيون  امضای  با  قم  در  انقالب  پيروزی  1۳۵۳تا 
»روحانيت مبارز داخل كشور«، »جمعی از طالب« و… منتشر 
شد، به قلم خاتمی تدوين می يافت. نويسندگی، ويژگی بارزی 
بود كه از سيد محمد خاتمی در اذهان انقالبيون و مبارزان حك 
شد.فعاليت های خاتمی اما از اين مرحله فراتر نرفت، هيچ گاه 
به مبارزه علنی با رژيم كشيده نشد و شايد همين مشی محافظه 
كارانه بود كه او را از زندان های حكومت محمدرضا پهلوی دور 
داشت .سيد محمد خاتمی در سال 1۳۵۳ با خانم زهره صادقی 
–همسر  ازدواج كرد. خانم صادقی دختر خاله خانم طباطبايی 
موسی صدر  امام  زاده  خواهر  همچنين  و  خمينی-  احمد  سيد 

است.
 | ورود به مرکز اسالمی هامبورگ |

در آغاز سال 1۳۵۷ بود كه خاتمی از جمع روحانيت مبارزه در 
قم جدا گشت و آيت اهلل محمد حسين بهشتی به واسطه و با 
برای  را  او  رفسنجانی،  هاشمی  اكبر  االسالم  حجت  پيشنهاد 
اداره و امامت مركز اسالمی هامبورگ، عازم آلمان نمود. خاتمی 
درباره رفتن خود به هامبورگ می گويد: من فكر كردم كه بايد 
قم را رها كرده و به هامبورگ بروم تا به وظيفه خود در خدمت 
به مسلمين عمل كنم.در ميان روحانيون برجسته حوزه، اعزام 
خاتمی به آلمان مخالفان قابل توجهی داشت. خاتمی سال ها 
طلبه آيت اهلل مرتضی مطهری بود و استاد چون شاگردش را 
خوب می شناخت، وقتی خاتمی برای مشورت با ايشان درباره 
رفتن يا نرفتن مراجعه كرد، استاد با اين سفر مخالفت كردند. 
استاد  بسا  چه  مطهری(،  شهيد  )فرزند  مطهری  علی  تعبير  بنا 
از  وی  پذيری  تأثير  از  خاتمی،  روحيات  به  توجه  با  مطهری 
فرهنگ و انديشه غربی نگران بوده اند.به هر صورت، خاتمی 
رژيم پهلوی و  با  بحبوحه درگيری های مردم و روحانيون  در 
تنها چند ماه مانده به ۲۲ بهمن 1۳۵۷، خانه شخصی خود را 
به فاضل ميبدی سپرد، عازم آلمان شد و تا يك سال پس از 
پيروزی انقالب و استقرار كامل جمهوری اسالمی نيز به كشور 
ايرانی  دانشجويان  با  جلساتی  خاتمی  درهامبورگ  بازنگشت. 
مقيم آلمان برگزار كرده و جزواتی عليه استبداد پهلوی تهيه می 
نمود. او در اين مدت به فراگيريزبان آلمانی نيز مبادرت ورزيد.

هامبورگ  اسالمی  مركز  در  خاتمی  حضور  از  بيشتر  ماه  چند 
نمی گذشت كه بهمن ماه 1۳۵۷ فرارسيد تا فصلی نو در تاريخ 
نهضت اسالمی ايران به رهبری امام )ره( گشوده شود. پيروزی 
انقالب اما اتفاقی نبود كه خاتمی را به بازگشت به كشور ترغيب 
نظاره  به  دور  از  و  ماند  آلمان  در   1۳۵۸ زمستان  تا  او  كند. 
تحوالت ايران نشست. خاتمی در آلمان ماند و تا تثبيت كامل 
سالی  يك  طول  در  اما  نيفتاد.  بازگشت  فكر  به  نوپا  نظام  اين 
فاصله  ايران  به  خاتمی  بازگشت  و  انقالب  پيروزی  ميان  كه 

در  خاتمی  چند  هر  كه  داد  رخ  ايران  در  بسياری  حوادث  افتاد، 
جريان آنها نبود و نقشی در آنها ايفا نكرد، اما شخصيت و آينده 
ازاختالفات  شد.  متأثر  رويدادها  اين  از  شدت  به  اش  سياسی 
اوليه درباره نوع حكومت جديد ايران گرفته تا رويارويی جريان 
های ليبرال و اسالمی، تا شكاف های داخلی در ميان روحانيون 
در  كه  بودند  نوينی  كشمكش  های  عرصه  همه  و  همه  مبارز، 
زمان ورود خاتمی به كشور، يا شكل گرفته بودند و يا در حال 

شكل گيری بودند.
  | وکیلی که نماینده امام)ره( در کیهان شد |

خاتمی پس از بازگشت به ايران به عنوان نماينده مردم اردكان 
در مجلس انتخاب شد. و  در پنجم خرداد ماه 1۳۵۹ نيز وی 
در اولين جلسه از اولين دوره مجلس شورای ملی -كه بعدها به 
مجلس شورای اسالمی تغيير نام داد-  حضور يافت تا در نظام 
جديد ايران رسما كار خود را به عنوان يك "رجل سياسی" آغاز 
را  نمايندگان  ديگر  و  خاتمی  ذهن  كه  جدی  مسأله  كند.اولين 
هم زمان با تصويب آئين نامه داخلی مجلس به خود مشغول 
كرد، تعيين نخست وزير بود. رئيس جمهور بايد برای نخست 
اما  گرفت؛  می  اعتماد  رأی  مجلس  از  خود  پيشنهادی  وزير 
تركيب مجلس تركيبی نبود كه به گزينه های دلخواه و همفكر 

از  قبل  ماه  دهد. يك  نشان  خوش  روی  بنی صدر  ابوالحسن 
رياست  انتخابات  در  بود  توانسته  صدر  بنی  مجلس،  انتخابات 
و  دغدغه  ترين  مهم  اكنون  هم  و  برسد  پيروزی  به  جمهوری 
نگرانی اش، روی كار آوردن يك نخست وزير همسو بود؛ اما 
او به خوبی ميدانست  كه با توجه به حضور پررنگ مخالفانش 
در مجلس، يعنی حزب جمهوری اسالمی، به آرزويش نخواهد 
رسيد.پائيز ۵۹ زندگی سياسی خاتمی ورق ديگری خورد و قرار 
مطبوعاتی  سابقه  با  و  عظيم  مؤسسه  يك  رأس  در  او  گرفتن 
دگرگون  كامال  را  وی  ای  سياسی-رسانه  چهره  كيهان  نام  به 
سران  از  يزدی  ابراهيم  توسط  خاتمی  از  پيش  ساخت.كيهان 
نهضت آزادی اداره می شد و تقريبا به تريبونی در خدمت منافع 
تبديل  انقالبی  های  شخصيت  و  جريانها  عليه  و  تشكل  اين 
نارضايتی  همچنين  و  عمومی  اعتراضات  گسترش  بود.  شده 
روزافزون امام )ره( از گردانندگان اين روزنامه، باعث شد ايشان 
تصميم به جايگزينی يزدی بگيرند.آن گونه كه از شواهد بر می 
آيد، حضرت امام )ره( ظاهرا به پيشنهاد فرزندشان »سيد احمد 
می  منصوب  كيهان  مؤسسه  سرپرستی  به  را  خاتمی  خمينی« 
كنند. خاطره ای كه از خاتمی در ذهن خانواده انقالب مانده بود 
»قوت قلم« بود و شايد به همين دليل بود كه حاج احمد وی 
را به امام پيشنهاد كرد.روزنامه كيهان چهار روز پس از انتصاب 
احمد  حاج  با  ای  مصاحبه  كيهان،  سرپرستی  سمت  به  خاتمی 
درباره شخصيت خاتمی انجام داد. وی در اين گفتگو از آشنايی 
اينكه  و  گفت  سخن  كيهان  جديد  سرپرست  با  خود  بلندمدت 
»در ميان روحانيون كسی را به خوش نويسی او نديده است«.

حكم خاتمی برای مسئوليت كيهان زمانی در رسانه ها منتشر 
شد كه خود وی به عنوان نماينده مجلس و در رأس يك هيئت 
ايرانی عازم آلمان شده بود تا مواضع ايران درباره جنگ تحميلی 
را تشريح كند. پس از بازگشت از سفر، او به خدمت امام رسيد 
تا از آنچه در آلمان گذشته بود، گزارشی ارائه كند كه حضرت 
امام )ره( مجددا و به شكل ديگری، آنچه را كه در حكم انتصاب 
خاتمی آورده بودند، متذكر شدند؛ تو گويی همه نگرانی امام )ره( 
درباره خاتمی، همين سوء استفاده از »آزادی« بود.خاتمی اولين 
عنوان  با  تأمل  قابل  مقاالتی  سلسله  با  را  كيهان  در  خود  گام 
»نگرشی به اصل واليت فقيه« برداشت؛ گامی كامال ناشيانه 
و البته صادقانه كه می توانست برايش گران تمام شود. او اين 
مقاالت را با تشريح تاريخ تحول سياسی در غرب آغاز كرد و 
نوشت كه پس از رنسانس، انسان غربی كه از»مطلق العنانی 
اربابان كليسا« به تنگ آمده بود، حمالت خود را متوجه مركز 
تفكر كليسايی يعنی خدا قرار داد.خاتمی در اين مقاله دموكراسی  
را برخاسته از متن همين تفكر معرفی كرد و در ادامه، جريان 
مشروطيت  در ايران را به دليل تالش برای تقليد از تفكر غربی 
به باد انتقاد گرفت.او كه ظاهرا معتقد بود ايرانيان مشروطيت را 
به اقتضای تاريخ و نيازهای مادی و معنوی خود پديد نياورده اند 
و اين جريان از سوی پيشوايانی غرب زده بر ملت تحميل شده، 
دموكراسی برخاسته از اين مشروطيت را نيز فكری غير بومی 
نخست  وجه  دارد.  وجه  دو  خاتمی  مقاالت  سلسله  خواند.اين 
است و  و غربی  است  ليبراليسم  و  غرب  از  او  تيز  و  تند  انتقاد 
وجه دوم، تفسير و تشريح واليت فقيه. خاتمی در حقيقت منتقد 
ليبراليسم غربی است و آنجا كه می خواهد به زعم خود واليت 
فقيه را توضيح دهد، يك نظريه جديد ارائه می كند كه تلفيقی از 
واليت فقيه اسالم و دموكراسی غربی و البته بی ربط به واليت 
فقيه است. او در اين نظريه، بر  اساس اصول دموكراتيك غربی، 
حاكميت يك شخص خاص را مردود و ممنوع می داند و در 
عين حال، يك تفاوت ميان جامعه اسالمی و جامعه غربی قائل 
می شود و آن اينكه غرب خدا را از زندگی خود حذف كرد اما 

مردم ايران بايد تقوا داشته باشند و با تقوا و دانشمند باشند.
اين  نگارش  زمان  در  خاتمی  كه  كرد  ادعا  جرأت  به  توان  می 
و  نخوانده  فقيه  واليت  درباره  مطلب  خط  يك  حتی  مقاالت 
اساسًا آن را نفهميده بود د. در اين نوشته خاتمی، نكات بسيار 
آن  از  بعد  نه  و  دوران  آن  در  نه  شايد  كه  دارد  وجود  ظريفی 
نشد. كسی  داده  آن  به  نيز  پاسخی  و  نكرد  توجه  بدان  كسی 
كه حتی برای يك بار كتاب واليت فقيه امام )ره( -كه مكتوب 
داند  باشد،می  كرده  تورق  را  است-  ايشان  درس  های  كالس 
كه حضرت امام )ره( در اين كتاب مشروعيت هر حاكميتی را 

یک
نگاه

آیت الله محمد حسین بهشتی به واسطه 
و با پیشنهاد حجت االسالم اکبر هاشمی 
رفسنجانی، او را برای اداره و امامت مرکز 

اسالمی هامبورگ، عازم آلمان نمود. خاتمی 
درباره رفتن خود به هامبورگ می گوید: 

من فکر کردم که باید قم را رها کرده و به 
وم تا به وظیفه خود در خدمت  هامبورگ بر

وحانیون  به مسلمین عمل کنم.در میان ر
برجسته حوزه، اعزام خاتمی به آلمان 

مخالفان قابل توجهی داشت. خاتمی سال 
ها طلبه آیت الله مرتضی مطهری بود و 

استاد چون شاگردش را خوب می شناخت، 
وقتی خاتمی برای مشورت با ایشان درباره 

رفتن یا نرفتن مراجعه کرد، استاد با این 
سفر مخالفت کردند. بنا تعبیر علی مطهری 

)فرزند شهید مطهری(، چه بسا استاد 
وحیات خاتمی، از تأثیر  مطهری با توجه به ر

پذیری وی از فرهنگ و اندیشه غربی نگران 
بوده اند
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از خدا دانسته و درباره زمامداری فقيه به عنوان شخص مأذون 
از جانب خدا در دوران غيبت بحث می كنند.اما همان طوری 
وارونه  كاماًل  فقيه  واليت  اصل  به  خاتمی  نگاه  شد،  اشاره  كه 
است. او او می نويسد شخص خاص نمی تواند و حق ندارد كه 
حاكم بر مردم باشد و ثانيا در ادامه مقاله خود، نه از شرايط و 
ويژگی های حاكم اسالمی به عنوان ولی فقيه، كه از شرايط 
و  دانش  شرط  دو  و  می گويد  سخن  اسالمی  جامعه  بر  حاكم 
واليت  اصل  مايه  درون  را  جامعه  افراد  همه  ميان  در  تقوی 
فقيه می خواند! اين است كه او اساسا برای ولی مورد نظر امام 
حق حاكميت قائل نيست. آنچه خاتمی نوشت اما باور باطنی 
و واقعی وی بود و در درستی اين تحليل نيز همين بس كه او 
سال ها بعد، وقتی پرده ها كنار رفته و چهره ها عيان شده بود، 
در سخنانی صريح، حتی تبعيت مردم از امام زمان )عج( را نيز 
مردود دانست و برای آن حضرت، نه شأن حاكميتی، كه شأن 

معلمی و الگويی برای جامعه قائل شد.
و  مجلس  ميان  ها  تنش  گيری  اوج  با  كيهان  به  خاتمی  ورود 
رئيس جمهور نيز هم زمان بود.  به دليل مخالفت بنی صدر با 
افراد پيشنهادی شهيد رجايی برای تصدی منصب وزارت، هنوز 
تكليف چهار وزارتخانه امور خارجه،بازرگانی، دارايی و آموزش 
و پرورش روشن نبود.هر چند، در همان ايام و پس از گذشت 
محمد  وزارت  به  صدر  بنی  از  اول  هفته  در  سرانجام  ماه  چند 
اصلی  مسائل  داد؛اما  رضايت  پرورش  و  آموزش  باهنربر  جواد 
همچنان الينحل باقی ماند. اين بود كه در روز رأی اعتماد به 
شهيد باهنر، 1۳۵ نماينده مجلس از جمله خاتمی، طی نامه ای 
نسبتا هشدار گونه از رئيس جمهور خواستند در تكميل كابينه 
تنها  نه  اما  صدر  ندهد. بنی  دشمنان  دست  به  بهانه  و  بكوشد 
كوتاه نيامد، كه در مواضع خود جری تر نيز شد. كارشكنی های 
های  جدل  اين  به  تنها  انقالب  مسير  در  صدر  بنی  ابوالحسن 
دست  در  ضمن  كه  كرد  می  تالش  او  نشد.  محدود  سياسی 
داليل  وزير،  نخست  حرف  كردن  اثر  بی  و  امور  زمام  داشتن 
رجايی  كابينه  متوجه  را  دولت  اقتصادی  و  سياسی  ناكارآمدی 
كند.از سوی ديگر منافقين نيز با هماهنگی و حمايت بنی صدر، 
در گوشه و كنار كشور با هدف ايجاد جنگ داخلی و براندازی 
نظام، دست به ايجاد اغتشاشات و درگيری های گوناگون می 
زدند.چرخ اجرايی اداره كشور به كندی در حال چرخش بود و 
اهداف  پيشبرد  برای  امور  روند  اينكه  برای  مجلس  نمايندگان 
تعيين  فوريتی  دو  اليحه  تصويب  شود،  تسهيل  دولت  كابينه 
امور  دارايی،  و  اقتصادی  امور  وزارتخانه  سه  برای  سرپرست 
خارجه و بازرگانی را در دستور كار قرار دهند. اما هواداران بنی 
صدر در مجلس به تكاپو افتادند تا بر سر تصويب چنين اليحه 
ای مانع تراشی كنند و در همين راستا، عده ای صحن علنی 
را ترک كردند تا جلسه را از رسميت بيندازند؛ كه البته به دليل 
تعداد كمشان اين تالش ناكام ماند.سرانجام، اقدام نمايندگان 
به  انگيخت.  بر  را  صدر  بنی  خشم  اليحه  تصويب  در  مجلس 
در  سخنرانی  يك  طی  او   ،1۳۵۹ ماه  اسفند   14 كه  طوری 
دانشگاه تهران و به مناسبت سالگرد تولد دكتر محمد مصدق، 
حزب  و  انقالب  شورای  و  مجلس  نثار  را  حمالت  شديدترين 
دانشگاه  در  روز  اين  در  مردم  اجتماع  كرد.  اسالمی  جمهوری 
تهران به صحنه درگيری بين موافق و مخالف وی مبدل شد.با 
اوج گيری تنش در فضای سياسی كشور، بنی صدر با حمايت 
بن  وقوع  مدعی  )منافقين(،  خلق  مجاهدين  سازمان  تبليغاتی 
آمده،  پيش  اختالفات  درباره  رفراندوم  برگزای  از  و  شده  بست 
رفراندوم  برگزاری  اساسی،  قانون  طبق  آورد.  ميان  به  سخن 
صدر،  بنی  اشاره  مورد  اختالفات  جمله  از  موضوعی  هر  درباره 
بايد به تصويب مجلس می رسيد اما رئيس جمهور قصد داشت 
با دور زدن قانون اين ايده را پياده كرده و ضمن ايجاد يك جو 
روانی و تبليغاتی گسترده با حمايت تشكيالت منافقين، خواسته 
ها و مطامع خود را به كرسی بنشاند.در اين ميان و در جريان 
بحث هايی كه بر سر طرح رفراندوم بنی صدر در فضای سياسی 

كشور مطرح شد،
خاتمی طی سرمقاله هايی در كيهان با عنوان مشترک »آرای 
عمومی«، به شدت در برابر پيشنهاد رفرانراندم موضع گرفت و 
اين طرح را نوعی سوء استفاده احترام به افكار و آرای عمومی 
بنی  كه  را  بستی  بن  خود،  يادداشت  ادامه  در  دانست.خاتمی 

صادر مطرح می كر و در پی آن خواستار برگزاری رفراندوم شده
بود را در نظام جمهوری اسالمی غير ممكن دانست و برای آن 
دو دليل ذكر كرد. دليل اول او وجود قانون بود،كه »بن بست 
در جايی است كه قانون نباشد«. اما خاتمی دليل محكم تری 

نيز برای رد طرح بنی صدر داشت كه اصلی فراقانونی بود:
و  قانون  مشروعيت  كه  هست  امت  امام  قانون،  ورای  »در 
مقامات قانونی نيز مرهون رهبری اسالمی اوست. رهبری كه 
در نفس گير ترين تنگناها با موضع گيری های قاطع خويش، 
اساسی  قانون  و  هست  امام  تا  است.  رانده  پيش  به  را  انقالب 
وجود دارد بن بستی پيش روی ملت نيست. بن بست هنگامی 
به وجود می آيد كه پيوند ميان امام و ملت را بگلسند و قانون 

را از اعتبار بيندازند.«
حقيقت آن است كه اين دست مواضع پر شور و انقالبی و آن 
قلم زيبای خاتمی، او را در هماهنگ نشان دادن خود با خطوط 
سياسی حاكم بر زمان به خوبی ياری كرد و بدين ترتيب شرايط 
و لوازم صعود پرسرعت و بی دردسر وی در هرم قدرت نظام 
ادامه  كه  رسيد  می  پايان  به  حالی  در   1۳۶۰ شد.بهار  فراهم 
كارشكنی های بنی صدر در مسير انقالب و همچنين افشای 
خيانت های او در جريان جنگ تحميلی، باعث شد حضرت امام 
ره روز ۲۰خرداد 1۳۶۰ طی حكمی وی را از سمت فرماندهی 
كل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران بركنار و برای حل 
اختالف بين مسئوالن نظام، دستور تشكيل كميته ای را صادر 
كنند. درنهايت با توجه به گزارش كميته مذكور، طرح بررسی 
قرار  مجلس  كار  كفايت سياسی رئيس جمهور در دستور  عدم 
گرفت. به دنبال انتشار خبر تصميم مجلس، حال نوبت هواداران 
بنی صدر بود كه در دفاع از وی پا به ميدان بگذارند و بار ديگر، 
سيد محمد خاتمی به عنوان سرپرست كيهان، در موقعيتی قرار 
می گرفت كه بايد با اين دسته از مخالفان نظام وارد كارزار می 
شد.سازمان مجاهدين خلق )منافقين( ۲۹ خرداد1۳۶۰ اطالعيه 
ای صادر و به نمايندگان مجلس درباره شركت در جلسه بررسی 
عدم كفايت رئيس جمهور هشدار داد. در همين راستا در روز 
۳۰ خرداد تظاهراتی با حضور هواداران بنی صدر برگزار شد كه 
به خشونت كشيده شد. فردای آن روز، كيهان عالوه بر آنكه 
تظاهرات منافقين را با تيتر درشت »هجوم مسلحانه مجاهدين 
خلق به مردم با خشم انقالبی توده های مسلمان مواجه شد« 
منعكس كرد، در سرمقاله ای نوشت كه كادر رهبری مجاهدين 
خود  نهايی  شيوه  به  رو  اكنون  هم  صدر  بنی  جناح  شكست  با 
همين  در  بود«.  هوشيار  »بايد  و  آورده  مسلحانه  جنگ  يعنی 

وابسته  نمايندگان  غرای  های  سخنرانی  عليرغم  كه  بود  روز 
به نهضت آزادی به نفع بنی صدر، اليحه عدم كفايت سياسی 
اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  تصويب  به  جمهور  رئيس 
رسيد و بنی صدر نيز روز چهارشنبه هفتم مرداد 1۳۶۰ با يك 
فروند هواپيمای بوئينگ ۷۰۷ به خلبانی سرهنگ معزی، خلبان 

ويژه شاه و با چهره مبدل به فرانسه گريخت.
از  ديگری  فاز  صدر،  بنی  بركناری  از  كمی  فاصله  با  منافقين 
اقدامات براندازانه خود را آغاز كرده و اين بار به شكل گسترده 

آنها  گشودن.  آتش  نظام  و  مردم  روی  به  ای  سابقه  بی  و  تر 
كار خود را با ترور آيت اهلل خامنه ای )ششم تير 1۳۶۰( آغاز 
كردند و يك روز بعد از اين ترور، با بمب گذاری در دفتر حزب 
جمهوری اسالمی، آيت اهلل محمد حسين بهشتی و ۷۲ تن از 
يارانش را به شهادت رساندند. گام بعدی منافقين، بمب گذاری 
در مقر رياست جمهوری و به شهادت رساندنشهيدان رجايی و 
باهنر بود.اين تحركات كه به يك پروژه زنجيره ای ترور تبديل 
شده بود، سرانجام از فاز پنهان خود خارج شد و به مرحله ترور 
آشكار مردم در كف خيابان رسيد. پنجم  مهرماه 1۳۶۰ منافقين 
برای  و  ريخته  تهران  های  خيابان  به  را  خود  مسلح  مزدوران 
عليه  آميز  اهانت  شعارهايی  اسالمی  انقالب  از  پس  بار  اولين 
به  مسلحانه  تظاهرات  اين  سردادند.  خمينی)ره(  امام  حضرت 
گونه ای بود كه در آن تنی چند از پاسداران انقالب اسالمی و 
بسياری از مردم به شهادت رسيدند.روز بعد از اين واقعه يعنی 
آزادی  نهضت  دبيركل  بازرگان  مهدی  1۵ مهرماه سال1۳۶۰، 
كه پس از استعفا از مقام نخست وزيری دولت موقت، به عنوان 
نماينده مجلس شورای اسالمی فعاليت می كرد، در نطق پيش 
از دستوری كه به مناسبت مرگ انور سادات ـ ديكتاتور مصرـ 
عملكرد  از  و  شتافت  منافقين  اعضای  ياری  به  ميكرد،  قرائت 
منافين  های  تروريست  نطق  اين  در  بازرگان  نمود.  دفاع  آنها 
خمينی(  امام  بيانات  به  پاسخ  در  و  خواند  جانباز«  »جوانان  را 
داشت:  اظهار  بود،  ناميده  آمريكا  مزدوران  را  منافقين  كه  ره( 
بزرگ  و  زاييده  آمريكايی  های  خانواده  در  جانباز  جوانان  اين 
نگشته اند كه بتوان مزدورشان خواند.طبيعتا خاتمی كه در آن 
دوران سياست حمايت تمام قد از مواضع انقالب را پيش گرفته 
بود، نمی توانست در برابر سخنان بازرگان بی تفاوت باشد و به 
همبن دليل بود كه برای واكنش به نطق وی، ستون يادداشت 
روزنامه كيهان را برگزيد. او اساسا ريشه ظهور جريان منافقين را 
سازش كاری دولت موقت )به نخست وزيری بازرگان( با آمريكا 

دانست و چنين نوشت:
آمريكا  به  گران  آشوب  انتساب  از  كه  آنجا  بازرگان،  طنزآقای 
برمی آشوبند، خود حكايت گر نوعی نگرش آمريكايی به مسائل 
است... دين ترتيب تشخيص درست امام و امت را كه دشمنان 
داخلی... را آمريكايی می خوانند و اعمال و مواضع آنان را به 
گفت  توان  می  گيرند...  تمسخرمی  به  دانند،  می  آمريكا  نفع 
نخستين غرصه ای كه شكاف های درونی جريان حامی نظام 
وزير  نخست  به  مجلس  اعتماد  رأی  جلسه  ساخت،  هويدا  را 

پيشنهادی از آيت اهلل خامنه ای رئيس جمهور وقت بود.
در انتخاباتی كه در دهم مهرماه برگزار شد، آيت اهلل سيد علی 
آرا  درصد   ۸۵ و  رأی  ميليون   1۶ از  بيش  كسب  با  ای  خامنه 
رئيس جمهور شد. ايشان نيز دكتر علی اكبر واليتی را به عنوان 
نخست وزير پيشنهادی خود، برای كسب رأی اعتماد به مجلس 
معرفی كردند.آيت اهلل خامنه ای در همين راستا ۲۸ مهر يعنی 
دو روز قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد برای نخست وزير، 
طی يادداشتی در روزنامه جمهوری اسالمی، ۹ ويژگی را برای 

نخست وزير ايده آل ضروری شمرده و نوشتند:
»نخست وزير ايده آل آن كسی است كه اين ويژگی ها را داشته 
باشد، اگر فرض كنيم كه دست يابی به ايده آل كاری دشوار و 
دور از دسترس است، بايد كه نزديك ترين فرد را به ايده آل 
جست و جو كنيم. معرفی نخست وزير به وسيله من در جلسه 

اخير مجلس شورای اسالمی بر همين اساس بوده است.«
جمهوری  حزب  اختيار  در  كه  اسالمی  شورای  مجلس  اما 
اسالمی بود، در كمال تعجب به نخست وزير پيشنهادی دبير 
كل حزب رای اعتماد نداد تا اولين نشانه اختالف و دودستگی 
در ميان جريان اسالم گرا را آشكار كند.در اين ميان سيد محمد 
دو  اين  در  را  خود  جايگاه  سرعت  به  و  نكرد  تعلل  نيز  خاتمی 
به  مجلس  نماينده  كسوت  در  تنها  نه  او  ساخت.  هويدا  گروه 
بعد،  روز  دو  بلكه  رفت،  تريبون  پشت  واليتی  مخالف  عنوان 
ضمن بازنشر سرمقاله روز ۲۸ مهر آيت اهلل خامنه ای در روزنامه 
كيهان، طی يادداشتی در كنار نوشته رئيس جمهور، تلويحا علت 
از  و  دانست  ويژگی  دو  نداشتن  را  واليتی  دكتر  نياوردن  رأی 

رئيس جمهور خواست به اين دو ويژگی نيز دقت كند:
»1ـ نخست وزير مطلوب مطلوب كسی است كه بتواند اليق 
ترين و تواناترين ها را در كابينه خود به كار گيرد. ۲- سعه صدر 

یک
نگاه

در ورای قانون، امام امت هست که 
وعیت قانون و مقامات قانونی نیز  مشر

مرهون رهبری اسالمی اوست. رهبری که 
در نفس گیر ترین تنگناها با موضع گیری 
های قاطع خویش، انقالب را به پیش رانده 

است. تا امام هست و قانون اساسی وجود 
وی ملت نیست. بن  دارد بن بستی پیش ر
بست هنگامی به وجود می آید که پیوند 

میان امام و ملت را بگلسند و قانون را از اعتبار 
بیندازند.

»سید محمد خاتمی«
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از مهمترين ويژگی های يك نخست وزير آرمانی يا نزديكبه 
ايده آل است.«

اهلل  آيت  واليتی،  دكتر  به  مجلس  تمايل  عدم  رأی  دنبال  به 
خامنه ای به ترتيب علی اكبر پرورش و محمد غرضی را معرفی 
نمود كه نخست وزيری اين دو تن نيز با مخالفت غير رسمی 
مجلسيان مواجه شد و رئيس جمهور از معرفی رسمی آنان به 
دليل پرهيز از اوج گرفتن تنش ها اجتناب كرد.آيت اهلل خامنه 
ای سر انجام برای خروج از اين بن بست، علی رغم ميل باطنی 
نظر دوستان را درباره نخست وزيری ميرحسين موسوی ـ كه 
در كابينه شهيد رجايی وزير خارجه بود- پذيرفت.خاتمی نيز كه 
هم در مجلس و هم در روزنامه تحت مديريت خود به مخالفت 
با دكتر واليتی برخاسته بود، اين بار برای ميرحسين موسوی 
سنگ تمام گذاشت و درست يك روز پيش از رأی گيری، ضمن 
چاپ عكس و زندگی نامه موسوی در صفحه نخست كيهان، 
از قول ناظران آگاه و البته بی نام و نشان نوشت كه مجلس به 

نخست وزيری موسوی رأی تمايل خواهد داد .
 | آقای وزیر |

نخست  به  مجلس  تمايل  خبر   ۶۰ ماه  آبان  هفتم  پنجشنبه 
ميان  در  دستگی  شد.دو  منتشر  كيهان  در  موسوی  وزيری 
اعضای حزب جمهوری اسالمی، در كابينه می نمود چندانی پيدا 
نكرد. تركيب اين كابينه با كابينه شهيد رجايی تفاوت چندانی 
نزديك  افراد  يا  اسالمی  جمهوری  حزب  اعضای  از  و  نداشت 
به اين حزب تشكيل شده بود.در كابينه اوليه موسوی، حجت 
االسالم عبدالمجيد معاديخواه به عنوان وزير ارشاد معرفی شده 
و از مجلس نيز رأی اعتماد گرفت، اما كمتر از يك سال بعد، 
از اين مقام استعفا داد. عصر روز شنبه اول آبان 1۳۶1 وقتی 
ميرحسين موسوی برای مشورت درباره انتخاب وزير جديد به 
خواست  موسوی  از  صريحا  رفت، هاشمی  مجلس  رئيس  دفتر 
كه سيد محمد خاتمی را به عنوان وزير ارشاد معرفی كند. او 
در دفتر خاطرات خود درباره نتيجه اين جلسه می نويسد: قرار 
شد آقای محمد خاتمی وزير ارشاد شوند.خاتمی هم اكنون در 
موقعيتی قرار می گرفت كه بايد نظر مثبت نمايندگان مجلس 
ها  نگاه  همه  كه  بود  اينجا  كرد.  جلب می  را  اسالمی  شورای 
متوجه عملكرد وی در مؤسسه كيهان شد. خاتمی هر چند بر 
اساس مواضع شخصی و علنی اش، فردی وفادار به نظام تلقی 
وی  حضور  سكه  بود.  ماجرا  از  بخشی  تنها  اين  اما  شد،  می 
در كيهان روی ديگری هم داشت: او به سبب تعلقات فكری، 

بماند  جدا  اش  واقعی  همفكران  جرگه  از  نتوانست 
و پس از تحويل گرفتن سرپرستی مؤسسه كيهان، 
پای كسانی چون ماشاء اهلل شمس الواعظين، بهروز 
گرانپايه، رضا تهرانی و مصطفی رخ صفت را به اين 
روزنامه باز كرد.اين تيم كه عمال مديريت محتوای 
ترويج  برای  ابزاری  بود،  گرفته  دست  به  را  كيهان 
تا  گرفته  حقوق  و  آزادی  از  غرب  ارزشی  مفاهيم 
رأی  روز   1۳۶1 ماه  آبان  كردند.1۸  سكوالريسم 
كانديداتوری  درباره  بود.  خاتمی  به  مجلس  اعتماد 
چندين  ارشاد  وزارت  منصب  تصدی  برای  خاتمی 
می  آنها  ميان  از  كه  گفتند  سخن  مخالف  و  موافق 
توان به سخنان مهم حسين نواب از تريبون مخالف 
اشاره كرد. نواب در نطق خود به نقد تنها مسيوليت  
مديريتی خاتمی پس از انقالب پرداخت و ماجرايی 
تعريف كرد كه پشت پرده گردانندگان كيهان را فاش 

می ساخت:
در  كه  بود  مديريتی  ضعف  خاطر  به  من  مخالفت 
اين  در  داشت...  وجود  كيهان  كثيراالنتشار  روزنامه 
روزنامه در تاريخ ۲۸ فروردين ۶1 مقاله ای درج می 
شود كه آيا وقت آن نرسيده است كه روحانيت هم 
تصفيه شود. به دنبال اين مقاله هم روزنامه جمهوری 
حوزه  مدرسين  جامعه  هم  و  كرد  اعتراض  اسالمی 
علميه قم و هم آيت اهلل جنتی اعتراض كردند. من 
دو سه جمله از متن آن مقاله را برای شما می خوانم. 
در اين مقاله آمده همين اكنون شما اگر به حوزه ها 
نظر بيفكنيد اكثريت با روحانيتی است كه از بينش 
انقالب برخوردار نيست، چرا كه شاه با تمام قدرت 

می كوشيد حوزه ها را تحت كنترل قرار دهد و در اين رابطه 
از حمايت برخی از روحانيون نيز برخوردار بوده است. در مقاله 
بعدی با وضع توهين آميزی جواب آيت اهلل جنتی و حوزه علميه 
و روزنامه جمهوری را می دهند كه اين جوانی را كه شما داديد 
از  يكی  دست  به  مقاله  اين  نكرديد.  انتخاب  را  احسنی  روش 
اعضای شورای سردبيری نوشته شده است.نواب در ادامه گفت 
كه خاتمی در پاسخ به اعتراض شخص او نوشته كه در زمان 
انتشار مقاله در ايران نبوده است. سپس به اين شكل خاتمی 
را به باد انتقاد گرفت: آقای خاتمی كه در كيهان كثير االنتشار 
انقدر اشراف بر مديريت اين روزنامه نداشته باشد كه يك سفر 
كوتاهی به خانه خدا می كنند اين طور شورای سردبيری مقاله 
را  بزرگی  اين  به  وزارتخانه  تواند  می  ايشان  آيا  بنويسد...  ای 

اداره  كنند.
اّما همانگونه كه انتظار می رفت، هاشمی رفسنجانی در هنگام 
رأی گيری، برای كانديدای خود سنگ تمام گذاشت و در نطقی 
آتشين خطاب به مخالفان خاتمی گفت :» آقای خاتمی را بنده 
كه  هايی  آن  اكثراً  ما  دوستان  و  شناسم  4۲، 4۳ می  از سال 
از آن روزی  سابقه زياد در حوزه دارند، ايشان را می شناسند. 
كه ما ايشان را شناختيم و تا امروز هميشه به عنوان يك چهره 

زحمت كش، محّصل خوش فكر برای ما مطرح بوده است.«
اّما تنها برخی نمايندگان مجلس نبودند كه به شخصيت واقعی 
خاتمی و تعلقات فكرِی وی پِی برده و به مخالفت با وزارِت وی 
برخاسته بودند. آيت اهلل »سّيد روح اهلل خاتمی« بيش از ديگران 
وقتی  كه  بود  او  و هم  بود  آشنا  فرزندش  عقايد  و  خلقيات  به 
آيت اهلل»ابوالقاسم خزعلی« به همراه جمعی خدمتش رسيدند 
تا وزارت فرزندش را تبريك بگويند، با سخنان خود ميهمانانش 
را شوكه كرد:» خطرناک است، پسر من غرب زده است.« اين 
بيان هرچند در آن دوران با توّجه به نوشته های غّرا و آتشين 
اّما  آمد،  می  نطر  به  برانگيز  تعّجب  امری  غرب،  غليه  خاتمی 
گذر زمان دّقت و تيزبينی پدر در شناخت فرزند را اثبات كرد.

سّيد محّمد خاتمی از همان روزهای آغازيِن اختالفات، در طيف 
يار معنوی خود )خوئينی ها( جای گرفت و چون در آن دوره، 
به وزارت ارشاد رسيده بود، اولين قدمش را با تصفيه نيروهای 
جناح مقابل از بدنه وزارت و سپردن فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

نيروهای چپی آغاز كرد.
نيز  رفسنجانی  هاشمی  كه  است  عريان  قدری  به  رفتار  اين 
كند:»  می  اشاره  موضوع  اين  به  خود  خاطرات  از  بخشی  در 

عضو  و  جمعه  نماز  برگزاری  ستاد  مسئول  مقصودی  آقای 
خوئينی  موسوی  آقای  عملكرد  از  آمد،  حج  سرپرستی  شورای 
ها و آقای سّيد محّمد خاتمی در امر حج شكايت داشت. مّدعی 
استعفا  برای  بود.  خط  غيرهم  نيروهای  طرد  و  انحصارطلبی 
مشورت كرد؛ مخالفت كردم.« خاتمی پس از عهده دار شدن 
مسئوليت وزارت ارشاد، درباره نمايندگی امام)ره( در كيهان نيز 
با اين تفاوت كه مسئوليت  اّما  ادامه فعاليت گرفت  تصميم به 
شاهچراغی«  حسن  »سيد  شهيد  به  را  روزنامه  اجرايی  های 
نماينده وقت دامغان در مجلس شورای اسالمی واگذار و خود 
بر امر سياست گذاری و چينش نيروها نظارت كرد.هشتم آذرماه 
او  و  شد  برگزار  ارشاد  وزارت  در  خاتمی  معارفه  جلسه   1۳۶1
ارشاد  وزارت  وظايف  درباره  را  خود  های  ديدگاه  سخنانی  در 
تشريح كرد. خاتمی در اين جلسه نقش، هدف و مقصد وزارت 
ارشاد را تعالی بخشيدن به شخصيت انسانی و رساندِن بشر به 
كمال دانست و در عين حال تصريح كرد كه »مهم ترين عامل 
مسخ كننده فرهنگی، غرب زدگی است كه در بُعدهای سياسی، 

اجتماعی، فرهنگی و ... متظاهر می شود.«
 

 |انحراف در وزارت خانه|
خدمت  به  ارشاد  وزارت  در  خاتمی  كه  نيروهايی  فكری  خط 
بود.  متفاوت  كاماًل  آورد  می  زبان  به  او  چه  آن  با  اّما  گرفت 
كسانی كه با امضای خاتمی در پست های معاونت و مديريت 
ِگرو  بودند كه دل در  ارشاد گنجانده شدند، روشنفكرانی  های 
در  خاتمی  ی  ها«  »گفته  به  اعتقادی  داشتند،  غرب  تمّدن 
به  بيشتر  او  با  شان  همراهی  شايد  و  نداشتند  معارفه  مراسم 
دليل آگاهی از »ناگفته های« وزير بود؛ ناگفته هايی كه بعدها 
خود  روز  آن  های  گفته  در  گوينده  داد  نشان  و  آمد  زبان  به 
صادق نبوده است: همان خاتمی كه جلسه معارفه غرب زدگی 
را عامل»مسخ كنندگی« دانست، سال ها بعد صريحًا تنها راِه 

رسيدن به »سعادت« را پذيرش و روش و منِش غربی خواند.
صورت  اين  به  بود.  ارشاد  وزير  سال   1۰ به  نزديك  خاتمی 
برای  را  او  نام  نيز  خود  دوم  كابينه  در  موسوی  ميرحسين  كه 
توان حضور  كرد. می  معرفی  به مجلس  ارشاد  وزارت  تصّدی 
خاتمی در اين وزارتخانه را به دوره قبل و بعد از رحلت امام)ره( 
اكثر  در  خاتمی  مواضع  امام)ره(،  رحلت  از  پيش  كرد.  تقسيم 
موارد مبتنی بر همان خط مشيی است كه او و جريان موسوم 
انقالب در پيش گرفته بودند و آن، حمايت  ابتدای  از  به چپ 
بود  نظام  اعالنی  و  رسمی  های  سياست  از  قد  تمام 
تيم  بيان می شد. عملكرد  امام)ره(  زبان  از  غالبًا  كه 
منصوب از سوی خاتمی در وزارت ارشاد نيز در دوران 
حضور امام)ره( بيشتر جنبه اجرايی داشت و بر مبنای 
فرهنگی  پايگاه   ۳۰ ايجاد  بود:  انقالبی  ايدئولوژی 
نظارت  و  طرح»ضوابط  تدوين  جهان،  1۷كشور  در 
منصفه  هيئت  اندازی  راه  نشريات«،  و  كتاب  امر  بر 
برگزاری جشنواره  دادگاه ويژه مطبوعات،  مطبوعات، 
فيلم فجر، برگزاری نمايشگاه كتاب و ... از جمله ی 
اقدامات است.اّما در دوره دوم حضور خاتمی در  اين 
باورها و  انگيز در  ارشاد دوره دگرگونی های شگفت 
شعارهای جريان چپ است. تحواّلتی كه به سرعت 
وزارت  اقدامات  و  ها  گذاری  سياست  و سوی  سمت 

ارشاد خاتمی را نيز دگرگون ساخت.
بنيانگذار  خمينی)ره(  امام  حضرت   1۳۶۸ خرداد   14
توّجه  با  گفتند.  وداع  را  فانی  دار  اسالمی  جمهوری 
به ساز و كاری كه تعريف شده بود، مجلس خبرگان 
آيت  ملت،  خبرگان  و  داد  جلسه  تشكيل  رهبری 
زمان  فقيه  ولی  بعنوان  را  ای«  خامنه  اهلل»سيد علی 
تشخيص داد. اما طيف تندرو مجمع روحانيون مبارز 
در اقدامی ناباورانه، دست از مخالفت های ديروز خود 
نكشيد و در پنهان و آشكار سعی كرد اختالفات ديروز 
خود با جامعه روحانيت مبارز را به سطح رهبری امروز 
ارشد  اعضای   1۳۶۸ خرداد   14 از  پس  دهد.  ارتقاء 
مجمع روحانيون مبارز تصميم گرفتند وضع جديد را 
به چالش كشيده و در صدد تغيير آن برآيند. موسوی 
خوئينی ها دادستانی كل كشور را وانهاد و كروبی از 
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نمايندگی ولی فقيه در بنياد شهد استعفا داد؛ خاتمی 
نيز از نمايندگی ولی فقيه در مؤسسه كيهان استعفا 
با اين وجود، نه تنها خاتمی و نه خوئينی ها،  نمود 
هاشمی رفسنجانی را رها نكردند؛ خاتمی در وزارت 
ها  خوئينی  و  داد  ادامه  خود  كار  به  قّوت  با  ارشاد 
استراتژيك  رئيس مركز تحقيقات  با حكم هاشمی، 
در  كه  چپ  طيف  شد.ليدرهای  جمهوری  رياست 
واليت  اصلی  مدافع  را  خود  امام)ره(  حيات  دوران 
امام)ره(  رحلت  با  اكنون  كردند،  می  معرفی  فقيه 
چون مصداق جديد ولی فقيه را مطابق خواسته ها 
و مطامع خود نمی ديدند، نه تنها اقدام به استعفای 
در  علنی  نظر  تجديد  به  بلكه  كردند،  جمعی  دسته 
اعتقادشان  جمله  از  خود  پيشين  باورهای  و  عقايد 
چون  يعنی  زدند؛  دست  نيز  فقيه  واليت  به  نسبت 
تاب مصداق را نياوردند، تصميم گرفتند اصل را به 

كلّی زير سؤال ببرند.
 با استعفای خاتمی از نمايندگی ولی فقيه در مؤسسه 
ی كيهان، ديری نپاييد تيم وی نيز با تركيب جديد 
نساخت و سرانجام در سال ۶۹ كسانی چون بهروز 
و  الواعظين  شمس  ماشاءاهلل  تهرانی،  رضا  گرانپابه، 
كردند.  خداحافظی  كيهان  با  صفت،  رخ  مصطفی 
آن ها با اجاره ساختمانی در خيابان »سميه« تهران 
از  حرف»ه«  يك  فقط  _كه  را  »كيان«  مؤسسه 
راستای  در  و  كرده  اندازی  راه  داشت_  كم  كيهان 
طور  به  جايگزين،  سياسی  نظام  يك  طراحی 
“كيان”  ماهنامه  ارشاد،  وزارت  در سه حوزه  توأمان 
جمهوری_  رياست  استراتژيك  تحقيقات  مركز  و 

گسترده  كارهای  يكسری  به  دست  ها_  خوئينی  رياست  به 
فكری_تشكيالتی زدند. اعضای حلقه كيان هرهفته چهارشنبه 
در منزل يكی از اعضا گرد هم آمده و با قرار دادن غرب پژوهی 
به عنوان محور مطالعات خود، به اين نتيجه رسيده بودند كه 
تلفيقی از تجربيات مثبت تمدن غالب بشرری)غرب( و درونی 
كردن آن ها با ارزش های بومی و محلّی، بهترين راهكار است. 
لذا در همين راستا به تلفيق سه شاخه ملت، اسالميت و غرب 
پرداختند؛ و در همين جا بود كه نطفه ی نظريه ی سكوالريسم 
اسالمی بسته شد. اين نظريه با آن چه نهضت آزادی و مهندس 
بازرگان در اوايل انقالب دنبال می كردند، قرابت بسياری داشت 
جريان  اّما  بود،  نهضت  جديد  تيم  با  ائتالف  نيازمند  اكنون  و 
جريان  عقايد  مقابل  در  شّدت  به  خاتمی  خود  ويژه  به  و  چپ 
به نحوی  بايد  اكنون، گذشته ها  بودند و هم  ايستاده  بازرگان 
جبران می شد. جالب اين كه حلقه كيان در اولين مقاالت نشريه 
خود به واسطه اقدامات چپ روانه ای كه در سال های ۵۹ تا 
۶4 عليه نهضت آزادی داشتند، در مقام عذرخواهی برآمدند و 
پس از آن مقاالت و مصاحبه های عناصر شناخته شده نهضت 
فقيه،  واليت  مخالف  سفيد  پيشانی  جريان  عنوان  به  آزادی، 
زمانی«  »سعيد  كه  گونه  آن  شد.  چاپ  “كيان”  در  دريغ  بی 
توصيف می كند:» در سال های پايانی دهه ۶۰ به تدريج يخ 
جريان  اين  در  گذشته  روابط  بازسازی  امكان  و  شد  ذوب  ها 
ايجاد شد.«تجّدد طلبی و ِرُفرم دينی، افقی بود كه در ديدگاه 
های جريان كيان نمايان شد كم كم تمامی  چهره های تجديد 
نظر طلب كه در ايده “اسالم منهای سياست” مشترک بودند، 
در همين حلقه يكديگر را يافتند. در سال های پايانی دهه ۶۰ 
سازگارا«،  »محسن  آرمين«،  »محسن  تاجزاده«،  »مصطفی   ،
آغاجری«،  »هاشم   ، گنجی«  »اكبر  باقی«،  »عمادالدين 
»عليرضا علوی تبار«، »محسن كديور«، »مرتضی مرديها« و 
»سعيد حجاريان« برای آن چه علوی تبار “گذار به دموكراسی” 
روند  دوره  اين  در  كه  كردند.گفتمانی  می  تالش  خواند،  می 
تكامل خود را طی می كرد، تقريبًا همان بود كه »سيد محمد 
خاتمی« در دهه 4۰ و در كالس های درس فلسفه غرب به 
آن رسيده بود. لذا خاتمی عالوه بر اينكه در تيم رهبری مجمع 
ريزی های كالن مجمع  برنامه  در  و  داشت  روحانيون حضور 
ايفا می كرد، در  اساسی  ايران نقش  نظام سياسی  تغيير  برای 
اين سو هم با حلقه كيان و هم با مركز تحقيقات استراتژيك 
رياست جمهوری نيز رابطه نزديك داشت و در مباحث فكری 

آنان شركت می كرد. محمد رضا خاتمی، برادر وی می گويد:» 
التفات فكری ما در سه حوزه  ايجاد شد،  برای ما  فرصتی كه 
بود: يكی حوزه تفكراتی كه در قالب ترجمه وارد می شد؛ اعم از 
تفكرات فلسفی، نظريات جامعه شناسی و تجربيات كشورهای 
ديگر كه مرحله گذار را طی كرده بودند. حوزه دوم روشنفكران 
دينی داخلی كه مؤثرتريِن آن ها حلقه كيان بود. افراد ديگری 
در مورد دين ورزی در عرصه  تفكرات جديدی  بودند كه  هم 
های  انديشه  بازخوانی  سوم  حوزه  كردند.  می  ارائه  سياست 
الزامًا منبع دينی هم نداشتند.رفته رفته با  ملّی_ايرانی بود كه 
رسوخ راسيوناليسم)ِخَرد گرايی مفرط(، فهم سكوالر و دنيايی از 
دين، كثرت گرايی های معرفت شناختی و تجّدد و ِرُفرِم دينی 
نظرياتی چون:  بازسازی  زمينه  كيان،  اعضای  ديدگاه های  در 
پلوراليسم دينی، كثرت گرايی فرهنگی، سكوالريسم، تسامح و 
تساهل برای جامعه ايرانی از سوی اين تيم فراهم شد. سروش 
و مجموعه عناصر حلقه كيان بر اين باور بودند_ و آن را ترويج 
برای  شرعی  و  عقلی  دليل  يك  »حّتی  كه  كردند_  می  هم 
كامل بودن دين در دسترس نيست« يا »فقه صرفًا يك جريان 
تاريخی است كه خود را به دين تحميل كرده« و نيز»دين پاسخ 
گوی هيچ نيازی از نيازهای بشر نيست.«بعدها محمد قوچانی 
درباره روند كارگروه كيان نوشت:» در حقيقت حميدرضا جاليی 
پور، ماشاءاهلل شمس الواعظين، محسن سازگارا و سيد مرتضی 
های  آموزه  تعميم  با  كوشيدند  می  كه  بودند  مردانی  مرديها، 
باورهای  منطقی  امتداد  سياست،  قلمرو  به  سروش  عبدالكريم 
و  پوزيتيويسم  از  كه  باورهايی  دهند؛  نشان  را  ليبرال  نوين 
مصلحت  پراگماتيسم  و  بازرگان  مهدی  كالسيك  ليبراليسم 
نوعی  به  و  رفته  فراتر  رفسنجانی  هاشمی  اكبر  ساده  گرايی  

ايدئولوژی “ليبراليسِم نو” بدل می شد.«
تيم تشكيل دهنده حلقه كيان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
معاونين  از  نفر  سه  كه  اين  ويژه  به  داشت.  تنگاتنگی  ارتباط 
خاتمی در اين وزارتخانه )آقايان گرانپايه، قاضيان و تاج زاده( 
به صورت دو جانبه عمل می كردند؛ يعنی هم در كيان بودند و 
هم در ارشاد مسئوليت داشتند. اين بود كه زمينه محدودی برای 
آزمايش و عملياتی كردن گفتمان در حال رشد مجموعه نيز در 
حوزه اجرا فراهم شد. به اين صورت كه تيم مذكور، وزارت ارشاد 
را به عنوان به عنوان يك نهاد حاكميتی محدود در نظر گرفته 
و ايده سكوالريسم را در آن به بوته ی آزمايش نهادند تا بعدها 

همين پروژه را با رفع نواقص، در سطح كالن به اجرا بگذارند.

آنان با تأسی به اصول سكوالريسم، ابتدا رويكردهای 
ارشاد حذف  وزارت  های  گذاری  از سياست  را  دينی 
نمودند. در مرحله بعد، دست به قدامات گسترده ضّد 
دينی در حوزه مسئوليت وزارت ارشاد زدند و چون اين 
نهاد قرار بود به شيوه سكوالريستی رفتار و مستقل از 
دين عمل كند، در مقابل اين اقدامات واكنشی نشان 
نمی داد. در عين حال، نفس اين اقدامات ضّد دينی 
نيز خود، يك هدف مهم حلقه كيان و تيم ارشاد به 
حساب می آمد. چه، اگر اين جريان موفق می شد با 
توجه به گستره و اهميت فعاليت های وزارت ارشاد، 
اعتقادات دينی مردم را كم رنگ كند، نسل جديد برای 
پذيرش يك نظام سياسی سكوالر آماده تر می شد. 
اين بود كه يك هجمه تمام عيار از دريچه ارشاد عليه 
گفتمان انقالب اسالمی آغاز، و دين زدايی از جامعه 
سنگر  اولين  عنوان  به  فرهنگی  ليبراليسم  مبنای  بر 

برای فتح تعيين شد.
و   ۶۰ دهه  اواخر  در  كه  كيان  های  نوليبراليست 
اداره  نيز  را  خاتمی  ارشاد  وزارت  عماًل  دهه۷۰  اوال 
سه  با  را  خود  كار  كيان،  انتشار  از  پيش  كردند،  می 
آغاز  »گردون«  و  »ِكلك«  فرهنگ«،  :»نامه  نشريه 
كه  بود  ای  نامه  فصل  فرهنگ”  “نامه  بودند.  كرده 
نشريه  عنوان  به  ابطحی«  »محّمد  مسئولی  مدير  به 
انديشه و تمّدن اسالم  ارشاد در حوزه  رسمی وزارت 

شروع به انتشار كرد.
تريِن  معروف  سه،  اين  ميان  از  شايد  گردون  نشريه 
ميانی  مدير  كه يك  معروفی«  باشد. »عّباس  ها  آن 
با  تنگاتنگی  ارتباط  و  بود  خاتمی  ارشاد  وزارت  در 
كيان داشت، مدير مسئول اين ماهنامه بود. درباره فعاليت های 
گردون همين بس كه در شماره 4۷-4۶ خود از سانسور تصاويِر 
مستهجِن زنان در ايران، انتقاد كرده بود. اين نشريه در آخرين 
شماره اش حجاب و زن محّجبه ايرانی را به سختی مورد هتك 
كرد كه سبب توقيف آن و بازداشِت معروفی شد. خالصه كالم 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  بر  خاتمی  وزارت  دوزه  در  كه،  آن 
وضعيتی به وجود آمده بود كه وقتی در سال ۷۰، »محّمد تقی 
بانكی« اولين شماره ماهنامه نگاه نو را منتشر ساخت، در ستون 
سرمقاله آن نوشت :» امروز نوشته های روزنامه نگاران مانند 
ناگهان  و  شده  جمع  بلند  سّدی  پشت  ها  سال  كه  است  آبی 
چون سيل بستر رودخانه ای خشك رها شده است. در آستانه 
ميدان فراخ آزادی هستيم.« كار به جايی رسيده بود كه نشريه 
ی ضّد انقالبی »جنگ« چاپ لس آنجلس از اين ميدان فراخ، 
دهان تعّجب گشوده بود :»در ايران مجالتی منتشر می شوند، 
بسيار پرمحتوا كه دست به مبارزه و مقاومت فرهنگی زده اند. 
حرف هايی می نويسند كه ما در اين سوی اقيانوس، جرأتش را 
نداريم.نكته ديگری كه بايد مورد توجه قرار گيرد، طمع دشمنان 
خارجِی جمهوری اسالمی به اين جريان نو ليبرال داخلی است. 
ياری  اين جريان مطلع شد، دست  از وجود  به سرعت  دشمن 

خود را به سوی آن دراز كرد.
با حاكميِت  ايرانِی مرتبط   در همين دوره، رفت و آمد عناصر 
به  اميراحمدی«  »هوشنگ  و  نراقی«  »احسان  نظير  آمريكا 
تهران و حضور در نهادهای دولتی به راحتی صورت می گرفت؛ 
گو اينكه رفت و آمد عناصر ايرانی به غرب از اين هم راحت تر 
بود. يك براورد ساده می گويد در اين سال ها بيش از ۲۰ كانون 
سلطنت طلب نيز در ايران فعاليت علنی داشتند و زير پوشش 
»انجمن  تهران«،  مقيم  های  كرمانی  “انجمن  نظير  عناوينی 
تويسركانی های مقيم تهران«، »انجمن ادبی گلستان سعدی«، 
به  و  شده  جمع  هم  دور  هفته  هر   ... و  خيام«  ادبی  »انجمن 
تحليل اوضاع ايران می پرداختند. اين گروه حّتی نشريه ای با 
مجّوز ارشاد به نام “فرهنگ نامه” منتشر می كردند. در همين 
عصر بود كه مقام معّظم رهبری _حضرت آيت اهلل خامنه ای_ 
از مسئله “تهاجم فرهنگی” سخن به ميان  بار  برای نخستين 
آورده و هشدار دادند :» در حال حاضر، يك جبهه بندی عظيم 
فرهنگی كه با سياست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه 
با بجنگد. جنگ هم،  تا  افتاده  ها همراه است، مثل ِسيلی راه 
جنگ نظامی نيست، بسيج عمومی هم در آن جا هيچ تأثيری 
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ندارد. آثارش هم به گونه ای است كه تا به خود بيائيم گرفتار 
شده ايم. مثل يك بمب شيميايی نامحسوس و بدون سروصدا 
عمل می كند. فرض كنيد در محوطه ای يك بمب شيميايی 
بيفتند كه احدی نفهمد كه اين بمب در آن جا افتاد؛ ولی پس 
از هفت، هشت ساعت ببينند صورت ها و دست های همه تاول 

زده است.«
 | ماجراهای آوینی |

اوضاع ديگر حوزه های تحت نظر وزرات ارشاد، يعنی سينما و 
نيز در مقام وزارت، عالوه  نبود. خاتمی  اين  از  نيز بهتر  كتاب 
بر آنكه يك پای ثابت فعاليت های فكری_تشكيالتی جريان 
اقدامات  و  ها  سياست  از  دفاع  مأموريت  بود،  خويش  متبوع 
بيرونی  انتقادات  مقابل  در  ارشاد  در  مديريتش  نيروهای تحت 
را برعهده داشت.در جشنواره فيم فجر سال 1۳۶۹، فيلم هايی 
يك  به  حّتی  و  شد  اكران  مبتذل  های  صحنه  و  مضامين  با 
هنرپيشه زن ُترک كه در كشور الئيك خود به فساد و فحشاء 
داد  سرانجام  تا  شد  اعطاء  بلورين  سيمرغ  جايزه  بود،  معروف 
اعتراض روحانيت نيز درآيد. آيت اهلل »احمد جّنتی« در يكی از 
خطبه های نماز جمعه اسفند ماه ۶۹ شهر مقدس قم باب انتقاد 
از خاتمی را گشود و گفت :» حركت خزنده ای به نام هنر در 
بعضی جشنواره های مبتذل و مجالت توسط افرادی طاغوتی 
كه منزوی شده بودند، به راه افتاده است و كسانی كه در رژيم 
گذشته فعال بودند، امروز دارند در صحنه حاضر می شوند. اين 
حركت با به تمسخر گرفتن و تحقير خانواده شهدا، حزب اهلل، 
بسيج، پاسدار و ارزش های انقالبی قصد دارد به انقالب ضربه 

بزند و هنرمندان متعهد بايد با آنان مقابله كنند.«
در  خاتمی  كيهان،  در  جّنتی  اهلل  آيت  انتشار سخنان  دنبال  به 
به  كه  ای  جوابيه  در  و  نكرد  سكوت  انتقادات  اين  به  پاسخ 
منتقدانش  ديگر  و  جنتی  اهلل  آيت  كرد،  ارسال  مذكور  روزنامه 
دانی”،  “كم  “نادانی”،   ، “ارتجاع”  به  الفاظ   ترين  شت  با  را 
جريان  يك  های  سليقه  “تحميل  و  توانی”  “كم  “ناآگاهی”، 
بر كل جامعه فرهنگی كشور” متهم كرد و در عوض، كسانی 
متعهد  “جوانان  بودند،  برانگيخته  را  جنتی  اهلل  آيت  انتقاد  كه 
عين  در  اما  خاتمی  مديريت  تحت  خواند.وزارت  انقالبی”  و 
اّدعاهايش درباره احترام به همه نظرات و آزادی افكار و عقايد، 
در برابر فعاليت هنری_مطبوعاتِی طيف متعّهد و دلسوِز انقالب  
لوازم  از ضرورت ها و  ايجاد می كرد. چه، يكی  موانع فراوان 
دين زدايی، ممانعت از گسترش فعاليت های دينی بود! از آن 
جمله می توان به اقدامات وزارت ارشاد تحت مسئوليت خاتمی 
در توبيخ شهيد سّيد مرتضی آوينی به دليل انتشار يك عكس 
بر روی جلد مجله سوره اشاره كرد. در اين عكس يك جوان 
بوسنيايی ديده می شود كه به تقليد از بسيجيان ايرانی، پيشانی 
اين  با  خواسته  می  آوينی  و  بسته  پيشانی  بر  اكبر”  “اهلل  بند 
عكس درباره محبوبيت بسيج و انقالب اسالمی در دنيا سخن 
بگويد. خاتمی به بهانه اينكه عكس “مغاير با شئونات اسالمی” 
بوده، سيد مرتضی را توبيخ كرد. شهيد آوينی درباره اين عكس 
غرب  به  ما  فرهنگِی  تهاجم  اكبر،  اهلل  جهاِد  :»اين  گفت  می 
است.« به قول “يوسفعلی ميرشكاک”، در دوره خاتمی حمايت 
از روشنفكران به غايت رسيد و »مرتضی می گفت همان قدر 
كه از آن ها حمايت می كنيد، از بچه های انقالب هم حمايت 
كنيد.« شهيد آوينی از جمله كسانی بود كه به انحرافات عقيدتی 
وی  ليبرال  های  سياست  به  عريان  قلم  با  و  برده  پِی  خاتمی 
به  توان  می  اعتقادات  اين  جمله  از  تاخت.  سياست  در عرصه 
انتقاد آوينی از نقطه نظرات خاتمی درباره مقوله “آزادی” اشاره 
كرد. خاتمی در آن دوران، زمانی در برنامه تلويزيونی “ارتباط 
نزديك” شبكه اول حاضر شد و گفت كه :»ذكر مسائل جنسی 
در كتاب، ترويج فحشاء نيست. اين مسائل در قرآن هم آمده 
است. در كتب دينِی ما هم آمده است.« ، و اين امر سيد مرتضی 
را به شدت برانگيخت و به انتقاد واداشت.آوينی در جای ديگری 
خاتمی  است.  داده  نشان  تندی  واكنش  خاتمی  مواضع  به  نيز 
در ارديبهشت ماه 1۳۷۰ طّی سخنانی جامعه غرب را ستوده و 
می گويد :»انقالب ما با آنچه در دنيا می گذرد در بنياد فكری 
و اهداف در تضاد است و اصواًل هر انقالبی با وضع موجود به 
مخالفت بر می خيزد. ما نبايد از ياد ببريم كه جهاِن رقيِب ما از 
يك نظام نظری و سياسِی جا افتاده و پرسابقه برخوردار است. 

هاست  قرن  است،  انديشه  دارای  فكری_  امروز_غرب  دنيای 
از جهات  كه شكل گرفته است، مبانی آن فرموله شده است، 
مختلف توسط صدها دانشمند بيان شده است، تجربيات مختلفی 
را پشت سر گذاشته است، خود را با واقعيت محك زده است و 
اصالح كرده است و نحله های فكری مختلف سمبل آن است. 
مسئله مهم اين است كه اين نظاِم ارزشی، فكری و سياسی با 
تمايالت اوليه بشر سازگار است؛ خود به خود طبع اوليه مدافع 
و خواستار اين نظام است. مبانی نظام امروز بر آزادی است؛ به 
خصوص با شكست تفكر سوسياليستی اين آزادی بيشتر مورد 
خواست است. آزادی از ديدگاه آن ها يعنی رهايی از همه موانع 
برای انجام دادن هر آن چه كه انسان تمايل دارد و حدود  اين 
آزادی، آزادی ديگران است. ما معتقديم كه بايد تبادل انديشه 
در افراد مدافع نظام مصونيت به وجود بياوريم.«“سّيد مرتضی 
مجله  در  يادداشتی  طّی  اين سخنان،  به  پاسخ  در  نيز  آوينی” 
سوره، خاتمی و امثال او را افرادی مرعوب در برابر غرب دانست 
و نوشت :»اشتباه دوستان ما، كه ريشه در مرعوبيت آن ها در 
برابر غرب دارد آن است كه آن ها افق حركت انقالب و شرايط 
آماده جهانی را در اين عصر، احيای معنويت و اضمحالل غرب 
نمی بينندو بالطبع هرگز برای وصول به اين غايت تالش نمی 
اما  باشند،  آزاد  بايد  سكوالر  روشنفكران  و  دگرانديشان  كنند. 
دولت  خواهد!  می  مواظبت  نيز  انقالب  نسل  بالندگی  و  رشد 
جمهوری اسالمی حقيقتًا به شعار آزادی مطبوعات، نويسندگان 
و هنرمندان پايبندِی اعتقادی دارد، اما دوستان خويش را از ياد 
برده است و اكنون مجموع سياست های نظام اسالمی، كار را 
به آن جا كشانده كه نسل انقالب در هنر و ادبيات احساس عدم 

امنيت و بيهودگی می كند!«
 “محّمد مهدی امامی ناصری” رئيس شورای سياست گذاری 
رّد سخنان  به  اشاره  با  آشتی”  “فرهنگ  روزنامه اصالح طلِب 
وجود  بر  مبنی  اسالمی_  انقالب  ای_رهبر  خامنه  اهلل  آيت 
تهاجم فرهنگی عليه كشو از سوی خاتمی، در توصيف دوران 
تصّدی وزرات ارشاد از سوی خاتمی، نوشته است :» )خاتمی( 
داخلی  امور  با  كردن  نرم  پنجه  و  دست  جای  به  داد  ترجيح 
اين وزارتخانه، بيشتر به ارتباط با اهالی و مخاطبين اين حوزه 
و  سركش!  سّيد  اين  بپردازد.  عمومی  افكار  با  تعامل  نهايتًا  و 
پای  بارها  و  رفته  وقت  دولت  رئيس  از  فراتر  پيشه،  سياست 
خود را از گليمش درازتر كرد و همواره تأكيد و اصرار داشت كه 
تهاجم فرهنگی وجود ندارد! مقاومت های مردم و جريان حامی 
واليت در برابر تهاجم فرهنگی به انقالب از دريچه ارشاد، باعث 

شد خاتمی نتواند آن گونه كه می خواهد امور را پيش ببرد. وی 
سرانجام با اوج گرفتن انتقادات جريان مذهبی و انقالبی كشور 

از عملكرد وزارت ارشاد، در روز سوم خرداد ۷۲ با انتشار يك 
نامه اعتراض آميز، و “كج انديش” و “بدخواه” خواندِن منتقداِن 
خود، با كابينه هاشمی رفسنجانی خداحافظی كرد.واكنش رسانه 
های ضّد انقالب به استعفای خاتمی واقعًا جای تعجب داشت و 
مصداق بلند شدن “ناله شيطان” بود.راديو اسرائيل نيز استعفای 
خاتمی را اين گونه توصيف كرد :»وزير پيشيِن فرهنگ و ارشاد 
خطِر  به  نسبت  تندی  هشدارهای  خود  استعفانامه  در  اسالمی 
تحّجر و واپس گرايی و خشك مقّدس بودن برای آينده فرهنگ 
و هنر ايران داده است.«خاتمی پس از استعفا از وزارت ارشاد، 
برای نشريه ای به نام “آئين” درخواست مجوز داد تا از آن به 
عنوان تريبونی برای بيان افكار خود و همفكرانش استفاده كند. 
در آن زمان همچنين برخی از افراد حلقه كيان همراه با خاتمی 
حلقه “آئين” را تشكيل دادند. اگرچه مجله آئين تا سال 1۳۸۲ 
هيچ گاه منتشر نشد، اما جلسات گروه آئين به طور هفتگی در 
خاتمی  استعفاهای  دنبال  به  شد.  تشكيل  اعضا  از  يكی  منزل 
او داد.  از ارشاد، هاشمی نيز حكم رياست كتابخانه ملی را به 
خاتمی همچنين با مدرک ليسانس فلسفه به گروه علوم سياسی 
دانشگاه تربيت مدرس رفت و استاد دانشجويان فوق ليسانس 
و دكتری شد. در حلقه آئين چهره هايی چون: هادی خانيكی، 
عباس  زاده،  امين  محسن  تاجزاده،  مصطفی  حجاريان،  سعيد 
در  داشتند.  خاتمی حضور  محمدرضا  و  كديور  محسن  عبدی، 
نشست های اين حلقه، مفاهيمی چون :”جامعه مدنی”، “مردم 
قرار می گرفت.  بررسی  بشر” مورد  دينی” و “حقوق  ساالری 
شخصيِت محوری در اين حلقه خوِد “سيد محمد خاتمی” بود و 
بر اساس برخی تحقيقات، آن چه بعدها به “گفتمان دوم خرداد” 
معروف شد، در اين محفل سر و سامان يافت. چنانكه “ محمد 
تمام هدف  اساسًا معتقد است  برادر سيد محّمد،  رضا خاتمی” 
اصالح طلبان و چهره های حلقه آئين از مطرح كردن خاتمی 
تئوريك  عقبه  كشاندن   ،1۳۷۶ جمهوری  رياست  انتخابات  در 
حلقه آئين در متن جامعه و طبيعتًا رسانه ها بود.می توان گفت 
كه در سال های منتهی به ۷۶، حلقه آئين مركز تجّمع گروه 
آن در حلقه كيان، حلقه سالم و مركز  از  هايی شد كه پيش 
مطالعات استراتژيك رياست جمهوری بر سر يك “ايدئولوژی 
همه جانبه”  به تفاهم رسيده بودند.بهار سال 1۳۷۶ در حالی فرا 
می رسيد كه ديگر از آن جريان چپ دهه۶۰ خبری نبود. بدين 
صورت كه اين جريان تقريبًا در همه مواضع پيشين خود رسمًا و 
علنًا تجديد نظر كرده بود و ديگر خود را “چپ مدرن” می ناميد. 
چپی كه هيچ نسبتی جز “تضاد” با گذشته خود نداشت. خاتمی 
هم ديگر آن خاتمِی نيمه نخست دهه ۶۰ نبود. هم او كه زمانی 
اين باور مشروطه خواهان را كه “تمامی مشكالت بشر در غرب 
حل شده است و فقط بايد راه آنان را پيمود و به سعادت رسيد”  
، غلط می خواند و زير سؤال می برد، در نيمه نخست دهه ۷۰ 
ظاهراً خود نيز مقلّد مشروطه خواهانی چون “تقی زاده” شده 
بود و عجبا كه دقيقًا سخنان آن ها را تكرار می كرد :»امروز 
به جرأت می توان گفت در زندگی قوميكه عزم تعالی و پويايی 
كرده است، هيچ تحول كارسازی پديد نخواهد آمد مگر آنكه 
از متن تمّدن غرب بگذرد و شرط دگرگونی اساسی، آشنايی با 
با  يعنی تجّدد است. كسانی كه  تمّدن  آن  غرب و لمس روح 
آوردن دگرگونی سودمند  پديد  به  نيستند هرگز  آشنا  روح  اين 
هنوز  ما  نظير  اقوامی  نيستند. سوگمندانه  توانا  خود  زندگی  در 
از آن آشنايی محروم هستيم. توسعه به معنای امروزش، ميوه 
آمده توسعه  اگر آن تمّدن  يا شاخ و برگ تمد،ن جديد است. 
هم خواهد آمد و به اين معنا سخن كسانی كه می گويند ابتدا 
بايد ِخَرد غربی را پذيرفت تا توسعه بيايد، سخن بيراهی نيست 
و اين سخن را كامل كنم كه عالوه بر ِخَرد و بينش غرب بايد 
منِش غربی متناسب با اين بينش بينش را نيز، نپذيرفت.«گويا 
وزارت  مسئوالن  جمع  در   ۶۲ ماه  آبان  وقتی  خمينی)ره(  امام 
ارشاِد وقت كه خاتمی در رأس آن ها بوده، سخن می گفتند، 
دقيقًا نگران چنين روزی در حيات سياسی خاتمی بودند كه به 
دراز كنيم،  را پيش ديگران  :»نبايد دستمان  فرمودند  صراحت 
تمّدن اسالم بر ساير تمّدن ها مقدم است.« ؛ جمله ای كه سيد 
محمد خاتمی در فردای روز ديدار با امام آن را به عنوان تيتر 
نخست كيهان برگزيد، اما گذر زمان ثابت كرد كه نه آن روز 

بدان معتقد بود و نه بعدها به آن وفادار وفادار ماند.

یک
نگاه

اشتباه دوستان ما، که ریشه در مرعوبیت 
آن ها در برابر غرب دارد آن است که آن ها 

افق حرکت انقالب و شرایط آماده جهانی 
را در این عصر، احیای معنویت و اضمحالل 
غرب نمی بینندو بالطبع هرگز برای وصول 

به این غایت تالش نمی کنند. دگراندیشان 
وشنفکران سکوالر باید آزاد باشند، اما  و ر
رشد و بالندگی نسل انقالب نیز مواظبت 

می خواهد! دولت جمهوری اسالمی حقیقتًا 
به شعار آزادی مطبوعات، نویسندگان 

و هنرمندان پایبندِی اعتقادی دارد، اما 
دوستان خویش را از یاد برده است و اکنون 
مجموع سیاست های نظام اسالمی، کار را 

به آن جا کشانده که نسل انقالب در هنر و 
ادبیات احساس عدم امنیت و بیهودگی می 

کند
»سید مرتضی آوینی«

 1366
1367
1368
1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384

دوم
خرداد

98

43
هواِی

آزاد



 |گزارشی از دولت دوم هاشمی|
مرحله  ابتدا  در  اگرچه  جمهوری،  رياست  ششم  انتخابات 
شد،  می  محسوب  رفسنجانی  هاشمی  اكبر  برای  آسانی 
گسترده  نارضايتی  از  نشان  مردم،  معناداِر  رأی  نتيجه  اّما 
از عملكرد دولت اول سازندگی داشت. دولت سازندگی در 
بر  اقتصادِی حاكم  نظريه های  و  اقتصادی  حوزه عملكرد 
رسيد  می  نظر  به  بود.  مواجه  جّدی  چالش  با  دولت  بدنه 
در  پول  المللِی  بين  سازمان  و  جهانی  بانك  های  توصيه 
هم،  را  درصدی   ۵۰ توّرم  و  بوده  فرما  حكم  دولت  اين 
داراِن  سرمايه  از  جمعی  دوره  اين  در  است.  داشته  پِی  در 
خطر  زنگ  حقيقت  در  بازگشتند.  ايران  به  كشور  از  خارج 
به صدا در آمده بود و دعوت از سرمايه داراِن فراری پس 
از انقالب، برای شركت دادن آن ها در بازسازی كشور، از 
جمله مواردی است كه می تواند زمينه بسِط دخالت سرمايه 
داری غرب در اداره كشور را فراهم نمايد. بديهی است كه 
بازگشت اين عّده، تداوم فعالّيت های جاسوسی را تضمين 
نظام  سرنگونی  و  كودتا  در  نتوانند  اگر  البته  كرد،  خواهد 
كارشناسی  زمينه  در  كه  نفوذی  با  نمايند،  موفقّيتی كسب 
و  دينی  غير  فرهنِگ  گسترش  و  بسط  كرد،  خواهند  پيدا 
تبليِغ وابستگی به سرمايه دارِی غرب را به ارمغان خواهند 
آورد كه پس از گذشت مّدت زمان كوتاهی، زمينه حاكميت 

فرهنگ ضّد دينی را فراهم خواهند كرد.
پيش  گرم می شد،  انتخابات كم كم  كه فضای  حالی  در 
بينی ها از قطعيت رياست جمهوری مجّدد هاشمی حكايت 
داشت. اين قطعيت تا آنجا بود كه حّتی ناطق نوری_رئيس 
از  قبل  ماه  يك  حدود  هم  اسالمی_  شورای  مجلس 
انتخابات، پيروزی هاشمی را اعالم كرد. اّما حضور هاشمی 
رفسنجانی در رقابت برای دوره دوم در شرايطی دنبال می 
از سوی هواداران مجمع روحانيون و به خصوص  شد كه 
روزنامه سالم مورد هجمه های جّدی قرار گرفته بود. جناح 
موسوم به چپ كه با عدم اقبال مردم در انتخابات مجلس 
چهارم مواجه شده بود، با بهانه قراردادِن رّد صالحيت برخی 
چهره های خود، موجی از انتقادها را به راه انداخته بود اما 

عملكردهای بعدی آن ها نشان داد، به خوبی پِی برده اند 
كه در افكار عمومی شانسی برای پيروزی ندارند و بنا دارند 
تا به بازسازی خود بپردازند و فضا را برای رقيب باز بگذارند. 
اما اين استراتژی هرگز به عدم انتقاد آن ها از دولت منتهی 
انتخابات سال ۷۲ در شرايط  احوال،  اين  با همه ی  نشد. 
انزواطلبی آن  انفعال جناح چپ و  نسبتًا آرامی برگزار شد. 
برای در دست گرفتن مجّدد رياست دولت،  را  ها، شرايط 
توّسط هاشمی مهّيا می ساخت. اما در چنين شرايطی سه 
نامزد برای گرمی بخشيدن به فضای انتخابات پا به عرصه 
گذاشتند. رقابت دكتر جاسبی)رئيس دانشگاه آزاد كه عماًل 
وقت  طاهری)استاندار  مهندس  و  بود(  هاشمی  منصوب 
تهران در دولت اول هاشمی( بيشتر به تأييد سياست های 
هاشمی شباهت داشت و تنها دكتر توكلی او را به چالش 

می كشيد.
راست  جناح  های  تشّكل  اغلب  حمايت  نيز  دوره  اين  در 
متوّجه هاشمی شد. جامعه روحانيت كه همچنان هاشمی 
را به عنوان عضو شورای مركزی خود می شناخت و هنوز 
حمايت  مورد  نداشت،  اعضا  ديگر  با  چندانی  نظر  اختالف 
اين تشّكل قرار گرفت.جامعه مدرّسين نيز در اعالميه ای 
برخالف موارد مشابه، كه امضای آيت اهلل مشكينی را در 
با  با امضای آيت اهلل فاضل اعالم كرد؛  ذيل خود داشت، 
داند. مجمع  ارجح می  را  نامزدها، هاشمی  تمام  به  احترام 
هاشمی  از  اول  دور  برخالف  دوم  دور  اما  مبارز  روحانيون 
برابر  در  تشّكل، سكوت  اين  رسمی  موضع  نكرد،  حمايت 
نهايت  در  بود.  انتخابات  در  شركت  به  دعوت  و  نامزدها 
انتخابات، با كاهش 4 درصدِی مشاركت نسبت به دور قبل، 
در تاريخ ۲1 خرداد 1۳۷۲ برگزار شد. در اين انتخابات 1۲۸ 
نفر ثبت نام كردند كه در بين آن ها 4 نفر تأييد صالحيت 
به  انتخابات،  در  شرايِط شركت  واجدين  درصد   ۶۶ شدند. 
 ۶۳ با  رفسنجانی  هاشمی  آمدند.  رأی  های  صندوق  پای 
درصد، اكثريت آرا ،را به خود اختصاص داد. توّكلی،جاسبی و 
طاهری به ترتيب در جايگاه های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

اراكی،  العظمی  اهلل  آيت   1۳۷۳ سال  آذر  هشتم  روز  در 
آخرين شاگرد آيت اهلل حائری يزدی)مؤّسس حوزه علميه 
قم( از دنيا رفتند. مراجع جديد با درگذشت آيت اهلل اراكی، 
از بزرگانی همچون آيات عظام: بهجت، فاضل لنكرانی و 

شبيری زنجانی به عنوان جانشينان وی نام بردند. پس از 
چند روز برای نخستين بار جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
مراجع   ليست  معرفی  به  تصميم  مبارز،  روحانيت  جامعه  و 

جايزالّتقليد گرفته بودند. 
يك روز پس از درگذشت آيت اهلل اراكی، جامعه روحانيت 
آيات: خامنه ای،  بيانيه ای حضراِت  با صدور  مبارز تهران 
علمای  عنوان  به  را  تبريزی  جواد  ميرزا  و  لنكرانی  فاضل 

جايزالّتقليد معرفی كرد. 
مبارز  روحانيت  جامعه  ی  بيانيه  صدور  از  پس  روز  يك 
تهران، مهم ترين و عالی ترين تشّكل حوزوی كشور نيز 
با صدور بيانيه ای اسامی هفت نفر از علمای كشور را به 
عنوان مراجع جايزالّتقليد اعالم كرد. عالوه بر سه مجتهد 
مذكور در ليست جامعه روحانيت، نام حضرات آيات: بهجت، 
وحيد خراسانی، شبيری زنجانی  و مكارم شيرازی در ليست 
در  خورد.  می  چشم  به  حوزوی  عالی  نهاد  اين  نظر  مورد 
»موضوع  بود:  آمده  مدّرسين  جامعه   ۷۳ آذرماه   11 بيانيه 
مصالح  از  تواند  نمی  كه  است  مسائلی  اعظم  از  مرجعيت 

مسلمين و استقالل و عظمت آنان جدا و ُمنفك باشد.«
منتشره  فهرست  درباره  انقالب  معّظم  رهبر  بعد  روز  چند 
»تبليغ  فرمودند:  مبارز  روحانيت  جامعه  و  مدرسين  جامعه 
كه  ندارد  وجود  كسی  ديگر  ايران،  جامعه  در  كه  كردند 
شايسته مرجعيت باشد. مردم در مقابل خودشان ديدند كه 
ناگهان فهرستی از علمای شايسته مرجعيت از طرف خبره 

های فن منتشر شد.«
مرجعيت  درباره  كه  مسائلی  درمورد  همچنين  ايشان 
خودشان مطرح شده بود، با اشاره به ماجرای انتخابشان به 
رهبری فرمودند: »آن روزی كه در مجلس خبرگان، بعد از 
رحلت امام)ره(_ آن روز كه بنده هم عضو مجلس خبرگان 
بودم؛ بحث كردند چه كسی را انتخاب كنيم و باالخره اسم 
اين بنده حقير به ميان آمد و اتّفاق كردند بر اين كه اين 
من  كنند،  انتخاب  منصب  اين  به  را  ضعيف  حقيِر  موجود 
مخالفت كردم؛ مخالفِت جّدی كردم. نه اين كه ميخواستم 
تعارف كنم؛ نه. او خودش می داند كه در آن لحظات در 
دل من چه می گذشت. رفتم آن جا ايستادم و گفتم آقايان! 
صبر كنيد، اجازه بدهيد. اين ها هم ضبط شده، موجود است. 
هم تصويرش هست، هم صدايش هست. شروع كردم به 

وزی سید محمد خاتمی در دوم خرداد  76 گزارشی از پیر
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آزاد

 کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
 این نوشتار تقدیم میشود به شهید اسداهلل الجوردی



استدالل كردن كه مرا برای اين مقام انتخاب نكنيد. گفتم 
نكنيد؛ هرچه اصرار كردم، قبول نكردند. هرچه من استدالل 
كردم، آقايان، مجتهدين و فضاليی كه آن جا بودند، جواب 
دادند. من قاطع بودم كه قبول نكنم؛ ولی بعد ديدم چاره ای 
نيست. چرا چاره ای نيست؟ زيرا به گفته افرادی كه من به 
آن ها اعتماد دارم، اين “واجب” در من “متعّين” شده است. 
يعنی اگر من اين بار را برندارم، اين بار بر زمين خواهد ماند. 

اين جا بود كه گفتم قبول می كنم...« 
“كارگزاران  عنوان  تحت  گروهی  حضور   ،  ۷4 زمستان 
سازندگی ايران” را در حالی حس كرد كه شعار “سازندگی” 
شعار غالب دولت بود و اساسًا هاشمی دولت خود را با اين 
حقيقت  در  كارگزاران  حزب  گيری  شكل  ميشناخت.  نام 
از  برخی  پذيرش  به عدم  قشر،  اين  از سوی  بود  واكنشی 
در  حضور  برای  مبارز  روحانيت  جامعه  سوی  از  ها  چهره 
ليست انتخاباتی جامعه كه دارای اختالفات اساسی با مبانی 
بار احتمال تشكيل  اولين  تفكری جامعه روحانيت بودند و 
چنين جمعی در همان جلسه از سوی هاشمی رفسنجانی، 

طرح گرديد.
بوده و در ۸  مبارز  هاشمی عضو شاخص جامعه روحانيت 
سال رياست جمهوری اش، بخش مهمی از جريان راست 
همواره در مقام دفاع از عملكرد وی برآمده بودند. لذا اين 
جريان پس از موج نارضايتی عليه هاشمی، بايد خود را آماده 
ی پس دادن تاواِن حمايتش ميكرد. اينجا بود كه جريان 
چِپ موجود، پس از انزوايی طوالنی مدت تصميم گرفتند 
انتخابات  دوره  هفتمين  رقابت  عرصه ی  وارد  ُقوا  تمام  با 
رياست جمهوری شوند. جريان چپ كه اكنون رنگ عوض 
تابلوی  با  نه می خواست كه  توانست و  نه می  بود،  كرده 
عبارت”مجمع  آن  سران  لذا  شود.  عرصه  وارد  “چپ” 
همسو  های  تشّكل  و  كرده  ابداع  را  امام”  خط  نيروهای 
را زير چتر آن سامان دادند و بعدها خود را “چِپ مدرن” 
ناميدند. از طرف ديگر ياران و نزديكان هاشمی، يعنی حزب 
“كارگزاران سازندگی”  نيز در انديشه بقای قدرت بودند و 
مادام  را  او  اساسی  قانون  در  تغيير  با  بودند  نتوانسته  چون 
العمر بر اين مسند بنشانند، عنوان “راست مدرن” را برای 

خود انتخاب كرده و وارد عرصه شدند.
|آن مرد آمد|

اولين گامی كه جريان چپ برای ورود به عرصه انتخابات 
بايد برمی داشت، برگزيدن چهره ای برای كانديداتوری بود، 
آنان ابتدا به سراغ “ميرحسين موسوی” نخست وزير دهه 
ی ۶۰ خود رفتند، كه البته با امتناع وی مواجه شدند. و در 
نهايت مجمع روحانيون مبارز اعالم كرد از بين سيد محمد 
خاتمی و هادی خامنه ای يكی كانديد خواهد شد. و ديری 
نپاييد كه از بين دو شخصيت نامبرده، درباره كانديداتوری 
به  توجه  با  خاتمی  شخص  رسيدند.  اجماع  به  خاتمی 
عملكردش در وزارات فرهنگ و با توّجه به آگاهی رهبری 
از تدوين ايدئولوژی سكوالر توسط وی  و يارانش، بعيد می 
دانست كه از جانب رهبری با ورودش به عرصه انتخابات 
موافقت شود. مهدی كروبی)دبير كل وقت مجمع روحانيون 
مبارز (، در اين باره می گويد: » من مأمور شدم خدمت مقام 
معّظم رهبری بروم و سؤاالتی از ايشان بكنم تا ببينم نظر 
معّظم له چيست وديدم نظرشان درباره وی، همانند سايرين 
است. قباًل فرموده بودند، هركدامتان بياييد و كانديدا شويد 
به شما می گويم، هركدامتان كه رأی بياوريد تنفيذ و تأييد 

و حمايت می كنم...«
مجمع  سوی  از  قطعی  بصورت   ۷۵ بهمن   ۷ در  خاتمی 
روحانيون مبارز برای كانديداتوری مطرح شد، در اين ميان 
مسئله تعّجب برانگيز، حمايت حزب كارگزاران سازندگی از 
وی بود. حمايتی كه پيوند دو جريان “چپ مدرن” و “راست 
سّنتی” را فرياد می زد، و هاشمی را رسمًا از تيم روحانيت 
مبارز منفك می ساخت. جالب اينكه حّتی خود هاشمی در 
از  تلويحًا  سال۷۶،  ارديبهشت   ۲۷ جمعه  نماز  های  خطبه 

مخالفان خاتمی انتقاد و عماًل از او حمايت كرد.
از  علنًا  و  رسمًا  سازندگی  كارگزاران  اينكه  وجود  با 
هاشمی  و شخص  بود  كرده  حمايت  خاتمی  كانديداتوری 

نيز به رياست جمهوری رسيدِن خاتمی را “روند تكاملی” 
دولت خود می دانست، جريان چپ در يك تاكتيك تبليغاتی 
هوشمندانه، انتقاد از عملكرد هاشمی بعنوان رئيس جمهور 
جريان راست را محور مبارزات انتخاباتی خود قرار داد. در 
اين ميان كافی بود ناطق نوری، كانديدايی محافظه كار و 
ادامه دهنده ی راه هاشمی معرفی شود تا اين پازل، رو به 
تكامل رود و جرياِن “نه به ناطق= نه به هاشمی” شكل 
گيرد؛ مواضع صريح ناطق مبنی بر ادامه راه دولت هاشمی، 

كار را تمام كرد!
در اين سو اّما خاتمی توانست، درست برعكس ناطق نوری 
خود را به عنوان منتقِد وضع موجود، به افكار عمومی معرفی 
نمايد. ستاد انتخاباتی خاتمی همه ی همِّ خود را مصروِف 
برای  اين  و  بود  كرده  سازندگی  دوران  وضع  از  انتقاد 
متفاوت  و  به شنيدن صدايی ديگر  مند  مردمی كه عالقه 
از وضع موجود بودند، شيرين بود. ظاهراً در آن دوره مردان 
سازندگی، نه تنها گاليه ای از اين امر نداشتند، كه در نحوه 
انتقاد از عملكرد خويش نيز ستاد خاتمی را ياری می كردند!

در حالی كه رقيبان خاتمی، روی تاكتيك “افشاگری” برای 
شناساندن ماهيت منحرف و سكوالِر او و يارانش متمركز 
شده بودند، ستاد خاتمی عالوه بر َعلَم كردن اين افشاگری 
ها و حمالت بعنواِن نماد مظلوميِت وی، با چاپ پوسترهايی 
كه عكس خاتمی همراه با امام)ره( و مقام معظم رهبری در 
آن ها ديده می شد، از شعارهای : “سالم بر سه سّيد فاطمی، 
خمينی، خامنه ای، خاتمی” برای نشان دادن سيادت و نيز 
رابطه تنگاتنگ او با امام و آيت ا... خامنه ای بهره می برد تا 

همه ی آن افشاگری ها درباره نحراف عقيدتی وی را يك 
جا خنثی كند. خارج از اين فضای مبارزاتی، جريان چپ در 
انتخاباتی  انتخابات هفتم، يك هدف غير  فرصت تبليغاتی 
را نيز دنبال می كرد و آن كشاندن عقبه ی تئوريك حلقه 
های كيان، آئين و سالم به جامعه بود. بهترين ابزار برای 
اين منظور، سخنرانی هايی بود كه خاتمی و حاميانش در 
گوشه و كنار كشور انجام می دادند. باز تعريِف جايگاه “ولی 
اصلی  سياسی”  “توسعه  و  مدنی”  “جامعه  طرح   ، فقيه” 
تريِن اين مباحث بود. مفهوم واليت فقيه يكی از مسائلی 
بود كه جريان چپ در دوران جديد، تعريف ديگری از آن 
ارائه می كرد. اين جريان و خاتمی بعنوان نماينده آن كه 
زمانی واليت فقيه را امری اعتقادی و فراتر از قانون اساسی 

می دانست و می گفت و می نوشت كه: »در ورای قانون 
اماِم اّمت هست كه مشروعيت قانون و مقامات قانونی نيز 
مرهون رهبری اسالمی اوست.« امروز رنگ عوض كرده و 
اين باور را تبليغ ميكرد كه واليت فقيه نه يك امر اعتقادی، 
كه موضوعی قانونی است و هر شهرونِد متمّدنی چون بايد 
قانون  در  چون  نيز  را  فقيه  واليت  بايد  باشد،  قانون  تابع 
اساسی آمده است، بپذيرد. هرچند اساسًا مسلمان هم نباشد؛ 
قابل  و  رأی گيری  تابع  و  امری بشری  قانون هم  البته  و 

جرح و تعديل است.
خاتمی در اكثر سخنرانی های انتخاباتی خود، واليت مطلقه 
فقيه را اصل نظام جمهوری اسالمی دانست و بارها تأكيد 
كرد كه هركس بخواهد در اين نظام منصبی بگيرد بايد به 
اين اصل التزام داشته باشد: »نظر فقهی حضرت امام)ره( 
در مورد واليت فقيه مبنای نظام ماست و هركس در درون 
را  فقيه  واليت  است  برخوردار  شهروندی  حقوق  از  نظام 

بعنوان يكی از محورهای قانون اساسی پذيرفته است.«
جريان  در  خاتمی  سوی  از  كه  ديگری  محورِی  موضوِع 
تبليغات انتخاباتی اش مطرح ميشد، “جامعه مدنی” بود. اين 
توّسط شخص  خاتمی،  محّمدرضا  گفته ی  به  كه  عبارت 
سّيد محّمد خاتمی در حلقه كيان مطرح و پرورده شده بود، 
چه در حوزه ی نظری و مفهومی و چه به صورت واقعی، 
شكل  غرب  در  كيان،  حلقه  اعتقادی  مبانی  ديگر  مانند 
در  مدنی  جامعه  گيری  شكل  بود.  يافته  تكوين  و  گرفته 
حقيقت، پيش نياز تشكيل يك نظام سياسی سكوالر مبتنی 
بر “قرارداد اجتماعی” موردنظر هابز،الک و روسو است. به 
نحوی كه جامعه، بدون كمترين توّجهی به دين، اصطالحًا 
نهادی شده و با اين پيش فرض كه حاكميت نه يك حّق 
الهی بلكه امری بشری است، مشروعّيت حكومت بر مردم، 
طّی قراردادی به يك فرد يا گروه سپرده می شود. خاتمی 
نخستين مقام سياسی بلندپايه در جمهوری اسالمی بود كه 
عبارت “جامعه مدنی” را به كار برده و آن را وارد ادبيات 

سياسی ايران كرد.
مفهوم نظری ديگری كه خاتمی، بايد از فرصت سخنرانی 
بهره می جست،  آن در جامعه  برای طرح  انتخاباتی  های 
تنگاتنگی  ارتباط  بود كه  توسعه سياسی  ويژه  به  “توسعه” 
داشت. وی در سخنرانی هايی  با مفهوم جامعه مدنی  نيز 
كه بعنوان كانديدای انتخابات رياست جمهوری هفتم ايراد 
می كرد، نياز اصلی ايران را “توسعه همه جانبه و پايدار و 
متوازن می دانست، كه بايد در همه ی عرصه های سياسی، 

اقتصادی، فرهنگی و علمی تحّقق يابد.” 
نيروهای  و  انسان  توسعه،  از  نوع  اين  در  ايشان  نظر  از 
انسانی مبنا هستند. به اين لحاظ، پاسداری از حرمت آدمی 
سطح  باالبردِن  و  انسانی  نيروی  از  صيانت  او،  انديشه  و 
راهكاِر  يك  البته  او  است.  مهم  امری  عمومی،  فرهنگ 
عملياتی برای رسيدن به توسعه ی مورد نظر خويش هم 
داشت؛ خاتمی توسعه ی غرب را نه نتيجه استعمار، كه ميوه 
ی تمّدن غرب می دانست و به ايران نيز توصيه اش اين 

بود كه از بينش و منِش غرب پيروی كند.
حقيقت  در  كه  خاتمی  سوی  از  نظری  مباحث  اين  طرح 
نظام  براندازی  و  ايران  پروژه سكوالريزه كردن  پايه های 
اسالمی بود، اصول گرايان و وفاداران به نظام را به شّدت 
مباحث،  اين  در  يارانش  و  خاتمی  مخاطب  كرد.  نگران 
يك قشر نخبه حّداقلی از جامعه بود، اّما منتقدان نظريات 
انحرافِی تيم خاتمی، توده ی مردم را مخاطب قرار دادند؛ 
وضعيت  عليه  خاتمی،  ستاد  سخنان  شنيدن  كه  ای  توده 
اََسف باِر دوران هاشمی، و مشاهده عكس خاتمی در كنار 
امام و رهبری، برايش بارها ملموس تر از بحث های نخبگِی 
اصولگرايان درباره ی سكوالريسم و جدايی دين از سياست 
و جامعه مدنی و عرفی شدن دين و ...بود. مردم خاتمی را 
آنان  دردهای  از  كه  ديدند  نظام می  تأييد  مورد  كانديدای 
حرف می زند. اينجا بود كه ستاد خاتمی متوّجه شد توانسته 
از يك سو با انتقاد از هاشمی و انتساب ناطق نوری به او، 
سبد رأی او را چاق تر كند و از سوی ديگر، با طرح يك 
سری مباحث و نظريات سكوالر، بدون انگيزه جمع آوری 

یک
نگاه

وحانیون مبارز اعالم کرد از بین   مجمع ر
سید محمد خاتمی و هادی خامنه ای یکی 

کاندید خواهد شد. و دیری نپایید که از بین 
دو شخصیت نامبرده، درباره کاندیداتوری 
خاتمی به اجماع رسیدند. شخص خاتمی 

با توجه به عملکردش در وزارات فرهنگ 
و با توّجه به “آگاهی” رهبری از تدوین 

ایدئولوژی سکوالر توسط وی  و یارانش، بعید 
می دانست که از جانب رهبری با ورودش 
به عرصه انتخابات موافقت شود. مهدی 

وحانیون مبارز  وبی)دبیر کل وقت مجمع ر کر
(، در این باره می گوید: » من مأمور شدم 

وم و سؤاالتی  خدمت مقام معّظم رهبری بر
از ایشان بکنم تا ببینم نظر معّظم له چیست 
ودیدم نظرشان درباره وی، همانند سایرین 

است. قبالً فرموده بودند هرکدامتان بیایید و 
کاندیدا شوید به شما می گویم، هرکدامتان 

که رأی بیاورید تنفیذ و تأیید و حمایت می 
کنم...«
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رأی، از قاطبه ی مردم، انرژی انتخاباتی رقيب را تحليل 
ببرد. با وضعيتی كه به وجود آمده بود، فروردين ۷۶ ديگر 
يقين  به  خود  پيروزی  درباره  تقريبًا  خاتمی  ستاد  ُعقالی 

رسيده بودند ... و چنين نيز شد!
 نارضايتی و ادراک اجتماعِی بخش عظيمی از جامعه مبنی 
بر محروميت نسبی موجب شد تا لحن انتقادی و گرايش 
اصالح طلبانه خاتمی، آراء بسياری از ناراضيان اجتماعی را 
بوروكراتيك  اقتدارگرايی  برنامه  از  كه  كند،  به خود جلب 
دولت هاشمی، دچار احساس محروميت نسبی شده بودند. 
هاشمی اّما در اولين مصاحبه خود پس از دوم خرداد همه 
اميد كرد:  نا  بودند،  تغيير و تحّول  را كه منتظر  آن هايی 
آقای  از  كارگزاران  حمايِت  خاطر  به  سازندگی  »برنامه 
خاطرات  كتاب  در  نوری  ناطق  يابد.«  می  ادامه  خاتمی، 
خود به علل شكستش اشاره می كند و حمايت از هاشمی 
را يكی از عوامل تأثيرگذار در اين زمينه می داند. او می 
گويد: »دوستان ما به آقای هاشمی انتقاد زيادی می كردند 
و  هاشمی  آقای  از  من  البته  گفتند.  می  هم  ايشان  به  و 
دولت ايشان در مجلس، چه برای لوايح و چه برای كابينه 
و همچنين از خود شخص آقای هاشمی هم -چون مورد 
حمله و هجمه بود- مفصل دفاع می كردم. در يك مقطعی 
تحكيم وحدت و جريان های مقابل حمله به آقای هاشمی 
را شديد كرده بودند و نسبت های آمريكايی و غيرآمريكايی 
و اين حرف ها را به ايشان می دادند. يك سال جلوی النه 
جاسوسی بخش عظيمی از سخنرانی ام در دفاع از شخص 
ايشان  گوييد  می  كه  »شما  گفتم:  بود.  هاشمی  آقای 
پرونده  در  بود كه  او كسی  بدانيد  را  اين  است،  امريكايی 
حسنعلی منصور دستگير شد. او كسی است كه پيشكسوت 
است، كسی است كه در حمله مسلحانه ضد امريكايی آن 
موقع حضور داشته است؛ ما جزو نوچه ها و دست پرورده 
های او در انقالب هستيم.بنابراين طبيعی بود كه مرا حامی 
مطلق ايشان بدانند و عده ای از مخالفين و جناح مخالف 
مثل  وضعيت  بيايد،  ناطق  آقای  اگر  كه  كردند  می  تبليغ 
سابق خواهد شد. چون يك عده مذهبی كه از آقای هاشمی 
دلخور بودند، هم حرف داشتند، زيرا كارگزاران را وابسته به 
آن  در  غيره  و  اباحه گری  ديدند. كمی  آقای هاشمی می 
موقع وجود داشت كه مذهبی ها اعتقاد داشتند دولت آقای 
هاشمی عامل عمده آن است بويژه زمانی كه دختر ايشان 
فراهم  چنينی  اين  آزادی های  زمينه  آمد  ميدان  به  ،فائزه 
اين  ديگر  افزايد: »مسئله  ادامه می  در  نوری  ناطق  شد.« 
بود كه وقتی من از سياست های اقتصادی دولت و شخص 
ايشان دفاع كردم، می گفتند: پس ناطق كه شق القمری 
راه  هم  او  شود؛  نمی  ايجاد  كشور  در  تحولی  و  كند  نمی 
رفسنجانی را ادامه می دهد. طبيعتًا اين جريان اثر خود را 
روی آرا می گذاشت. در واقع يكی از عواملی كه سبب شد 
من رأی نياوردم، حمايت من از آقای هاشمی، به اين بيانی 
كه عرض كردم، بود و حمايت از آقای هاشمی چوب خوردن 
داشت.«ناطق نوری به همين ميزان هم بسنده نمی كند. او 
ادامه می دهد:»يكی ديگر از عوامل عدم موفقيت من در 
پيروزی انتخابات موضع گيری آقای هاشمی رفسنجانی در 
انتخابات رياست جمهوری بود. به نظر من ايشان مقهور آن 
جوسازی هايی شد كه می گفتند تقلب می شود. ايشان می 
خواست به عنوان رئيس قوه مجريه كه وزارت كشور هم زير 
نظر ايشان است، ژستی بگيرد كه نخير من هستم و نمی 
گذارم تقلب شود. لحن صحبت ايشان كه چرا می خواهيد 
تقلب كنيد، به معنی تأييد آن همه جوسازی بود. باالخره 
هر كس می توانست بگويد: اينكه از خودشان است، دارد 
می گويد تقلب؛ پس معلوم می شود تقلبی وجود دارد. خطبه 
ايشان در نمازجمعه واقعًا اثر بسيار سوئی در جامعه داشت 
و هيچ توجيهی هم ندارد. اخيرا شنيدم كه بعضی اطرافيان 
ايشان گفتند: ما در تحليل هايمان اشتباه كرديم؛ فكر می 
بيايد، مستقل عمل می كند و  ناطق  آقای  اگر  كرديم كه 
خالصه به آقای هاشمی توجه نمی كند و اگر آقای خاتمی 
بيايد بهتر است چون مشورت پذير است، البته بعداً معلوم 

شد كه اشتباه كرديم.«

 |شرکت سهامی|
آيت  توّسط   ۷۶ مرداد   1۲ تاريخ  در  خاتمی  به  مردم  رأی 
ايشان  شد.  تنفيذ  اسالمی_  انقالب  ای_رهبر  خامنه  اهلل 
فرصِت  اغتناِم  و  خدا  »ياد   : به  را  خاتمی  حكم  اين  در 
از  توصيه كرده و »قدردانی  و اخالص در عمل«  زودگذر 
نيازهای  به  دادن  اولويت  ملّی،  منافع  از  مراقبت  و  ملّت 
قشر مستضعف و گرامی شمردن ارزش های واالی دين و 

انقالب« را به رئيس جمهوِر منتخب ُمتذّكر شدند.  
خاتمی با فاصله كمتر از سه روز پس از پيروزی اعالم كرد 
مطالعات برای تشكيل كابينه آغاز شده است و قرار است در 

كابينه جديد از تجربيات همه نيروها استفاده شود.
 هشتم تير ماه ۷۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
چند نماينده از جمله »فائزه هاشمی« پشت تريبون رفته و 
در نطق پيش از دستور خود از كابينه ای كه قرار بود خاتمی 
در آينده به مجلس معرفی كند، دفاع كردند. هاشمی كابينه 

خاتمی را به يك شركت سهامی تشبيه كرد و گفت:
شركت سهامی واقعيت دارد و به اين معنی نيست كه سه 
وزير و يا چهار وزير از اين گروه يا آن گروه با هم كابينه 
انتخاب،  اداره كنند، بلكه به اين معنی است كه مالک  را 
و  گذشته  اجرايی  سوابق  و  تعهد  ها،  توانايی  ها،  قابليت 
موفقيت های فرد باشد. در اين دوره فشار ها برای تحويل 
سران  شد.  آغاز  خاتمی  به  كابينه  گوناگون  های  ليست 
تشكل های مختلف به چپ در مصاحبه هايی كه انجام می 
دادند از تهيه ليست مطلوب خود خبر می دادند. اين فشارها 
از جمله »سيد محمود  به آنجا رسيد كه برخی نمايندگان 

دعايی« در مقابل اين فشارها موضع گرفتند:
برای  پيشنهادی  افراد  متعدد  های  فهرست  ارائه  با  نبايد 
كابينه، آقای خاتمی را تحت فشار قرار داد. اتخاذ اين شيوه 
قرار  در شرايطی  را  منتخب  رئيس جمهوری  است  ممكن 

دهد كه خالف آنچه به مردم وعده داده است ،عمل كند.
سرانجام در تاريخ ۲1 تير ماه ۷۶ خاتمی  فهرست كابينه 
خود را به مجلس معرفی كرد كه به گفته خود از ميان يك 

ليست 4۸۲ نفری برگزيده شده بود.
كابينه ای كه درآن شركت سهامی البته به صورت خاص 
تحقق يافت و حزب كارگزاران يعنی عناصر مرتبط با دوره 
سازندگی از كابينه بی نصيب نماندند. وزارت نفت، وزارت 
ارشاد اسالمی در دولت هفتم در  كشور وزارت فرهنگ و 

اختيار افراد مورد حمايت كارگزاران قرار گرفت و شهرداری 
و  برنامه  سازمان  رياست  مركزی،  بانك  رياست  تهران، 
بودجه و رياست سازمان تربيت بدنی، همچنان در اختيار 
اعضای اين حزب باقی ماند. 11 پست كابينه نيز در اختيار 
حزب تازه تاسيس مشاركت قرار گرفت كه در اصل، جمع 
آورنده نيروهای حامی خاتمی و ايدئولوگ های دولت وی 
بود. پس از ارائه فهرست كابينه، خاتمی بسيار سعی كرد 
كه وانمود كند ليست، ليست خود اوست اما از البه الی 

سخنانش می شد حرف های ناگفته ای را بيرون كشيد:
»هيچ وقت انسان نمی تواند در هيچ مرحله ای بگويد آنچه 
شده است صددرصد با ايده آل های آن منطبق است اما 
بايد به لحاظ همه شرايط و امكانات و واقعيتها واقع نگر 
كنم  فكر می  راضی هستم  انتخاب خودم  از  بنده  باشيم، 
انسان های شايسته و شريفی را به عنوان همكار انتخاب 
كردم و به مجلس محترم شورای اسالمی تقديم داشتم.«

وزيران،  برای  اعتماد  رای  اخذ  روز  يعنی  ماه،  مرداد   ۲۸  
بيشترين بحث و جدل در نمايندگان حول محور»عطااهلل 
مهاجرانی« بود. شايد مهمترين موافقان و مخالفان وی به 
ابوفاضل رضوی«  ترتيب »سيد محمود دعايی« و »سيد 
مايه  و  دلسوز  صديق،  عنصر  »يك  را  او  اولی  كه  بودند 
»رويكرد  گفت  دومی  و  دانست  كابينه«  و  نظام  آبروی 
مهاجرانی در بخش مسائل فرهنگی تسامح و تساهل بوده 
است.« عده  مرعوب  فردی  نيز وی  در مسائل سياسی  و 
ای نيز او را به ترويج اباحه گری و نيز ليبرال بودن متهم 
مهاجرانی  از  دفاع  در  خود  سخنان  در  اما  خاتمی  كردند. 
سنگ تمام گذاشت و مخالفان او را به نفهميدن ليبراليسم 

متهم كرد:
»نبايد در اين جا با انواع مطالبی كه فهم آنها سالها مطالعه 
را  او  به هر حال  به عنوان كوبيدن طرفی كه  می خواهد 
نمی پسنديم به كار ببريم: ليبراليسم، اباحه گری، پلوراليسم، 
كه صاحب  مهاجرانی  آقای  جناب  يقينا  تساهل.  و  تسامح 
ليبراليسم  تعريف  در  متعددی  مقاالت  بايد  هستند  نظر 
بنويسد تا بنده ای كه نمی دانم ليبراليسم چيست و از او به 
ابزاری برای كوبيدن طرف استفاده می كنم، آقای  عنوان 
معتقد  او  كه  داری  دين  يك  چرا  بگويند  ما  به  مهاجرانی 
است دين دخالت در زندگی می كند  نمی تواند ليبرال باشد. 
با  بنده در سفر و حضرت  انسانی كه  آن هم  اباحه گری! 
است.پناه  گری  اباحه  است.مروج  تهجد  اهل  به  بوده  وی 

ميبريم به خدا.«
معرفی  نفر   ۲۲ تمامی  به  راستگرا  پنجم  مجلس  سرانجام 
خطای  تا  داد  اعتماد  رای  گرا  چپ  خاتمی  سوی  از  شده 
برسد.  ثبت  به  اصولگرا  جريان  كارنامه  در  ديگری  بزرگ 
چيزی كه از جلسه رای اعتماد كابينه خاتمی به يادگار ماند، 
جمله ای بود كه موحدی ساوجی نماينده تهران پس از رای 
اعتماد به مهاجرانی، با صدای بلند در صحن مجلس فرياد 

كرد: »انا هلل و انا اليه راجعون« 
حسين مظفر وزير آموزش و پرورش دولت خاتمی خاطره 
جالبی از توصيه رهبر انقالب به »عطااهلل مهاجرانی« نقل 

ميكند كه خود گويا همه چيز است:
همان  در  دولت  در  كه  اي  جلسه  اولين  است  »خاطرم 
از  بعد  رسيديم  رهبري  معظم  مقام  خدمت   ۷۶ شهريور 
يكدفعه  كردند  مطرح  را  عمومي  هاي  صحبت  آقا  اينك 
فرمودند: دوربين ها را خاموش كنيد تا مقداري با اعضاي 
دولت خصوصي صحبت كنم. همه اعضاي دولت به گوش 
كنند. مطرح  خواهند  مي  را  اي  نكته  چه  آقا  كه   شدند 

ايشان فرمودند: “صحبت من با آقاي مهاجراني است. آقاي 
مهاجراني من شما را مي شناسم، اعتقادات شما را هم مي 
دانم. وقتي آقاي خاتمي شما را به عنوان وزير معرفي كرد، 
ايشان رييس   ايشان مخالفت كنم. چون  با  من نخواستم 
شما  به  االن  اما  دارد.  گيري  تصميم  و حق  است  جمهور 
هشدار مي دهم كه عملكردت به شكلي نباشد كه دشمنان 

انقالب را خوشحال كند.«" 

یک
نگاه

وزی  یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت من در پیر
انتخابات موضع گیری آقای هاشمی رفسنجانی در 

انتخابات ریاست جمهوری بود. به نظر من ایشان 
مقهور آن جوسازی هایی شد که می گفتند تقلب می 
شود. ایشان می خواست به عنوان رئیس قوه مجریه 

که وزارت کشور هم زیر نظر ایشان است، ژستی بگیرد 
که نخیر من هستم و نمی گذارم تقلب شود. لحن 
صحبت ایشان که چرا می خواهید تقلب کنید، به 

معنی تأیید آن همه جوسازی بود. باالخره هر کس 
می توانست بگوید: اینکه از خودشان است، دارد می 

گوید تقلب؛ پس معلوم می شود تقلبی وجود دارد. 
خطبه ایشان در نمازجمعه واقعًا اثر بسیار سوئی 

در جامعه داشت و هیچ توجیهی هم ندارد. اخیرا 
شنیدم که بعضی اطرافیان ایشان گفتند: ما در تحلیل 

هایمان اشتباه کردیم؛ فکر می کردیم که اگر آقای 
ناطق بیاید، مستقل عمل می کند و خالصه به آقای 

هاشمی توجه نمی کند و اگر آقای خاتمی بیاید بهتر 
است چون مشورت پذیر است، البته بعدًا معلوم شد 

که اشتباه کردیم.
»علی اکبر ناطق نوری«
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چند فقره قتل و سواالتی که بی پاسخ ماند!
ونده امنیتی جمهوری اسالمی ایران بررسی  تفصیلی قتل های زنجیره ای مهم ترین پر

با  ايران  اسالمی  جمهوری  تاريخ  در  كه  اتفاقاتی  درباره  نوشتن 
است بس  كاری  ای شناخته می شود  زنجيره  قتل های  عنوان 
اطالعات  كمبود   ، پرونده  گوناگون  ابعاد   . فرسا  توان  و  دشوار 
ايجاد  افكار  انحراف  و  ای  رسانه  و جوسازی  اتكا  قابل  و  موثق 
شده از سوی جناح ها و گروه های سياسی مختلف اين دشواری 
گزينه  ما  همه  برای  اما  آخر  مورد  اين  ؛  كند  می  چندان  دو  را 
آشنايی است. سياسی كردن فضای كشور در موضوعات مختلف 
اقتصادی،فرهنگی،تاريخی،هنری و ... و گرفتن ماهی درشتی از 
آب گل آلود ايجاد شده حربه موفقی است كه در فضای سياست 
زده كشور ما بارها امتحان خود را به خوبی پس داده است. حال 
اين موضوع خواه FTAF باشد كه شايد كمتر كسی بداند كه 
موضوعی اقتصادی است و اقتصاد اگرچه با فضای سياست بيگانه 
نيست اما به راستی چند درصد از مخالفان و موافقان اين اليحه 
می  ارائه  آن  رد  يا  تاييد  در جهت  اقتصادی  توجيهات  و  داليل 
 )!!!( سوری  چهارشنبه  خواه  و  پور  فردوسی  عادل  خواه  كنند؟- 
هميشه عده ای در كشور هستند كه به آن رنگ سياست زده و 
در حالی كه همه محو گربه رقصانی سوژه ی سياست بازی شده 
در عرصه افكار عمومی هستند؛ همان عده مذكور ماهی طاليی 
شان را از حوض ملت می قاپند و ريشخندكنان به دنبال نقش 

اول نمايش بعديشان می گردند.
برای   1۳۹۸ سال  در  اكنون  هم  حتی  سناريوكه  همين  حال 
را  سودآور  بسيار  گردانندگانش  برای  و  است  ناشناخته  بسياری 
به ۲۰ سال قبل ببريد. آشفتگی فضای كشور به علت ترورهای 
تشنج  المللی،  بين  فشار های مجامع  منافقين،  و كور  دار  هدف 
سير  در  هدفدار  انحرافات  ايجاد  داخلی،  مطبوعات  های  آفرينی 
تنها  دانشگاه  قضايای كوی  فراوان  احتمال  به  و  پرونده  بررسی 
بعضی از داليلی هستند كه باعث شدند امنيتی ترين پرونده تاريخ 
گردانندگان  و  نشده  حقيقت حل  در  هيچگاه  اسالمی  جمهوری 

اصلی آن هرگز شناخته و محاكمه نشوند. 
نكات  از  حجم  اين  با  ای  پرونده  بررسی  اينجاست  سوال  حال 
پيرامون  مبهم كه هرگز پاسخ درخوری به سواالت مطرح شده 
پاسخ كوتاه  فايده ای خواهد داشت؟  لزوم و  نداده است چه  آن 
آن اين است كه ماه هميشه پشت ابر نخواهد ماند و تا آن زمان 
بايد مدام اين گوی نقره ای رنگ درخشان را برای خود يادآوری 
كنيم تا هنگامی كه سرانجام رخ نشان داد بتوانيم آن را بشناسيم؛ 
تا بدانيم پاسخ هايی وجود دارند و منتظر آشكار شدنند و بايد تا 
آن موقع در انتظار آن ها بمانيم و پاسخ ديگر آن است كه اگرچه 
اخبار دقيقی پيرامون خيلی از ابعاد اين پروژه در دست نيست اما 
اند  تحليل های نسبتا جامع بسياری در حاشيه آن نگاشته شده 
كه شايد نتوانند پاسخ دقيقی به سواالت اصلی پرونده بدهند اما 
همچون فانوس هايی كوچك و درخشان حداقل بخشی از راه را 

به ما می نمايانند. حال تصميم با ماست كه آيا می خواهيم برای 
شناخت تاريخ كوتاه اما پرفراز و نشيب جمهوری اسالمی به هر 

كوره راه تاريك ناشناخته ای سر بزنيم يا خير؟
|مقتولین پرونده چه کسانی بودند؟!|

پيدا شدن جنازه مجيد شريف نويسنده ، از مترجمان به نام دفتر 
تدوين آثار دكتر شريعتی در تاريخ ۲۸ آبان ۷۷ در خيابان، سرآغاز 
ای  رسانه  در فضای  ها  بعد  كه  است  هايی  قتل  پرونده سلسله 
كشور به نام قتل های زنجيره ای شناخته شدند. هرچند پزشكی 
قانونی علت مرگ وی را ايست قلبی عنوان كرد و نام وی در زمره 

مقتولين پرونده ذكر نشد. 
چند روز بعد در تاريخ 1 آذر ۷۷ قتل وحشيانه دو تن از مخالفان 
پروانه  وی  همسر  و  فروهر  داريوش  اسالمی،  جمهوری  نظام 
خبرساز  منزلشان  در  چاقو  متعدد  ضربات  با  )فروهر(،  اسكندری 
شد. قتل فروهر ها آغاز رسمی و پرسروصدای قتل های زنجيره 
وزارت  كه  است  هايی  قتل  از  موارد  اولين  و  ای محسوب شده 

اطالعات وقت ارتكاب آن ها را به عوامل خود نسبت داد. 
محمد مختاری نويسنده عضو كانون نويسندگان، عصر 1۲آذر ۷۷ 
برای خريد از خانه خارج شد و هرگز بازنگشت. پسر او جنازه وی 
-كه يك روز پس از گم شدنش پشت كارخانه سيمان ری پيدا 
شده بود-را در 1۸آذر ماه شناسايی كرد. علت مرگ وی خفگی 

اعالم شد .
همراه  به  كه  نويسندگان  كانون  ديگر  پوينده، عضو  محمدجعفر 
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وهر وهر و داریوش فر وانه فر  |  تصویر مقتولین قتل های زنجیره ای از راست به چپ : محمد جعفر پوینده، محمد مختاری،پر

 معصومه بختیاری
 ترم شش پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی
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شمرده  كانون  اين  انديش   دگر  نويسندگان  از  مختاری  محمد 
ميشدند در 1۸آذر ۷۷ در راه دفتر اتحاديه ناشران و كتابفروشان 
گم شد. جنازه وی در حالی كه به مانند محمد مختاری خفه شده 
بود در حوالی شهريار پيدا شد. قتل وی آخرين موردی است كه 

وزارت اطالعات، مسئوليت مامورانش را در آن پذيرفت.
|تشکیل کمیته ی ویژه خاتمی|

است كه كميته  نگذشته  پوينده  قتل محمد جعفر  از  روزی  چند 
ويژه ای به دستور خاتمی، رييس جمهور وقت، جهت بررسی و 
پيگيری پرونده ايجاد ميشود. علي ربيعي، مشاور امنيت خاتمي، 
علي يونسي، رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ناصر 
سرمدي پارسا، معاون وقت امنيت داخلي وزارت اطالعات اعضاي 
اين كميته ی سه نفره بودند. علي ربيعي بعدها در تنها مصاحبه 
دستگيري  چگونگي  درباره  اي  زنجيره  هاي  قتل  درباره  اش 
متهمان مي گويد:»ما به افراد عمده ی اين گروه يعني عاليخاني 
و اسالمي، بدون ترديد شك داشتيم و حدس قوي مي زديم كه 
قتل ها كار آنها است. لذا يك برنامه اي در جلسه اي ريخته شد 
كه من يقين داشتم كه به گوش اسالمي مي رسد. در آن جلسه 
گفتيم كه قرار است در چند روز آينده اين افراد دستگير شوند و 
اتفاقا با آقاي يونسي نيز هم نظر بوديم. بحث بازداشت، به ضعيف 
ترين حلقه اين گروه، فشار وارد كرد و به نظر من موسوي  حلقه 
ضعيف آنها بود. اينها مي خواستند مسئله را سريع تر بگويند كه 
بله اين كار را كه كرديم تشكيالتي بود و اين، آنها را شكست. 
ساعت حدود ۲1 شب بود كه بنده در منزل بودم و كسي زنگ 
زد و گفتند كه با شما كار دارند. رفتم دم در ديدم كه بله! يكي 
از همين متهمان به در منزل آمده است. با وي قرار گذاشتيم كه 
فردا به اداره بيايد و بعد با هم صحبت كنيم. او صبح به اداره آمد 
و ماجراي قتل ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا 
يك بعد از ظهر بخشي از اين مسائل را اين فرد گفت. من همانجا 
به آقاي خاتمي تلفن زدم كه به نظر من قصه روشن و باز شده 
است. حداقل اين است كه بخش هاي عمده اي از حدسيات ما 

درست بوده  و مي توان آن را پيگيري قضايي كرد.«
 |موج اتهام زنی ها و بیانیه ی تاریخی|

همزمان با آغاز قتل ها، جنجال سازی رسانه ای و ايجاد تشنج 
بيانيه  از سوی مطبوعات هم آغاز شد.  بهانه پيگيری پرونده  به 
تاريخی وزارت اطالعات كه در آن قتل های فروهرها، مختاری 
و پوينده به تعدادی از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داده شده 
بود، آتش جنجال ها را شعله ورتر ساخت. بعدها مشخص شد اين 
آبادی، وزيراطالعات وقت، و در  بدون اطالع دری نجف  بيانيه 
نهاد رياست جمهوری و توسط تعدادی از مشاوران امنيتی خاتمی 

نگاشته شده است.
به  بنا  اطالعات  »وزارت  بود:  آمده  بيانيه  اين  از  بخشی  در 
دنبال دستورات صريح مقام معظم رهبري  به  و  قانوني  وظيفه  
و رياست محترم جمهوري، كشف و ريشه كني اين پديده  شوم 
را در اولويت كاري خود قرار داد و موفق گرديد شبكه  مزبور را 
تأسف  كمال  با  و  دهد  قرار  تعقيب  تحت  و  دستگير  شناسايي، 
خودسر  و  انديش  كج  ناشناس،  مسئوليت  همكاران  از  معدودي 
اين وزارت كه بي شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در 
جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زده اند، 
تنها خيانت  نه  اعمال جنايتكارانه  اين  آنها وجود دارند.  در ميان 
به سربازان گمنام امام زمان )عج( محسوب مي شود بلكه لطمه 
بزرگي به اعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران وارد آورده است.«

بدون  و  حوادث  بطن  در  دقيقا  ای  بيانيه  چنين  انتشار  كه  اين 
محل  اينجا  در  خير،  يا  بوده  درستی  كار  اطالعات  وزير  اطالع 
بررسی نيست اما به طور كلی خود واقعه قتل های زنجيره ای 
و سپس انتشار اين بيانيه و موج حمالت عمدتا بی انصافانه و با 
اهداف خاص به بدنه وزارت اطالعات به دليل وجود چند نيروی 
خرابكار در اين وزارت چنان ضربه ای به پيكر وزارت اطالعات 
وارد ساخت كه برای بازسازی و تجديد حيات آن مدت ها زمان 
الزم بود. دستگيری و شكنجه نيروهای مرتبط با وزارت اطالعات 
به بهانه پرونده قتل ها، استعفای گروهی كاركنان وزارت و جو 
بی اعتمادی و تزلزل ايجاد شده به قدری هولناک بود كه رهبری 
اشاره  آن  به   ۷۷ تير   1۸ نمازجمعه  سخنرانی  در  انقالب  معظم 

می كنند:
»اما چند نكته را من بايد عرض كنم: اّواًل اين قتلهايی كه اتّفاق 

افتاد، حوادثی بسيار بد، زشت، نفرت آور و حقيقتًا در خور محكوم 
كردن بود. كسانی كه اينها را محكوم كردند، بجا محكوم كردند. 
اينها عالوه بر اين كه قتل بود، جنايت بود ... نكته دوم اين است 
و  وزير  از  وزارت،  مديران  از   - اّطالعات  وزارت  از  بايد  من  كه 
معاونان و مسؤوالن، از هيأت سه نفره ای كه رئيس جمهور برای 
واقعًا زحمت  اينها  اين حادثه معّين كردند  تشّكر كنم.  پيگيری 
گذراندند.  سر  از  را  سختی  تجربه  روزها  اين  حقيقتًا  و  كشيدند 
اين شوخی نيست. انسان يك نقطه ضعفی را در پيكره خودش 
بگويد  و  بگذارد  ميان  در  مردم  با  را  آن  صادقانه  كند،  احساس 
از  بدانيد  شما  دارد.  را  ضعف  اين  دارد،  را  اشكال  اين  اين جايم 
اين گونه قضايا، تا آن جايی كه ما ميشناسيم، در همه سرويسهای 
نمی  آنها  منتها  ميافتد.  اتّفاق  برابر   چندين  حّتی  دنيا   امنيتی 
خوِد  كه  ما  قضيه  اين  درباره  كنند.  اعالم  صريحًا  اين طور  آيند 
وزارت اّطالعات پيشقدم شد و مطلب را بيان كرد، چه جنجالی 
راه انداخته اند! انگاری كه وزارت اّطالعات جمهوری اسالمی، در 
پاكدامن)!( مثل  و  نورانی  و  پاک  مقابل دهها سازمان جاسوسِی 
»موساد« و »سيا« و »اينتليجنت سرويس« يك مجرم است! آنها 
مركز فسادند. گاهی اوقات چيزهايی از آنها بيرون آمده كه دنيا 
را متوّجه كرده است. البته من به شما عرض كنم كه عّده ای در 
صددند از وزارت اّطالعات انتقام بگيرند و حاال اين بهانه خوبی 
امروز زبان  اين گروهكهايی كه  از  برايشان شده است!... بعضی 
درآورده اند و مّدعِی خيلی ها شده اند، جزو همان كسانی هستند 
انقالب  اّوِل  در  اّطالعات  وزارت  اسناد  مسأله  باشد  بنا  اگر  كه 
دنبال شود، دست همه آنها زير كارد جمهوری اسالمی است . بعد 
قضايای معارضين - گروهك منافقين و حزب توده - پيش آمد. 
اگر اين عناصِر اّطالعات نبودند، اگر اين مجموعه نبود، شما خيال 
ميكنيد كه اين انقالب جان سالم به در می برد؟... چه كسی جلِو 
اينها را ميگرفت؟ چه كسی جلِو ترورها را در اين كشور گرفت؟ 
چه كسی توانست موج ترورها را در اين كشور متوّقف كند؟ همين 
با  اّطالعات، همين مديران اليق، همين جوانان  برادران وزارت 
را  آن جا جرمی  در  نفر  و چند  است  افتاده  اتّفاقی  اخالص. حاال 
وزارت  اصل  از  ميخواهند  عّده ای  آنها،  به خاطر  مرتكب شده اند. 
اّطالعات انتقام بگيرند! عليه وزارت اّطالعات تبليغات ميكنند و 
حرف ميزنند. اين كمال بی انصافی است؛ اين ظلم مسلّم است.« 
اظهارنظر های بی سند و مدرک و صرفا بر پايه حدسيات شخصيت 
اين جنجال رسانه ای دامن می زد.  به  افراد شناخته شده  ها و 
نظر  اظهار  اولين  در  ها،  ملی-مذهبی  رهبر  سحابی،  اهلل  عزت 
انتساب قتل ها به جناح انحصار را غيرقابل انكار دانست و گفت: 
»نظريه پردازها، مبلغ ها، مجوز شرعی صادركن ها و فتوا بده ها، 
همه در اين جناح مقابل قرار دارند.« اكبر گنجی از چهره های 
شناخته شده جناح دوم خرداد اينگونه می گويد: »يكی از پرسش 
ها اين است كه حكم شرعی اين جنايات توسط چه كسانی صادر 
شده است؟ شايد بد نبود همان موقع از اين افراد سوال می شد 
صادر  جنايات  اين  برای  شرعی  حكم  كه  داريد  اطالع  كجا  از 
اما  دنبال صادركننده حكم می گرديد؟«  به  شده است كه حاال 
متاسفانه در هياهوی رسانه ای تنها تيترهای درشت روزنامه ها و 
مغالطات جلب توجه كننده و اتهام زنی های صريح-هرچند بی 
منطق- هستند كه شنيده می شوند و نه سواالت منطقی و تحليل 

های عقالنی هرچند بی رنگ و لعاب و بی هياهو.
نويسندگی دارد در همين دوره  توانايی هم در  گنجی كه دست 
اقدام به انتشار كتابی با عنوان عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان 
خاكستری كرد و در آن به طور غيرمستقيم افراد مختلفی را دخيل 
را  تندترين حمالت  ويژه  به  و  نموده  معرفی  ها  قتل  پرونده  در 
نسبت به آيت اهلل هاشمی رفسنجانی )رحمه اهلل عليه( به عنوان 

چهره پشت پرده قتل های زنجيره ای روانه داشت.
پروژه مقتول سازی سناريوی ديگری است كه عمادالدين باقی و 
اكبر گنجی بازيگردانان اصلی آن هستند. باقی در روزنامه خرداد 
مورخ ۳۰ دی ۷۷ تعداد مقتولين قتل های زنجيره ای را 1۸ نفر 
بر می شمارد و گنجی كه بزرگتر می انديشد در روزنامه آفتاب 
افزايش  نفر  به 1۲۰  را  تعداد  اين  مشاركت،  ارگان حزب  امروز، 
ميدهد. صاحبان اين ادعاها هيچگاه سند و مدرک معتبری برای 
هيچ يك از سخنان خود ارائه ندادند چنانچه علوی تبار، تئوريسين 
حزب مشاركت، در اين باره می گويد:»ما برای بخش عمده ای از 
اين ادعاهايی كه در مطبوعات نوشته می شوند سند دادگاه پسند 

نداريم و قبول داريم كه درست است اما در هيچ دادگاهی قادر به 
اثبات اين مطلب نيستيم.« وی در ادامه منظور اصلی اتهام زنی 

ها را ايجاد اهرم فشار در برابر نظام معرفی می كند و می گويد:
» ما در واقع به عنوان يك اهرم فشار از آن ها استفاده می كنيم 
و اال اين ها تحليلی است و يا بر اساس اطالعات شفاهی است و 
اين حربه ای است كه اگر از ما گرفته شود و يا به دادگاه كشيده 
شود ديگر قادر به اثباتش نيستيم.« حال اينكه اين اهرم فشار، 
تبديل به چه هزينه ای برای نظام شد و با ايجاد فضای متشنج 
و فشار كاذب روی مسئوالن پرونده تا چه حد در روند رسيدگی 
پرونده اختالل ايجاد كرد، سواالتی هستند كه بد نيست پاسخی 

برای آن ها ارائه شود.
نماز  در  انقالب  رهبر  ،كه  گيرد  باال می  قدر  آن  ای  رسانه  شور 
از  بعضی  وقتی  كنند:»انسان  اشاره می  آن  به  جمعه 4 دی ۷۷ 
روزنامه ها را نگاه می كند می بيند كانه اين عنوان های درشت 
جان  به  را  گروه  اين  كه  اين  برای  اند  كرده  انتخاب  طوری  را 
گروه ديگر بيندازند! اين نقش همان بوق های تبليغاتی است ... 
بايد كاری كنند كه دل ها را به هم نزديك نمايند؛  روزنامه ها 
جناح ها را به هم نزديك نمايند. اگر جناح های سياسی و گروه 
های سياسی واقعا معتقد به يك مبنا و اصلی هستند، بايد سعی 
كنند كه هرچه ممكن است ، در عمل، خودشان را به گروه های 
گوناگون  قضايای  كنند،  مهربانی  هم  با  كنند،  نزديك  رقيبشان 
دائم موج  را همين طور  اختالفات  اينكه  نه  با هم حل كنند؛  را 
بدهند، اوج بدهند، بزرگنمايی كنند، بنويسند و بگويند. اين، فضا 
ها  روزنامه  به  تنها  انقالب  رهبر  تذكر  كرد.«  خواهد  متشنج  را 
محدود نمی شود. در واقع آرام نگه داشتن فضای عمومی كشور 
جهت حل مساله به وجود آمده و جلوگيری از حاكم شدن فضای 
احساسات به جای عقالنيت بر سير پرونده به قدری اهميت دارد 
كه رهبری از هيچ تالشی برای فرونشاندن آتش جنگ رسانه ای 
فروگذار نمی كنند اما كو گوش شنوا! حسينيان كه همان روزها 
با حضور در برنامه چراغ و ارائه تحليل های بی محابا و تند تنور 
اين حوادث را داغ تر كرده بود می گويد:» از آن طرف هم رهبری 
سعی كرد كه واقعا آقای خاتمی را مديريت كند. در آن زمان حتی 
امثال ما پيدا نمی  شدند كه بی محابا، وقتی كه احساس می كرديم 
رعب و وحشت همه نيروهای متدين و انقالبی را وادار به سكوت 
كرده است، تصميم ما بر اين بود كه اين فضای رعب شكسته 
برنامه چراغ  از  بعد  يادم هست  شود و در صحنه می آمديم. من 
كه خدمت مقام معظم رهبری رسيدم و علت اين برنامه را مطرح 
كردم، آقا در پايان صحبت، بنده را به خويشتن داری و صبوری 
دعوت كردند و يك مصاحبه مطبوعاتی كه من قرار داشتم، ايشان 
فرمودند كه مصاحبه هم انجام ندهيد كه جامعه به سوی التهاب 

كشيده نشود.«
حمالت و اتهام زنی های بی سند و مدرک تا آنجا ادامه می يابد 
و مشخص شدن  پرونده  از  ابعادی  آشكار شدن  از  بعد  تنها  كه 
هويت چند تن از متهمان اصلی كه وابسته به جناح دوم خرداد 
بودند، جاليی پور از اعضای شاخص حزب مشاركت اذعان می 
كند كه درست نيست همه  وقايعي كه در كشور اتفاق مي افتد به 

حساب جناح محافظه كار گذاشته شود.
 |روح اهلل حسینیان و حمله متقابل، خداحافظ آقای وزیر!|

بی  زيادی  زمان  مدت  خرداد  دوم  جناح  طرفه  يك  حمالت  اما 
پاسخ نمی ماند چرا كه روح اهلل حسينيان چند روز پس از اعالميه 
وزارت اطالعات با حضور در برنامه تلويزيونی چراغ تحليل خود 
را از شرايط موجود ارائه می دهد . حسينيان در مصاحبه اش با 
اين  به  شد  چاپ   ۷۷ ماه  دی   ۲۲ تاريخ  در  كه  كيهان  روزنامه 
مطلب اشاره می كند كه نيروهايي كه مرتكب چنين قتل هايي 
شدند از لحاظ سياسي از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از 

هواداران جدي آقاي خاتمي بودند.
وی كه هم اكنون رياست مركز اسناد انقالب اسالمی را به عهده 
دارد در بخشی از مصاحبه خود اين چنين می گويد:» شاخه اي از 
جناح چپ اخيرا اعالم كردند كه مي خواهند كانون هاي قدرت 
نظام را سنگر به سنگر فتح كنند و ممكن است اينها براي اشغال 

وزارت اطالعات توطئه اي طراحي كرده باشند.«
 گفتنی است پروژه ی »فتح سنگر به سنگر« نامی است كه با 
سعيد حجاريان گره خورده است. حجاريان پس از گذشت كمتر از 
يكسال از در اختيارگرفتن قوه مجريه توسط جناح دوم خرداد در 
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گفتگويی با روزنامه ايران با بيان اينكه جبهه دوم خرداد سنگر و 
جبهه مردم ساالری را تا حدود زيادي در خاک حريف به پيش 
برده است و در افق بسيار بااليي خط جبهه را ترسيم كرده است، 
گفت: »نخستين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامي اين است 
حريف  پيشروي  و  تك  مانع  مستحكم  سنگرهاي  ايجاد  با  كه 
را  مواصالتي  و  لجستيك  تداركاتي،  خطوط  همچنين  و  شويم 
تنها  شود.  حمله  سنگرهايمان  به  ندهيم  اجازه  تا  كنيم  تقويت 
سالح در نبرد سياسي، گرفتن كرسي در مجلس و دولت است.«  
حسينيان در ادامه می گويد:»مدتي است نيروهاي چپ فرصت 
وزارت  گرفتن  دست  در  براي  سناريويي  تدوين  حال  در  طلب 
اطالعات هستند. اينها از همان اول تحليل مي كردند چون وزير 
اطالعات آدم ساده اي است لذا با استفاده از او مي توان تمام 
نيروهاي چپ فرصت طلب را حاكم كرده و نيروهاي مذهبي و 
چند  راه  اين  در  و  كرد  قمع  و  قلع  را  اطالعات  وزارت  مخلص 
معاون و مسئول را به آقاي دري نجف آبادي تحميل كردند اما 
بار در خواست هاي  زير  و  را حفظ كرده  تعادل  اطالعات  وزير 
را  افراد چپ گرا خود  اين  نرفت. درست زماني كه  آنها  اضافي 
شكست خورده يافتند خبرهايي مي رسيد مبني بر اين كه اين 
افراد در حال طرح ريزي يك سناريو جهت حذف وزير اطالعات 
هستند لذا احتمال زيادي وجود دارد كه با اين ديدگاه انحرافي و 
قدرت طلبانه آنها فريب خورده و به آلت دستی براي توطئه هاي 
اخير تبديل شده باشند. آنها در برنامه پيش بيني شده ی خود بر 
آن بودند تا شعار تبليغاتي عليه رقباي سياسي خود به راه بيندازند 
كه ديديم چنين كردند و بعد مي خواستند زمينه را براي بسيج 
روزنامه هاي وابسته به خود جهت وادار كردن وزير اطالعات به 
استعفا و يا عزل وي آماده كنند كه در اين جهت هم پيش رفتند. 
سپس قرارشان اين بود كه در دوره فترت يكي از همان نيروهاي 
اطالعات  وزارت  به  مقام  قائم  عنوان  به  را  شده  استحاله  چپ 
تحميل نمايند و پس از قلع و قمع نيروهاي مذهبي و وفادار به 
را  فرصت طلب  نيروهاي  انقالب،   و  امام  آرمان هاي  و  اصول 
جايگزين كنند و سپس با توافق دو جناح، دست به انتخاب وزير 
جديد برسند با يك وزارتخانه متالشي روبه رو بوده و هيچ كاري 

هم از او ساخته نخواهد بود.«
استعفای  با  خاتمی  ماه  بهمن  تاريخ 1۲  در  بعد،  ماه  يك  تقريبا 
به  حسينيان  بينی  پيش  و  كرد  موافقت  وقت،  اطالعات  وزير 
واقعيت پيوست. چند روز بعد علی يونسی، رييس سازمان قضايی 
نيروهای مسلح كه از طرف رييس جمهور برای تصدی منصب 
وزير اطالعات معرفی شده بود با ۲۰۰ رای موافق از مجلس رای 

اعتماد گرفت.
|گزارش کمیته سه نفره|

سعيد حجاريان،  به  متعلق  امروز  روزنامه صبح  ماه  دي   ۲۳ روز 
كرد.  منتشر  را  مشكوک  های  قتل  تحقيق  كميته  بيانيه  اولين 
در اين بيانيه آمده بود: 1- تعدادی از عناصر موثر در سطح اول 
قرار  بازجويی  تحت  و  بازداشت  تاكنون  نظر  مورد  باند  عملياتی 
گرفته اند. ۲- تعدادی ديگر پس از شناسايی مستند و مستدرک 
و  دارند. ۳- طراحان  قرار  عملياتی  كنترل  در حال حاضر تحت 
عاملين فاز عملياتی و اقدام ، شناسايی شده اند. 4- پس از كشف 
شناسايی  برای  وسيعی  تحقيقات  قاتلين  و  طراحان  شناسايی  و 
انجام  مشكوک  های  قتل  اصلی  مسبب  و  بيرونی  های  سرنخ 
رساند،  مي  آگاه  امت  و  ميهنان  هم  اطالع  به   -۵ است.  گرفته 
اطالعات فراواني در خصوص اين جريان در پي تحقيقات انجام 
و  كردن  مطرح  اينكه  به  توجه  با  اما  است،  آمده  به دست  شده 
افشاي اين اطالعات می تواند به روند و نتيجه تحقيقات جاری 
لطمه وارد كند، فعال از ارائه بخشی از آن معذوريم اما ان شاءاهلل 
اطالعات  اين  نهايی  نتيجه  و  مساعد  شرايط  به محض حصول 
رسيده  نتيجه  به  تحقيقات  دنبال  به   -۶ كرد.  را عرضه خواهيم 

تاكنون ۰1 نفر بازداشت شده و يا مورد بازجويی قرار گرفتند. 
| واگذاری پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح |

پرونده قتل های زنجيره ای، اواخر دی ماه ۷۷ به محمد نيازی كه 
هم آن زمان رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح را به عهده 
داشت واگذار شد و وی نيز اعالم كرد كه در اين پرونده تنها به 4 
فقره قتل فروهرها، مختاری و پوينده رسيدگی خواهد شد. وی در 
گفتگوی خود در پاسخ به گنجی كه انگيزه قاتالن را صدور فتوای 
شرعی خوانده بود گفت:»تاكنون هيچ يك از متهمان ادعا نكرده 

اند كه براي ارتكاب اين قتل ها مجوز و حكم شرعي داشته اند و 
در اين زمينه هيچ حكم شرعي و قضايي صادر نشده است چرا كه 
در حكومت اسالمي كه اسالم حاكميت دارد و ولي فقيه مبسوط 
اليد است، هيچ كس نمي تواند حكمي خارج از سيستم قضايي و 

شرع و قانون صادر كند.« 
عامالن  كشف  از  پس  كميته  كار  كه  است  مدعی  ربيعی  علی 
اعالم  رسمی  طور  به  هرگز  كميته  انحالل  اما  شد  تمام  پرونده 
نشد. وی گفت:»در همان زمان جناب آقاي نيازي با بنده صحبت 
كردند و ايشان فرمودند كه اگر كميته اعالم انحالل نمايد، ما را 
با مشكل مواجه مي كند. مردم تصور مي كنند كه رئيس جمهور 
پشت اين پرونده نيست و با اين جوي كه در جامعه است، كار ما 
با مشكل مواجه مي شود. شما اين را اعالم نكنيد. من نظر آقاي 
نيازي را خدمت آقاي رئيس جمهور عرض كردم و در واقع آقاي 
رئيس جمهور هم متقاعد شدند كه انحالل كميته اعالم نشود.«

شناسايی  از  پس  بالفاصله  كميته  انحالل  مدعی  ربيعی  هرچند 
عامالن قتل ها است اما حسينيان ادعای ديگری دارد. وی می 
گويد:»بعد از يك سال از رسيدگي به اين پرونده خود آقاي خاتمي 
منحرف  را  رسيدگي  جريان  گروه،  آن  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 
كردند و گروه جديدي را انتخاب كردند كه اگر چه از نيروهاي 
چپ وزارت اطالعات بودند اما متدين بودند؛ گروه جديد دستور 
آزادي افراد بيگناه را صادر كرد و كيفرخواست جديدي را ارائه داد 
و دادگاه هم حكم را در مورد موسوي و همكارانش اعمال كرد. 
پس از كشف اين موضوع كه گروه بازجويي اول انحرافي عمل 
طرف  از  اي  جلسه  در  وقت  اطالعات  وزير  يونسي  است  كرده 
آقاي خاتمي پيام آورد كه اين مسئله در هيأت دولت مطرح شده 
است اما ما جواب حسينيان را چه بدهيم و خاتمي خواهش كرده 
بود كه من ديگر موضوع را پيگيري نكنم تا به آن رسيدگي شود. 
دنبال  به  ما هم  كه  فرستادم  پيغام  خاتمي  به  پاسخ  در  من هم 
بحران نبوديم اما دوستان شما كاري كردند كه انحراف پيش آمد 
و بدانيد كه من ساكت مي شوم اما شما نمي توانيد دوستان خود 

را ساكت كنيد.«
| متهمین پرونده قتل های زنجیره ای چه کسانی بودند|

الف( سعید امامی)اسالمی(
اين  شخص  ترين  پرحاشيه  و  ترين  مبهم  شايد  امامی  سعيد 
ايرانی محصل  دانشجويان  از  انقالب  از  پيش  باشد. وی  پرونده 
در آمريكا بود كه مدتی در كنفدراسيون دانشجويان فعاليت كرد 
انجمن  به  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پيش  يكسال  حدود  اما 
اسالمی دانشجويان آمريكا پيوست. ابراهيم يزدی كه در همان 
زمان در انجمن اسالمی دانشجويان آمريكا فعاليت می كرد مشی 
سعيد امامی در انجمن را افراطی و مذهبی می خواند. همچنين 
محمدجواد ظريف در كتاب خاطرات خود )آقای سفير( رفتار تند و 
افراطی را از مشخصات روش سياسی سعيد امامی می داند تا آنجا 
كه امامی از ظريف به عنوان فردی ليبرال نام می برد. نكته بسيار 

مهم در پرونده سعيد امامی، روابط نزديك اعضای خانواده وی با 
پهلوی ها و ساواک است. در جريان كشف اسناد النه جاسوسی 
مشخص شد سلطان محمد اعتماد دايی سعيد امامی از نزديكان 
در  نيكزاد  تا جايی كه شهاب  بود  ارتش شاهنشاهی  مقامات  و 
مقاله ای مدعی است بورسيه تحصيلی سعيد امامی در آمريكا به 
واسطه نفوذ دايی اش فراهم شده بود. گيتی اعتماد، خاله امامی 
مهره ديگر اين پازل است كه اسناد عضويت وی در ساواک و 

ارتباط او با تشكيالت فراماسونری در ايران كشف شد. 
ردپای سعید حجاریان

اينجا جايی است كه نامی آشنا دوباره شنيده خواهد شد؛ سعيد 
مسئول  جاسوسی  النه  تسخير  جريان  در  كه  وی  حجاريان. 
در  داشتند،  همكاری  امريكا  با  كه  بود  افرادی  پرونده  بررسی 
ارتباطی جالب مسئول گزينش و جذب سعيد امامی در اطالعات 
دفتر نخست وزيری هم بود. اگرچه وی در كتاب خاطرات خود 
اذعان می كند:»من صالحيت او را در اين حد ارزيابی كردم كه 
بنا را بر اين بگذاريم كه حتی مساله دار هم باشد، ولی به خاطر 
اين كه اطالعات را يكطرفه می فرستد مهم نيست، اما از اين 
طرف به او اطالعات داده نشود و اگر احيانا يك موقع خواستند 
در داخل از او استفاده كنند بايد گزينش مجدد دقيق در مورد او 

صورت بگيرد و در امور امنيتی هم مطلقا از او استفاده نشود.« 
برای آن پاسخی  اينجا مطرح است و وی هرگز  سوالی كه در 
روابط  به  علم  با  حجاريان  چرا   كه  است  آن  است  نداده  ارائه 
اطالعاتی  دستگاه  و  پهلوی  خاندان  با  امامی  خانواده  نزديك 
آمريكا همچنان بر گزينش وی حتی برای ارسال اطالعات يك 
طرفه صحه گذاشت و اين موارد را در گزينش او لحاظ نكرد؟ آيا 
در شرايط امنيتی و آشفته آن روزها در سال های ۵۸ يا ۵۹ كه 
خود حجاريان آن سال ها را زمان گزينش امامی مطرح می كند 
دوچندان  اهميتی  امريكا  و  پهلوی  خاندان  با  ربطی  كوچكترين 

پيدا نمی كرد؟
حسینیان، حامی تمام قد امامی

تمام  قاطعيت  با  كه  است  كسانی  معدود  جز  حسينيان  اهلل  روح 
اتهامات وارده به سعيد امامی را نفی كرده و وی را قربانی اين 
ترور شخصيت  و  تخريب  دنبال موجی  به  داند. وی  پرونده می 
مطبوعات دوم خردادی كه به دنبال شركت وی در مراسم هفتم 
سعيد امامی راه افتاده بود نامه ای توضيحی نوشت و در آن بر 
ادعای قبلی خود مبنی بر اينكه متهم شماره يك قتل ها مصطفی 
كاظمی است و سعيد امامی تنها طعمه ای برای انحراف اذهان از 

كاظمی بوده است تاكيد كرد:
»روزنامه هاي وابسته به جناح حاكم تالش مي كنند تا با يك 
اآلن  كه  دهند  جلوه  فردي  را  اصلي«  »مجرم  آشكار  مغالطه 
دستش از دنيا كوتاه است و قادر به دفاع از خود نيست.« هرچند 
نيازی رييس وقت سازمان قضايی نيروهای مسلح پس از مرگ 
امامی اينگونه گفت:»با توجه به مدارک موجود و اعترافات صريح 
سعيد امامي، وي هيچگونه راه فراري نداشت و اگر با اين اتهامات 

به دادگاه مي رفت حكم او اعدام بود.«
خودکشی یا قتل؟ مساله این است!

روز ۳۰ خرداد ۷۸ بود كه روزنامه كيهان خبر مرگ سعيد امامی 
متهم اصلی پرونده قتل های زنجيره ای را تيتر كرد. گفته شد 
سعيد امامی روز قبل با خوردن داروی نظافت در هنگام استحمام 
بيمارستان  به  وی  سريع  انتقال  عليرغم  و  بود  كرده  خودكشی 
تالش های پزشكی جهت نجات وی به شكست انجاميده است. 
نيازي در گفت و گويی رسانه اي سعيد امامي، مصطفي  محمد 
كاظمي، مهرداد عالي خاني و خسرو براتي را به عنوان عامالن 
بازداشت  افراد  از  معرفي كرد. وي گفت: »برخي  قتل ها  اصلي 
شده از نيروهاي اطالعاتي و بعضي نيز داراي شغل آزاد هستند.« 
او اعالم كرد:»با وجود مراقبت هاي ويژه اي كه از سعيد امامي 
يكي از عوامل اصلي و محوري اين قتل ها به عمل مي آمد، وي 
روز شنبه ۲۹ خرداد زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروي 
نظافت، خودكشي كرد. وي پس از اقدام به خودكشي، بالفاصله 
به بيمارستان تخصصي منتقل شد ولي تالش هاي پزشكي براي 
نجات وي مؤثر واقع نشد.« نيازي همچنين اظهار داشت:»تاكنون 
قرار  تعقيب  تحت  پرونده  اين  در  متهم  عنوان  به  نفر   ۳۲ تعداد 
گرفته اند كه بعد از تحقيقات الزم برخي از آنان با سپردن وثيقه 
پرونده  اين  در  گواه  و  مطلع  عنوان  به  نيز  نفر   ۳۳۰ شدند،  آزاد 
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وح الله حسینیان جز معدود کسانی است که  ر
با قاطعیت تمام اتهامات وارده به سعید امامی 

ونده می داند.  را نفی کرده و  وی را قربانی این پر
ور شخصیت  وی به دنبال موجی تخریب و تر

مطبوعات دوم خردادی که به دنبال شرکت 
وی در مراسم هفتم سعید امامی راه افتاده بود 
توضیح نامه ای نوشت و در آن بر ادعای قبلی 

خود مبنی بر اینکه متهم شماره یک قتل ها 
مصطفی کاظمی است و سعید امامی تنها 

طعمه ای برای انحراف اذهان از کاظمی بوده 
وزنامه های  وابسته به جناح  است تاکید کرد:»ر

حاکم تالش مي کنند تا با یك مغالطه  آشکار 
»مجرم اصلی« را فردی جلوه دهند که اآلن 

دستش از دنیا کوتاه است و قادر به دفاع از خود 
نیست.« 



دولت  اطالعات  وزير  يونسی،  اظهارات  بعد  هستند.«روز  مطرح 
قتل  پرونده  به  سخنانش  از  بخشي  در  كه  شد  منتشر  خاتمي 
به  امامي مشهور  به خودكشي سعيد  اشاره  با  و  پرداخت  نيز  ها 
سعيد اسالمي از متهمان اصلي پرونده در موقع استحمام تأكيد 
كرد:»وزارت اطالعات به محض اطالع از خودكشي وي گروهي 
را مأمور به رسيدگي و مشخص كردن علت و انگيزه خودكشي 
كرد كه بر اساس گزارش اين گروه، پرونده باليني بيمارستان و 
لحظه فرصت  در يك  امامي  كارشناسان، سعيد  تحقيقات ساير 
استحمام، خودكشي كرده است. خودكشي  آمده در موقع  پيش 
سعيد امامي اگرچه براي بسياري از اطالعات پرونده قتل هاي 
پرونده  به مسير رسيدگي و تحقيقات  بود ولي  اخير يك ضربه 
آسيبي وارد نخواهد كرد.« وزير اطالعات گفت:»فرد خودكشي 
در  كه  كردند  ارائه  را  زيادي  اطالعات  متهمان،  ساير  و  كرده 
زمان الزم قاضي مربوط در مرجع قضايي به اطالع عموم خواهد 

رساند.«
اين پرونده است كه  تنها نكته  اما شايد  امامی  خودكشی سعيد 
اشخاص و جريانات سياسی مختلف در تمام اين سال ها بر روی 
ساختگی بودن آن متفق القول اند، هرچند داليل مختلفی برای 
تا  شد  كشته  امامی  سعيد  معتقدند  ای  عده  كنند.  می  ذكر  آن 
اسامی آمران اصلی پرونده قتل های زنجيره ای را افشا نسازد. 

مصطفی  وكيل  راد  سلطانی  منصور  كه  اصلی  ابهامات  از  يكی 
خانواده  وكيل  زرافشان  ناصر  و  عاليخانی  مهرداد  و  كاظمی 
وارد  به نحوه رسيدگی قضايی  دادگاه  برگزاری  از  مقتوالن پس 
كردند »حذف كليه اوراق بازجويی سعيد امامی« و »حذف اوراق 
مربوط به نقش امامی در قتل ها« است. ناصر زرافشان در سال 
۹۷ گفته است:»حذف اقارير و اظهارات متهم اصلی اين پرونده 
... بارها در مصاحبه  كه رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح 
چه  است  كرده  معرفی  ها«  قتل  اصلی  »طراح  را  او  خود  های 

معنايی غير از پنهان كردن حساس ترين بخش پرونده دارد؟«
حسينيان اما انگيزه ها و داليل ديگری را برای ساختگی بودن 
را  امامی مطرح می كند:»اما مسئله  خودكشي  خودكشی سعيد 
دست  همان  را  امامی  سعيد  هستم  مطمئن  ندارم.  اعتقاد  اصال 
ناپاک كه قتل هاي زنجيره اي را به وجود آوردند، همان  هاي 
دست هاي ناپاک كه جريان رسيدگي را منحرف كرد، سعيد امامي 
بردند.  را  او  آبروي  از كشتن  پيش  قتل رساند و مظلومانه  به  را 
نوشتم.  هايي  نامه  يك  ربيعي  آقاي  به  جريان  اين  از  قبل  من 
وقتي كه دستم از همه جا كوتاه بود گفتم مظلوميت اين بچه ها 
دامن شما را خواهد گرفت.« داليل حسينيان براي عدم خودكشي 
سعيد امامي به اين شرح بود:»يك استكان داروي نظافت كسي 
قانوني  پزشك  و  دارم  را  ايشان  فوت  گواهي  نمي كشد؛ من  را 
هيچ گزارشي راجع به مرگ ايشان ننوشتند و نوشتند علت مرگ 
نامعلوم )است(. آقاي سعيد امامي تا چهار روز در بيمارستان بود، 
زنده بود و بعد از چهار روز فوت كرده است. معلوم است كه دارو 
اين قدر مؤثر نبوده، همان لحظات ايشان را از بين ببرد و حتي 
ادامه  در  ببريدش.« وی  بياييد  ايشان خوب شده  كه  دادند  خبر 
می گويد:»چند وقت پيش خدمت آقاي ري شهري بودم ايشان 
فرمودند كه يك نوار شكنجه آورده اند اينجا. من ديده ام حالم به 
هم خورده است دو دقيقه اش را ديده ام و مطمئن شدم كه سعيد 
امامي خودكشي نكرده بلكه او را كشته اند من همين جور پيگير 
اين جريان  از  آقاي ري شهري  نوار چيست كه  اين  ببينم  بودم 
را ديده  نوار  از دوستاني كه  باالخره  استنباط كرده است؟  چنين 
با  دارند  را  متهمين  همين  از  يكي  كه  ديدم  كردم.  سؤال  بودند 

شالق مي زنند و بازجوها مي گويند كه دو قاشق بخور.« 
شکنجه های کمیته سه نفره و رسوایی خاتمی

امامي  سعيد  همسر  نوگوراني  دري  فهيمه  شكنجه  فيلم  انتشار 
بزرگترين رسوايي دولت خاتمي بود. حسينيان در ادامه افشاگري 
هايش از شكنجه ی همسر سعيد امامي توسط بازجوهايي كه از 
سوي سعيد حجاريان بودند، سخن مي گويد و بر اطالع خاتمي 
نمايد:»در مورد  تأكيد مي  از كشف آن،  از جريان شكنجه، قبل 
جريان شكنجه اين گونه نبود كه آقاي خاتمي خبر نداشته باشد. 
متأسفم كه آقاي خاتمي انكار مي كند. بنده به يكي از وزرا بارها 
گفتم كه چرا جريان شكنجه را به آقاي خاتمي نمي گويد؟ گفت 
سال  رمضان  در  شكنجه  جريان  شدن  كشف  ماجراي  ام.  گفته 
گذشته بود كه يك نفر از پزشكان بيمارستان بقيه اهلل سپاه كه 

خانم او هم در وزارت اطالعات بوده است براي آقاي يونسي خبر 
آورد كه يك خانم و يك آقايي از متهمين پرونده در حال مرگ 
هستند و خيلي التماس مي كنند كه يك نفر با اينها صحبت كند. 
آقاي يونسي نماينده اي فرستاد كه او را راه ندادند)!!!( تا اين كه 
جريان به دفتر مقام معظم رهبري رسيد. از طرف دفتر با آقاي  
هاشمي شاهرودي تماس گرفتند و ايشان آقاي مروي را فرستاد 
براي تحقيق و ديدند كه يكي از آنها همسر سعيد امامي است. 
مهم تر از اينها پيامي بود كه ايشان )خاتمي( پس از كشف شدن 
جمله  از  فرستاد.  من  براي  نفر  سي  حضور  در  شكنجه  جريان 
ديوان  قضات  از  رامنديها  آقاي  زرگر،  آقاي  جلسه  اين  شاهدان 
عالي كشور، آقاي راجي از قضات دادگاه تجديدنظر بودند. در آن 
جلسه، وزيري آمد و از قول آقاي خاتمي گفت: »آقاي خاتمي به 
شما سالم رسانده و از شما خواهش كرده است كه در مورد اين 
جريان شما مصاحبه نكنيد. من هم از طرف مقابل، از روزنامه ها 
مي خواهم فتيله را پائين بكشند، خودم پرونده را جمع و جورش 
مي كنم. اگر آقاي خاتمي كاره اي نبود چطور مي توانست پرونده 
را جمع و جورش كند؟ اگر واقعا ايشان نقش نداشتند چرا پيغام 
پرونده  در  انحراف  ايجاد  شدن  آشكار  رسوايی  از  پس  دادند؟« 
قتل ها، خاتمی نقش خود را در پرونده انكار كرد كه موجب شد 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح بيانيه  افشاگرانه و سرگشاده اي 
در همين باره صادر كند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش 
سازد:»آقاي خاتمي در امر پي گيري پرونده  قتل هاي زنجيره اي 
نقش اساسي ايفا نموده و در آن دخالت داشته اند. اصل دخالت 
قابل انكار نيست و بايد مسئوليت اين دخالت نيز پذيرفته شود.« 
در بيانيه مذكور با تأكيد بر اين كه رئيس جمهور وقت اختيارات 
فراواني در پرونده  قتل ها داشته، آمده است براساس اعالم مورخ 
۷۷/۹/۲4 دفتر رياست محترم جمهوري، كميته  ويژه  يك كميته 
قضايي امنيتي بوده است. لذا علي االصول مي بايست عضوي از 
قوه  قضائيه و عضوي از قوه مجريه در آن شركت داشته باشند 
و قاعدتا عنصر قضايي اين كميته مي بايست از سوي رئيس قوه  
قضائيه معرفي مي شد. در حالي كه عضو قضايي اين كميته )آقاي 
يونسي( نيز از سوي آقاي رئيس جمهور معرفي شده است و رئيس 

وقت قوه قضائيه هيچ گونه اطالعي از موضوع نداشته است.
شكنجه های انجام شده در سير رسيدگی به پرونده و اطالع از 
نقش رييس جمهور در آن ها نكته مهمی بود كه در گيرودار رسانه 
ای آن سال ها – عمدا يا سهوا- تقريبا گم شده و به فراموشی 

سپرده شد.
ب( مصطفی کاظمی ارسنجانی)موسوی(

بعد از انتخابات ۲ خرداد موسوی كه به عنوان چهره ای چپ و 
از نزديكان خاتمی شناخته می شد، به عنوان رييس سعيد امامی 
در وزارت اطالعات مشغول به كار شد. وی كه متولد ارسنجان 
استان فارس است در دهه ۶۰ از مسئولين اطالعات ارسنجان شد؛ 
سپس به شيراز رفت و در اواخر دهه ۶۰ به تهران آمد. به گفته 
اولين كسانی است كه در اطالعات  از جمله  حسينيان، موسوی 

سپاه استان فارس مشغول به كار شد و از همان زمان متهم بود 
كه با دستگاه آقای منتظری و سيد هادی و مهدی هاشمی در 
ارتباط است. حسينيان می گويد:»بعد از اين كه وزارت اطالعات 
استان فارس تشكيل  اداره كل اطالعات هم در  تشكيل شد و 
فارس  اطالعات  اداره كل  عنوان مسئول  به  شد، وي)موسوی( 
انتخاب شد كه درگيري دروني از همان جا در استان فارس هم 
شروع شد. موسوي معروف بود در همان زمان از بچه هاي چپ 
استان فارس هست و به اصطالح جزو بچه هاي مسجد »آتشي 
ها« بود. درگيري بين وي و امام جمعه شيراز به اوج خود رسيد 
كه ناچار شدند موسوي را از شيراز به تهران منتقل كنند و در 
وزارت هم كه بود معروف بود به چپگرايي. در جريان انتخابات 
بشدت از جناب آقاي خاتمي حمايت مي كرد و اين حمايت هم 
به قدري افراطي شده بود كه حتي طرفداران خود آقاي خاتمي 
هم ناراحت مي شدند.« بعدها مشخص شد كه مصطفي كاظمي 
از دوستان نزديك »منتجب نيا«، نماينده شيراز در مجلس سوم 
و مشاور سيد محمد خاتمي بوده است و از اين طريق با خاتمي 
ارتباط داشته است. كاظمي در اعترافاتش گفته بود كه منتجب 
نيا در جريان قتل ها قرار داشته است. حجت االسالم دري نجف 
آبادي، وزير اسبق اطالعات، از روابط نزديك سيدمحمد خاتمي 
با مصطفي موسوي بدين گونه پرده برمي دارد:»در يك جلسه 
اي كه مسئوالن وزارت با آقاي خاتمي داشتند، آقاي موسوي را 
به ايشان معرفي كردم. آقاي خاتمي سريع گفتند: من ايشان را 

مي شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفي ندارد.«
رابطه نزديك خاتمی و موسوی به حدی ريشه دار است كه به 
گفته حسينيان ، موسوی، گزينه اول خاتمی برای معاونت امنيت 
وزارت اطالعات بوده است:»ناگفته نماند كه  برای معاونت امنيت 
هم از طرف رياست جمهوری، آقای موسوی پيشنهاد شده بود به 
آقای دری كه ايشان به عنوان  معاون امنيت نصب شود اما به ادله 
مختلف پذيرفته نشد. اما به عنوان معاون معاون امنيت يا جانشين 

معاون امنيت  منصوب شدند.«
پ( مهرداد عالیخانی)صادق(

مهرداد عاليخانی در دهه ۶۰ مسئول رسيدگی به پرونده چريك 
های فدايی خلق شاخه ی اكثريت بود و به همين دليل به نام 
صادق اكثريت نيز شناخته می شد. وی چهره ای است كه علی 
رغم تظاهر به دينداری و ادعای نزديكی به جريان راست طبق 
نظر عده ای از كارشناسان احتماال يكی از موثرين اعضای شبكه 
زيتون  در ايران بود. مهرداد عاليخانی برادرزاده علينقی عاليخانی 
است. علينقی كه زمانی يكی از نزديك ترين چهره ها به دربار 
بوده و در راس وزارت اقتصاد و رياست دانشگاه تهران قرار داشت، 
پيش از انقالب در راس شبكه زيتون نيز فعاليت می كرد. پس 
عاليخانی  داده می شد مهرداد  احتمال  در دهه ۰۶  و  انقالب  از 
مسئوليت مهمی در شبكه زيتون داشته باشد كه هيچگاه جزييات 

آن فاش نشد.
 |حکم دادگاه|

هاي  قتل  متهمان  دادگاه  بسيار  هاي  جنجال  از  پس  باالخره 
زنجيره اي  به صورت غيرعلني و بدون حضور هيچ يك از وكال يا 
اعضاي خانواده مقتوالن در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۷۹ به رياست 
برگزار  محمدرضا عقيقي رئيس شعبه دادگاه نظامي يك تهران 
شد. رئيس دادگاه اعالم كرد كه پس از استماع نظر و استدالل 
معاون دادستان نظامي تهران، چون علني بودن دادرسي را موجب 
اخالل در امنيت و نظم عمومي تشخيص داد، مستند به بند۳ ماده 
اساسي  قانون  و اصل 1۶۵  و كيفری  دادرسی  آيين  قانون   ۳۲۷
قرار دادرسي غيرعلني را صادر نموده است. با برگزاری 1۲جلسه 
دادگاه در نهايت شعبه يك دادگاه نظامي تهران به رياست قاضي 
عقيقي در حكمي مصطفي كاظمي قائم مقام وقت معاونت امنيتي 
اطالعات  وزارت  مديركل  عاليخاني  مهرداد  و  اطالعات  وزارت 
بار  چهار  به  قتل  فقره  چهار  دستور  صدور  و  آمريت  جرم  به  را 
حبس ابد محكوم كرد. علي روشني مسئول وقت حراست بهشت 
زهراي تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاري و محمد 
و محمود جعفرزاده عضو  نفس  دوفقره قصاص  به  پوينده  جعفر 
اداره عمليات وزارت اطالعات به جرم مباشرت در قتل داريوش 
فروهر به يك فقره قصاص نفس محكوم شدند. همچنين علي 
جرم  به  اطالعات   وزارت  عمليات  اداره  عضو  ديگر  محسني 
مباشرت در قتل  پروانه اسكندري )فروهر( به يك فقره قصاص 
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انتشار فیلم شکنجه فهیمه دری نوگورانی 
همسر سعید امامی بزرگترین رسوایی دولت 

خاتمی بود. حسینیان در ادامه  افشاگری 
هایش از شکنجه  همسر سعید امامی توسط 

بازجوهایی که از سوی سعید حجاریان 
بودند، سخن می گوید و بر اطالع خاتمی از 
کید می  جریان شکنجه، قبل از کشف آن، تأ

نماید:»در مورد جریان شکنجه این گونه 
نبود که آقای خاتمی خبر نداشته باشد. 

متأسفم که آقای خاتمی انکار می کند. بنده 
به یکی از وزرا بارها گفتم که چرا جریان 

شکنجه را به آقای خاتمی نمی گوید؟ گفت 
گفته ام.



نفس پس از پرداخت نصف ديه كامل به قاتل محكوم شد. حميد 
رسولي و محمد عزيزي از مديران مياني وزارت اطالعات هر دو 
قتل  فقره  اجراي دو  راستاي  آمريت و صدور دستور در  به جرم 
ابد  حبس  فقره  دو  به  اسكندري  خانم  و  فروهر  داريوش  آقاي 
محكوم شدند. خسرو براتي به جرم معاونت در قتل به ده سال 
زندان محكوم شدند و ساير  به شش سال  زندان و اصغر سياح 
متهمان شامل ابوالفضل مسلمي، مصطفي هاشمي، محمدحسين 
اثني عشر، علي صفايي پور و علي ناظري به دو و نيم تا چهار 
بازداشت  اعضاي  از  نفر   ۳ دادگاه  گرديدند.  محكوم  زندان  سال 
از  غير  به  همگي  متهمان  كرد.  تبرئه  را  اطالعات  وزارت  شده 
خسرو براتي از اعضاي رسمي وزارت اطالعات بودند. با اعتراض 
وكالي متهمان قتل هاي زنجيره اي رأي دادگاه در ديوان عالي 
كشور نقض شد و محمد عزيزي و علي روشني در شعبه پنجم 
دادگاه نظامي تهران به تغيير عنوان اتهام مواجه شدند و مجازات 
محكومان به قصاص نيز به دليل آنچه گذشت خانواده مقتوالن 
ذكر شد به 1۰ سال زندان تخفيف پيدا كرد. چند سال بعد تمامی 

محكومين به جز مصطفي كاظمي و عاليخاني آزاد شدند.
|آیا تمام قضایا همین بود!؟|

پاسخ اين سوال قطعا يك خير بسيار بزرگ است! جنجال سازی 
فرصت  و  سودجويان  سواری  موج  و  افسارگسيخته  های  رسانه 
طلبان بر روی امواج آشفتگی كشور، خسارت های جبران ناپذيری 
بر منافع ملی و پايه های اطالعاتی و امنيتی كشور وارد آورد كه 
چندين سال بايد می گذشت تا ابعاد اين خسارت ها نرم نرمك 
آشكار شود. از ميان همه سواالت بی شمار اين پرونده يكی اما 
شايد مهم ترين سوال بوده و پاسخگويی به آن در همه زمان ها 

اولويت اول را داشته باشد:
|چرا دستور قتل ها نمیتواند از جانب جمهوری اسالمی باشد؟|

برای پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به سوال ديگری پاسخ دهيم:
1. مقتولین چه کسانی بودند؟

از  آنچه مسلم است آن است كه مقتولين و مخصوصا فروهرها 
مخالفين نظام جمهوری اسالمی بودند اما مساله اين جاست كه 
حتی اگر –به فرض محال- بپذيريم نظام جمهوری اسالمی اهل 
دشمن كشی است آيا فروهر ها و ساير مقتولين از جمله دشمنانی 
بودند كه هزينه به قتل رسانيدن آن ها-آن هم با اين روشهای 
پر سروصدا و جلب توجه كن!- از هزينه زندگی آن ها كمتر بوده 
است؟ پاسخ اين سوال ها را رهبر معظم انقالب در همان سال ها 

و در نمازجمعه 1۸تير 1۳۷۷ اينگونه می دهند: 
»اين افرادی كه كشته شدند، بعضی ها را ما از نزديك ميشناختيم. 
اين ها كسانی نبودند كه يك نظام، اگر بخواهد اهل اين حرف 
اهل  اسالمی  جمهوری  نظام  اگر  برود.  ها  اين  سراغ  باشد،  ها 
دشمن ُكشی است، دشمنان خودش را می ُكشد؛ چرا سراغ فروهر 
و عيالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقالب دوست ما بود؛ اّوِل 
انقالب همكار ما بود؛ بعد از پديد آمدن اين فتنه های سال شصت 
، فروهر  دشمن ما شد؛ اما دشمن بی خطر و بی ضرر.بينی و بين اهللهَّ
و همسرش - اين دو مرحوم - دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بی 
ضرر و بی خطر. اين ها هيچ ضرری نداشتند. نه به جايی وابسته 
فّعاليت  داخل  در  كسانی  )االن  دانستيم  می  را  آن  ما  كه  بودند 
اما  دارند؛  وابستگی  خارجی  های  دستگاه  به  يقينًا  كه  كنند  می 
دستگاه با اين ها كاری ندارد و به سراغ كسی می رود كه واقعًا 
دشمنش بوده است( و نه اقتداری داشتند. حزبی با عناصر خيلی 
چنين  اين  بود.  اين حزب  متمادی  سالهای  كه  داشتند  معدودی 
دشمنی كه در داخل كشور هست، مرتّب عليه نظام اّطالعيه هم 
ميدهد، ديگران هم می گويند كه بله؛ در داخل ايران مثاًل آقای 
فروهر اّطالعيه داد - داده باشد - اما كسی از مردم كه او را نمی 
او آشنايی نداشت؛ كسی كه تحت نفوذ و  با  شناخت؛ كسی كه 
تأثير حرف های او نبود. ايشان معروفيتی در ميان مردم نداشت؛ 
نانجيبی هم  آدم  انصافًا  بود؛  بی خطری  نداشت؛ دشمن  نفوذی 
اما  نيستند؛  نجيب  انصافًا  كه  داريم  هم  دشمنانی  ما  البته  نبود. 
مرحوم فروهر و مخصوصًا عيالش نه؛ آدم های نانجيبی نبودند. 
آيا می  حاال شما فكر كنيد، كسی كه مثل فروهر را می كشد، 
كار كند؟! چنين  نظام  برای  تواند  باشد؟! می  نظام  تواند دوست 
چيزی معقول است؟! من اين را باور نميكنم... بعضی از اين دو، 
سه نفر نويسنده ای هم كه متأّسفانه در اين حادثه كشته شدند، 
اسمشان را بنده هم نشنيده بودم. االن بنده غالبًا مجالت و كتاب 

ها و تازه های فرهنگ را ميبينم. من آدمی نيستم كه يك نويسنده 
و روشنفكر معروفی در كشور باشد و او را نشناسم. البته شايد مثاًل 
را  اينها  خارجی،  فرهنگی  غير  يا  فرهنگی  محافل  از  بعضی  در 
ميشناختند؛ اما در داخل آن قدر معروف نبودند كه بنده اسم اين ها 
به گوشم خورده باشد. بعضی هايشان را هم كه اسم هايشان را 
شنيده بودم، جزو روشنفكران درجه يك اين كشور نبودند. افرادی 
كه مردم اين ها را نمی شناسند، مردم از كتاب ها و نوشته ها و آثار 
فكريشان هيچ خبری ندارند و كسی از اين ها حرفی نميشنود، بُرد 
تبليغی ندارند. آن دستی كه به فكر می افتد بيايد اين ها را تصفيه 
كند و به قتل برساند - يا در داخل خانه هايشان، يا در ميان راه، 
يا در خيابان، يا در بيابان - مگر می تواند بيگانه نباشد و تابع يك 

نمايشنامه از پيش طراحی شده ای نباشد؟!« 
حال سوال اينجاست، چرا نظامی كه به اين راحتی به قول آقای 
متمادی  ساليان  طوال  در  را  خود  مخالفان  از  نفر  گنجی1۲۰!! 
ماهرانه و بی هيچ الم شنگه ای حذف می كند علی رغم حضور 
را  دشمنانی  مردم،  ميان  تاثيرگذار  و  وابسته  دشمنان  فعاليت  و 
عدم  و  ها  تكروی  واسطه  به  كه  گزيند  می  بر  كار  اين  برای 
برای  خطری  هيچ  عمال  فروهرها-  مردم-مانند  ميان  نفوذشان 
نظام محسوب نمی شوند؟ به راستی زنده بودن مرحوم فروهر و 
نويسندگان كانون نويسندگان كه عمال معروفيتی ميان بدنه مردم 
و در نتيجه استقبالی نسبت به آن ها وجود نداشت بيشتر به ضرر 
نظام بود يا مرگ پر سروصدا و از كار افتادن بخش عمده وزارت 
اطالعات و جنجال رسانه ای در كشور و بهانه برای موج سواری 
مجامع بين المللی روی اختالفات سياسی سران كشور و رسوايی 
هايی ديگر؟؟ به راستی كسی كه مرتكب چنين قتل هايی می 

شود می تواند دوست نظام باشد؟
2.چرا اینقدر ضایع؟!

چه وقت مسئولين يك رژيم تصميم به حذف فيزيكی مخالفان 
می گيرند؟ جز زمانی كه تصميم به ساكت نمودن صدای مخالف 
و پاک كردن مخالفان از حافظه مردم و بازگرداندن آرامش –حتی 
به قيمت خفقان- دارند؟ آيا قتل های زنجيره ای اين گونه انجام 
شدند؟ كدام رژيم – هر قدر هم فاسد و خونريز- تقريبا دو دهه 
پس از انقالبی بزرگ و در حالی كه فضای كلی كشور در آرامش 
تقريبی به سر می برد، چند مخالف نه چندان شناخته شده را با 
ضربات متعدد چاقو در منزلشان به قتل رسانده و جنازه شان را رو 
به قبله قرار می دهد؟ آيا دستگاه های اطالعاتی و امنيتی عريض 
و طويل كشور در حالی كه تمام امكانات كشور را در اختيار دارند 
نمی توانند از پس چند قتل بی سروصدا و حداقل درست پنهان 
كردن جنازه ها بر بيايند؟ رژيمی كه سر 1۲۰ نفر از مخالفانش را 
بی سروصدا زيرآب می كند چرا بايد ناگهان در چنين افتضاحی 
از  جدا  بيندازد؟  راه  سروصدايی  چنان  و  كرده  رو  را  خود  دست 
قساوت به كار رفته در قتل ها –كه آدم را عجيب ياد منافقين 
می اندازد- چنين كاری از طرف يك رژيم هرچقدر هم سفاک 
و خونريز با عقل جور در نمی آيد چه رسد به نظام اسالمی كه 
راه  چراغ  را  اسالمی  تمدن  ايده  و  وار  علی  حكومت  ايدئولوژی 

خويش قرار داده است! 
از هر جنبه ای كه نگاه می كنيم اين قتل ها بيش از آن كه به 
نفع نظام بوده باشند، به ضرر حكومت و مردم تمام شدند. آنچه 
از شواهد پيداست اين است كه كسانی كه آمريت اين قتل ها را 
صادر كردند –چه از درون و چه از بيرون نظام- نمی توانستند 
آمران  اين  كه  اينجاست  سوال  حال  باشند.  بوده  نظام  دوستان 
تواند  اصلی قتل ها چه كسانی هستند؟ هيچ عقل سليمی نمی 
بپذيرد كه چنين پروژه وسيع و جنجالی تنها به چند عامل خودسر 
در وزارت اطالعات ختم شود و اين رشته قطعا سر درازتر از اين 

دارد. اينجاست كه سوال بعدی مطرح می شود:
3.طراحان این قتل ها چه کسانی بودند؟

اين سوالی است كه تا امروز بی پاسخ مانده و يا بی پاسخ نگه 
به  را  وقايع  اين  اصلی  آمرين  نام  نتوان  است. شايد  داشته شده 
شخص نام برد اما شايد بتوان با اطمينان از يك جريان به عنوان 
جريان دخيل در آن وقايع نام برد: جريان نفوذ. جنگ اطالعاتی 
و امنيتی – دقيقا همان نوع از جنگ كه نمونه اعالی آن را در 
زانو  به  را  بزرگ  شوروی  و  نامند  می  سرد  جنگ  نام  به  تاريخ 
در آورد- مساله ای حقيقی و به شدت خطرناک است كه رهبر 
انقالب بارها درباره آن هشدار داده اند. وقتی از جريان نفوذ حرف 

می زنيم انگشت اشاره دوختن به يك جناح يا حزب سياسی كار 
مسخره ای به حساب می آيد. مخرب ترين و بدترين نفوذها از 
مطمئن ترين و غير منتظره ترين جاها صورت می گيرد، با اين 
حال نمی توان منكر اين شد كه جريان نفوذ هم سلسله مراتب 
دارد و هم نوايی عده ای از مسئوالن داخلی با دشمنان جمهوری 
اسالمی اگرچه به قصد خيانت صورت نگرفته باشند همان كاركرد 
را داشته و با همان شدت- و چه بسا بيشتر- به اساس نظام ضربه 

خواهد زد. 
نكته واضح ديگر درباره جريان نفوذ آن است كه وابسته به قدرتی 
را  آنان  لذا  و  نبود  فروهر ها  در  است؛ همان صفتی كه  خارجی 
تبديل به طعمه ای مناسب می كرد. رهبر انقالب در سخنرانی 1۸ 
دی ۷۷ در نمازجمعه می فرمايند:»... با توّجه به تجربه خودم در 
زمينه های گوناگوِن اداره كشور در طول اين بيست سال و آشنايی 
با جريانهای سياسی داخلی و خارجی، من نمی توانم باور و قبول 
كنم كه اين قتل هايی كه اتّفاق افتاد، بدون يك سناريوی خارجی 
باشد؛ چنين چيزی ممكن نيست. اين قتل ها به ضرر ملت ايران 
بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حكومت بود. يك گروه داخلی 
كه جزو وزارت اّطالعات هم باشند، هرچه هم حاال فرض كنيد 
كه متعّصب باشند و بنای اين كار را داشته باشند، در سطوحی از 
وزارت اّطالعات كه اهل تحليل اند، امكان ندارد دست به چنين 

قتل هايی بزنند...« 
 |انگیزه اصلی قتل ها چه بود؟|

وقتی آمرين و طراحان اصلی قتل ها شناخته شده نيستند، طبعا 
تحليل  ليكن  داشت،  نخواهد  واضحی  و  دقيق  پاسخ  سوال  اين 
اگر  واقع  در  دارد.  وجود  سوال  اين  به  پاسخ  در  مختلفی  های 
خوشبينانه بخواهيم فرض كنيم طراحی جنگ روانی ايجاد شده 
در خالل پروژه قتل های زنجيره ای با عامالن اين قتل ها كار 
ارتباط نمی باشند؛ آن گاه اين  با هم در  يا  نبوده و  يك جريان 
سوال به دو سوال تبديل خواهد شد. در پاسخ به اين دو سوال 
بد نيست از تحليل يكی از كارشناسان ارشد امنيتی كه در كتاب 

جنگ در پناه صلح چاپ شده است هم استفاده كنيم.
1.انگیزه اصلی از وقوع قتل ها چه بود؟ 

در پاسخ به اين سوال با تجميع تحليل های مختلف يك پاسخ 
نظام  فروپاشی  و  استحاله  رسد:  می  نظر  به  تر  محتمل  بقيه  از 
رسيد  مي  نظر  به  نخست  نگاه  در  واقع  در   . درون  از  اسالمی 
اين قتل ها با هدف خارج كردن جريان روشنفكري معاند از زير 
چتر اطالعاتي انجام شده است. قتل هاي زنجيره اي در راستاي 
راهبرد  فروپاشي جمهوري اسالمي از درون، فضاي الزم را براي 
فعال شدن روشنفكران معاند و خط شكني و سهم خواهي آنان از 
نظام ديني فراهم مي ساخت. يكي از اعضاي كانون نويسندگان 
و  كشور  داخل  روشنفكري  جريانات  تمام  كه  گويد:»وقتي  مي 
خارج كشور به عنوان سوژه در وزارت اطالعات درآمدند و همه 
تحت كنترل و مراقبت مي باشند، بديهي است كه با شعارهاي 
دوم خرداد جور درنيايد. اگر بخواهيم آزادي روشنفكران را نويد 
بدهيم، كاري مهم تر از اين نمي توان كرد كه كنترل و مراقبت را 
برداشته و وزارت اطالعات را از اهداف و سوژه ها  منصرف كرد و 

استحاله نظام را با استحاله اطالعاتي آغاز نماييم.«
شايد بتوان ماجرای قتل های زنجيره ای را ناظر بر تسويه حساب 
درونی جبهه روشنفكری معاند نيز تعريف كرد. بررسی بيشتر سوژه 
های هدف گذاری شده در اين قتل ها شواهدی از درست بوده 
اين فرضيه را فراهم می كند. يكي از سوژه هاي به قتل رسيده 
در اين پروژه، داريوش فروهر بود. وي با عدم اعتقاد به راهبرد 
همراهي  عدم  و  اصالحات  افزار  نرم  با  اسالمي  نظام  استحاله 
های  مخالفت  و  ها  تكروی  با  همچنين  و  داخلي  اپوزيسيون  با 
آشكار خود، نخستين مانعي بود كه بايد حذف مي شد. فروهر چند 
عنوان  به  آزادي  نهضت  معرفي  با  رسيدن،  قتل  به  از  پيش  ماه 
اپوزيسيون درون زاي جمهوري اسالمي، در اظهاراتي كه موضوع 
تصفيه دروني جبهه روشنفكري معاند را تأييد مي كرد، مي گويد: 
»ما معتقديم كه حكومت از مسير انقالب خارج و منحرف شده و 
به كج راهه افتاده است. بنابراين، اين حكومت بايد برانداخته شود 
و حكومتي غيرمذهبي با رعايت جدايي كامل دين از دولت بر سر 
كار آيد.« مقتوالن ديگر پروژه قتل هاي زنجيره اي نيز از اعضاي 
بريده، منفعل يا چپ گراي كانون نويسندگان بودند كه در دور 
جديد فعاليت و مشاركت اين كانون در عمليات استحاله جمهوري 
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اسالمي، به علت مخالفت ها و مانع تراشي ها مي بايست حذف 
مي شدند. پس از وقوع قتل ها و حذف اين موانع، با تغييراتي كه 
در سطوح باال و مديريتي كانون نويسندگان به وجود آمد، فرضيه 

تصفيه دروني بيش از پيش به واقعيت نزديك شد.
در  تشکیک  و  روانی  جنگ  ایجاد  از  اصلی  2.انگیزه 
های  جنجال  آتش  کردن  تندتر  و  پرونده  های  یافته 

رسانه ای چه بود؟ 
اين سوال را با نيم نگاهی به تئوری فتح سنگر، به سنگر سعيد 
آقای اطالعاتی!!- می توان  ايشان! سالم  باز هم  حجاريان-بله 
پاسخ داد. می توان گفت مطبوعات زنجيره ای دولت اصالحات با 
انجام عمليات جنگ روانی و ترور شخصيت تعدادی از چهره های 
نظام به ويژه آيت اهلل هاشمی رفسنجانی )رحمه اهلل عليه( با راه 
انداختن يك بازی كثيف سياسی قصد فراهم كردن فضا جهت 
اختيار گرفتن كرسی های مجلس  انتخابات مجلس ششم و در 
را  اصالحات  دولت  در  مجريه  قوه  و  مقننه  قوه  همنوايی  جهت 
داشتند-كه همين طور هم شد و انتخابات مجلس ششم با پيروزی 
قاطع اصالح طلبان در سراسر كشور همراه بود- . اما مساله به 
همين جا ختم نخواهد شد چرا كه وقتی از دوران اصالحات در 
اوج خود حرف می زنيم بايد بدانيم كه دوم خردادی ها تنها به در 
اختيار داشتن كرسی های انتخابی بسنده نخواهند كرد و وزارت 
اطالعات هم از جمله گزينه هايی است كه در اين بازی سياسی 
بايد از نيروهای مخالف پاكسازی شود.  بازی قدرت حريصانه تر 
از آن چيزی است كه به نظر می آيد و آن ها كه قدرت را برای 
قدرت ميخواهند مشتعل تر از آنند كه به فكر خرابی هايی باشند 
كه در راه فرونشاندن عطش سيری ناپذيرشان ايجاد خواهند كرد.

با وقوع قتل ها، رسانه هاي بيگانه و مطبوعات زنجيره اي تجديد 
نظر طلب در عمليات رواني همه جانبه، از اين سوژه براي هجمه 
اين  از  آنان سعي داشتند  به ساختارهاي نظام ديني بهره بردند. 

رهاورد به اهداف زير دست يابند: 
 | برهم زدن وحدت و انسجام ملی|

ايجاد شكاف در اركان نظام ديني و تبديل آن به تضاد و تقابل و 
در نتيجه ساخت دوگانگي در حاكميت، بديهي ترين هدف قتل 
هاي زنجيره اي بود. مصطفي كاظمي )موسوي(- از آمران اصلي 
مي  تصريح  سناريو  اين  اصلي  اهداف  بيان  در  ها-  قتل  پروژه  
كند: »تحليل ما از اوضاع جاري روز اين بود كه رهبري غير از 
امام است و آقاي خاتمي هم به دليل اين كه ۲۰ ميليون پشتيبان 
دارد، قدرتش بيشتر از بني صدر است و ما اين قتل ها را مرتكب 
دو  اين  بين  و جنگ  اندازيم  رهبري مي  به گردن  و  مي شويم 
منجر به شكست رهبري... خواهد شد.« نكته عجيب و ترسناک 
از  را  مضمون  همين  با  عباراتی  حسينيان  كه  جاست  آن  ماجرا 
زبان آقای ابطحی)مسوول دفتر رياست جمهوری وقت( هم می 
شنود:»درست 1۵ يا  1۶ روز بعد از دستگيری آقای موسوی، بنده 
ايشان مالقات  با  اتمام حجت رفتم دفتر آقای خاتمی كه  برای 
 كنم. آقای ابطحی بدون كم و كاست تحليلش از اوضاع همين 
آقای  ببين،  »فالنی  گفت:  كرد،  اعالم  ما  به  صراحت  با  و  بود 
 خامنه ای غير از امام است و آقای خاتمی بيست ميليون نفر پشت 
به  اگر  درگيری  و  آورد  رأی  ميليون   ۸ خامنه ای  آقای  دارد،  سر 
وجود بيايد، شما مطمئن باشيد كه آقای خامنه  ای پيروز نخواهد 

شد.«
 | ادامه عملیات مشروعیت قهقرایی |

 عينيت بخشيدن به خط كشي و صورت بندي اصالح طلب و 
خشونت طلب –آبي و قرمز كردن جامعه  – و قرار دادن افراد 
و جريان هاي غيراصالح طلب در صف خشونت طلبان از ديگر 
فضاي  كردن  سنگين  با  پروژه  اين  طراحان  بود.  پروژه  اهداف 
و  اعتباري  بي  تضعيف،  ديني،  نظام  به  معتقدان  روي  بر  اتهام 
انتظار مي كشيدند. عزت اهلل سحابي در مصاحبه  را  انزواي آن 
اي با روزنامه خرداد به صراحت اعالم مي دارد: »انتساب جنايت 
نظريه  كه  چرا  است؛  انكار  غيرقابل  انحصار  جناح  به  اخير  هاي 
بده ها همه  فتوا  و  مبلغ ها، مجوز شرعي صادركن ها  پردازها، 
باره  اين  در  نيا  منتجب  رسول  دارند.«  قرار  مقابل  جناح  اين  در 
از طرف جناح  اين مسائل  دانند كه  مي گويد: »همه مردم مي 
مخالف خاتمي به وجود آمده است... جناح راست بيش از دو سال 
است كه از طريق مصاحبه و خطبه هاي نمازجمعه، زمينه هاي 
چنين اعمال وحشيانه اي را فراهم كرده است.« يكي از تشكل 

هاي دانشجويي كه در نقش ماشين فشار، تئوري فشار از پائين 
مي  تصريح  اي  بيانيه  انتشار  با  بود،  كرده  منتقل  اجرا  فاز  به  را 
كند: »ملت ايران اين بار نيز با هوشياري، نوک پيكان اتهام را به 
سوي متهمين واقعي كه همانا شكست خوردگان از دوم خرداد و 

مخالفين جامعه مدني اند، نشانه خواهد رفت.« 
منفعل كردن سيستم امنيتي و خالي كردن كشور از چتر اطالعاتي

 اقتدار و امنيت ملي يك كشور با سالمت و ثبات پايه هاي اقتدار 
حاكميت آن كشور و اعتماد افكار عمومي به آن، نسبت مستقيم 
دارد. بر همين اساس شكستن اقتدار و سلب اعتماد از نهادهاي 
حافظ امنيت، براندازي يك حاكميت است؛ مثال بخشي از طرح  
مرحله  به  و  درآمد  فعليت  به  هنگامي  سابق  شوروي  فروپاشي 
منفعل  كشور  آن  امنيتي  و  اطالعاتي  سيستم  كه  رسيد  نهايي 
اي  زنجيره  هاي  قتل  پروژه  ديدگاه،  اين  از  ريخت.  فرو  و  شد 
و جنگ رواني برخاسته از آن، پيچيده ترين سناريوي مشروعيت 
قهقرايي براي سلب اعتماد مردم از نظام ديني و پايه هاي اقتدار 
آن بود. يكي از اعضاي كانون نويسندگان با اشاره به وقوع قتل 
ها و رهاوردهاي آن تصريح مي كند: »به نظر من مهمترين كار، 
تخفيف  و  تضعيف  درجهت  كه  بود  مباحثي  خرداد،  دوم  از  بعد 
نظام  كردن  رسوا  زيرا  شد؛  مطرح  جامعه  در  اطالعات  وزارت 
براي  بود  مؤثري  گام  هايش  سياست  و  كاركردها  و  اطالعاتي 
برای استحاله رژيم  ابن گام موثر  اين كه  استحاله رژيم.« حال 
از  بايد  را  كرد  وارد  ايران  ملت  به  سنگينی  و  ضربه سخت  چه 
قربانيان حوادث تروريستی منافقين در مدت پروژه ضعيف سازی 
دستگاه اطالعاتی و امنيتی كشور پرسيد. در آن برهه حساس كه 
فقط چند ماه از شروع فاز جديد تخريب و ترور منافقين در نقاط 
مختلف كشور گذشته بود، منافقين سه نقطه از تهران را با خمپاره 
مورد هدف قرار داده و اسداهلل الجوردی - دادستان اسبق دادگاه 
های انقالب اسالمی تهران- را طی يك عمليات تروريستی به 
آيا لزوم تقويت دستگاه های اطالعاتی و  شهادت رسانده بودند 
امنيتی كشور بيش از پيش احساس نمی شد؟ اهميت اين مساله 
آنقدر باالست كه حتی رهبری در خطبه های نماز جمعه يادآور 
آن می شوند:»من به مسؤوالن وزارت اّطالعات - به مديران، به 
معاونان، به وزير و به مديرانی كه در سراسر كشورند - عرض 
ميكنم: عزيزان! همان طور كه در پيام رئيس جمهور محترم هم 
بود - و من واقعًا از آن پيام خوشوقت شدم؛ پيام خوبی بود - مبادا 

روحيه تان را از دست بدهيد. سنگرهايتان را محكم حفظ و از اين 
ملت دفاع كنيد. امروز جنگ دشمن با ما، جنگ تبليغاتی است، تا 
در زير لوای فتنه تبليغات بيايند جنگ اّطالعاتی و امنيتی كنند و 
باز موج ترور راه بيندازند؛ همچنان كه حاال شروع كرده اند.« به 
راحتی می توان استنتاج كرد فروپاشی دستگاه اطالعاتی كشور 
به عنوان مهم ترين سنگر در بحبوحه جنگ تروريستی چه گام 
بزرگی در تسريع فروپاشی نظام از درون ايفا می كرد و آن ها كه 
با تمام توان هيزم در اين آتش می ريختند هم به خوبی از اين 
قضيه آگاه بودند. دكتر ويليام –يكی از اعضای موثر جمعيت امت 
اسالم امريكا- در نامه اي درباره قتل هاي زنجيره اي مي نويسد:  
»اخبار نگران كننده و تأسف باري از ايران مي رسد كه ايراني ها 
با دست خود وزارت اطالعات را زمين گير كرده و عليه آن موجي 
از فشار و تبليغات رواني و سياسي را به وجود آورده اند ايالت هاي 
مختلف  و مسلمانان و خصوصا شيعيان آمريكا به شدت از اين 
حركت متعجب گرديده اند. بنابر اطالعي كه از محافل اسرائيلي 
ها  از مدت  اسرائيل  گفته شد،  بارها هم  و  داشتيم  آمريكا  مقيم 
قبل معتقد شده بود كه وزارت اطالعات ايران در حد قابل قبولي 
كردند  تالش  گذشته  سال  چند  در  لذا  است...  مطرح  جهان  در 
وزارت  تخريب  و  محدودسازي  به  داماتو،  طرح  مانند  بتوانند  تا 
اطالعات بپردازند و امروز كه وزارت اطالعات مورد غضب خود 

ايرانيان، اسرائيل و آمريكاست، اتفاقي نيست.«
 | بی اعتبار ساختن نهادهای برآمده از متن انقالب |

 تضعيف نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه يكي از كاراترين 
پايه هاي اقتدار نظام ديني و مدافع دستاوردهاي انقالب اسالمي 
اين  در  بود.  اي  زنجيره  هاي  قتل  پروژه  اهداف  ديگر  از  است، 
»قرار  دارد:  مي  اذعان  خود  اقرار  در  كاظمي  مصطفي  خصوص 
بيندازيم و چون سپاه زيرنظر  بود اين قتل ها را به گردن سپاه 
رهبري  كه  مي شود  گيري  نتيجه  طبعا  قواست،  فرماندهي كل 

دستور اين قتل ها را صادر كرده است.« 
تسخیر سیستم امنیتي 

هواخواهان ليبراليسم در وراي ايجاد انفعال در سيستم اطالعاتي  
كشور، در انگاره تسخير اين سيستم نيز بودند و براي اين منظور 
و  اسناد  به  دسترسي  بود.  شده  بيني  پيش  اي  نفره  سه  شوراي 
مدارک، دخل و تصرف در آنها و استفاده ابزاري از سيستم امنيتي، 
رهاورد ديگر سناريوي قتل ها بود كه تجديدنظر طلبان درصدد به 
فعليت درآوردن آن بودند. براي رمزگشايي از اين موضوع كافي 
است به كتاب موج سوم دموكراسي، ساموئل هانتينگتون رجوع 
ليبراليسم  هواخواه  طلبان  اصالح  به  اي  توصيه  در  وي  نماييم. 
هاي  دستگاه  گرفتن  اختيار  در  براي  امريكايي(  طلبان  )اصالح 
امنيتي مي نويسد: »عدم خشونت را تبليغ، ولي خود بدان عمل 
كن. با اين كار عالوه بر ديگر اقدامات، بهتر و آسان تر مي تواني 

نيروهاي امنيتي را به سوي خود جلب كني.«
درباره پرونده قتل های زنجيره ای نكات قابل ذكر و نقل قول 
بررسی  مجال  كه هم  دارند  وجود  رنگارنگی  و  گون  گونه  های 
نويسنده  از صالحيت  نيست و هم تحليل آن ها  همگی آن ها 
خارج است. آزاردهنده ترين مطلب در مورد اين پرونده شايد اين 
باشد كه هرگز نتوانست پاسخ هايی در خور به سواالت اصلی و 
ارائه كند و مسئوالن رسيدگی به آن در برهه  فرعی پيرامونش 
شكل  بهترين  به  كه  نخواستند  يا  و  نتوانستند  يا  مختلف  های 
ممكن سير رسيدگی به پرونده را مديريت كرده و امنيتی ترين 
پرونده تاريخ جمهوری اسالمی را با سواالت فراوان در بطن تاريخ 
گذرد  می  روزگار  آن  از  سال   ۲۰ از  بيش  كه  حال  كردند.  رها 
بی حد و حصر  انديشی های  نرسيده كه مصلحت  آن  آيا وقت 
مسئولين نظام پايان يابد و ملت پرسشگر و سردرگم را با پاسخ 
آيا  از آن ها دريغ می شود سيراب گردانند؟  هايی كه حريصانه 
چنين پاسخ هايی وجود دارند؟ آيا دستگاه اطالعاتی كشور پس از 
۲۰ سال هنوز نتوانسته اين پرونده نحس را جمع و جور كرده و 
آمران اصلی آن را به دادگاه بسپارد؟ آيا بايد باور كنيم چند نيروی 
خودسر وزارت اطالعات چنين رسوايی بزرگی را به ارمغان آوردند 
حال آن كه بلندپايه ترين مقام جمهوری اسالمی خود به دنباله 
های خارجی اين جريان و سر درازتر اين رشته اشاره می كنند؟ 
سوال اصلی اينجاست: كی زمان پاسخگويی به سوال های بی 
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ایجاد شکاف در ارکان نظام دینی و تبدیل آن به تضاد و 
تقابل و در نتیجه ساخت دوگانگی در حاکمیت، بدیهی 
ترین هدف قتل های زنجیره ای بود. مصطفی کاظمی 

وژه  قتل ها- در بیان  )موسوی(- از آمران اصلی پر
اهداف اصلی این سناریو تصریح می کند: »تحلیل 
وز این بود که رهبری غیر از امام  ما از اوضاع جاری ر
است و آقای خاتمی هم به دلیل این که 20 میلیون 
پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی صدر است و ما 

این قتل ها را مرتکب میشویم و به گردن رهبری می 
اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست رهبری 

خواهد شد.« نکته عجیب و ترسناک ماجرا آن جاست 
که حسینیان عباراتی با همین مضمون را از زبان آقای 

ابطحی)مسوول دفتر ریاست جمهوری وقت( هم 
وز بعد از دستگیری آقای  می شنود:»درست 15 یا  16 ر

موسوی، بنده برای اتمام حجت رفتم دفتر آقای خاتمی 
که با ایشان مالقات  کنم. آقای ابطحی بدون کم و کاست 

تحلیلش از اوضاع همین بود و با صراحت به ما اعالم 
کرد، گفت: »فالنی ببین، آقای  خامنه ای غیر از امام 

است و آقای خاتمی بیست میلیون نفر پشت سر دارد، 
آقای خامنه ای 8 میلیون رأی آورد و اگر  درگیری به 

وجود بیاید، شما مطمئن باشید که آقای خامنه  ای 
وز نخواهد شد.« پیر



حزب جبهه مشارکت ایران اسالمی!
 | آغاِز راه |

مشاركت گسترده مردم در دوم خرداد سال ۷۶، رويداد سياسي  
و غيرمنتظره اي بود كه تحليل هاي مختلف و بي سابقه اي 
حزب  فعاالن  سوي  از  هايي  تحليل  گرديد،  بيان  آن  درباره 
در  كه  شد  مي  بيان  مذكور(  حزب  تشكيل  از  مشاركت)قبل 
برخي از آنها "جبهه دوم خرداد انقالب و فراتر از نظام اسالمي 
و چارچوب هاي آن ارزيابي ميشد" همچنين در برخي ديگر با 
نتيجه گيري  انقالب اسالمي و رخداد دوم خرداد ۷۶  مقايسه 
گسترده  مشاركت  رويداد  دو  اين  شباهت  "وجه  كه  شد  مي 
تفاوت  اين  با  است  جامعه  بودن  نوسازي  معرض  در  و  مردم 
كه اصلي ترين ويژگي انقالب ، خشونت بار بودن آن است ؛ 
در حالي كه دوم خرداد فاقد اين جنبه بود پس انقالب آرام ، 
خيزش جديد و اصالحات راديكال ناميده شده است در بعضي 
تحليل ها از جمله تحليل عليرضا علوي تبار ، مشاركتي ها براي 
كاستن از حساسيت نسبت به حركت خود، دوم خرداد را جمع 
بين دو شيوه انقالبي و اصالحي تبيين كردند و آن را در زمره 
جنبش هاي اصتعالبي دانستند اما مجموع اين تحليلها بيشتر 
در صدد مصادره جريان دوم خرداد و خارج دانستن آن از يك 
چرخش قدرت در چهارچوب نظام بودند بر اين اساس جمعي 
از فعاالن ستاد هاي سيد محمد خاتمي كه عمدتا از نزديكان 
از فرصت  برداري  بهره  با هدف حداكثر  بودند  دوستان وي  و 
به دست امده پي ريزي و تشكيل يك حزب سياسي را دنبال 
ايران اسالمي نام گرفت.سيد  كردند كه حزب جبهه مشاركت 
محمد رضا خاتمي دبير كل اول حزب مشاركت در مصاحبه اي 
تحليل فوق  به  اين گونه  روزنامه همشهري در۲۲ /۷۸/1۰  با 
اذعان ميكند كه : »هدف اصلي از تشكيل جبهه مشاركت ارائه 
برنامه هايي بود كه به نوعي همه بيست ميليوني كه به آقاي 
تشكيالت  اين  در  توانند  مي  كنند  احساس  دادند  راي  خاتمي 
فعاليت  از  اي  بسيار گسترده  ما يك حوزه  بنابراين  وارد شوند 
اجتماعي را براي خود تعريف كرديم« از سوي ديگر اين فعاالن 
اين حزب  به عنوان رهبر  دنبال حضور سيد محمد خاتمي  به 
از  در جايي  تئوريسين حزب مشاركت  ، سعيد حجاريان  بودند 

سيد محمد خاتمي درخواست مي كند كه رهبري اين حزب را 
بر عهده بگيرد ولي وي از اين كار طفره مي رود :»گفتم رييس 
جمهور هستي ولي رهبر جنبش هم باش در جواب من دو سه 
بار گفت من نمي خواهم )هم( رييس جمهور باشم و در عين 

حال رئيس اپوزوسيون هم باشم« 
البته مشاركتي ها هدف از تشكيل حزب را پيشبرد برنامه هاي 
حزب  وقت  كل  دبير  نمايند  مي  معرفي  خاتمي  محمد  سيد 

مشاركت در اين رابطه بيان مي دارد كه : 
»آنها )انصار حزب مشاركت(مطمئن بودند اگر ما يك تشكيالت 
سياسي منسجمي در داخل كشور نداشته باشيم، در دراز مدت 

برنامه هاي اقاي خاتمي به نتيجه نخواهد رسيد.«
شعارهاي اصلي جبهه مشاركت كه خطوط فكري اين مجموعه 
را نيز مشخص مي كند، عبارت اند از»ايران براي همه ايرانيان« 
مطرح  شعارهاي  به  توجه  با  كه  آزادي«  عدالت،  »معنويت،  و 
شده توسط روشنفكران ديني آرمان گرا در گذشته مانند دكتر علي 
شريعتي همان »عرفان، برابري، آزادی« است كه از آرمان هاي 
شيعه سخن مي گويد؛حزب مشاركت بر شانه هاي »دانشجويان 
مسلمان پيرو خط امام« بنا شد چرا كه در ميان اعضاي تأثيرگذار 
حزب ، عمده دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بودند كه در 
ابتدا  ها  آن   ، را تسخير كردند  آمريكا  ابان 1۳۵۸ سفارت   1۳
جوانان انقالبي از طبقه متوسط شهري با گرايش چپ اسالمي 
اصلي  مشخصه  وجه  پراگماتيسم  و  گرايي  آرمان  كه  بودند 
داشتند  حساس  هاي  مسئوليت  مدتي  كه  آنها  اكثر  بود  شان 
، زمينه اوليه تحصيلي شان فني و غير علوم انساني بود اما با 
به  يافته و  انساني گرايش  از قدرت به سوي علوم  دور ماندن 
از موج  ناشي  به مباحث  پرداختند و  تحصيل و تحقيق در آن 
انديشي در فكر ديني عالقه  جديد روشنفكري و مباحث دگر 
بنيان  فكري  طيف  يافتند.همچنين  گرايش  بدان  و  شده  مند 
گذاران اين جبهه، شامل نوانديشان ديني بودند كه قرائت انسان 
گرايانه و مشاركت جويانه اي از اسالم سياسي داشتند و حول 
محور شخصيت هايی همچون عبدالكريم سروش محلی برای 

بازسازی هويت فكری و اجتماعی خود پيدا كردند.
حلقه ی كيان و مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوری از 
چهره  يافته ی  چرخش  گفتمان  كه  هستند  محافلي  مهم ترين 
تركيبي  آنهاست.كيان  از  ناشی  مشاركت  حزب  شاخص  های 

مواضع  از  زمان  مرور  به  كه  بود  گرايان  چپ  و  ها  ليبرال  از 
ديني فاصله گرفته و با شعار توسعه سياسي و پيوستن به نظام 
جهاني به سوي تمدن و فرهنگ غرب و ليبرالي حركت كردند 
عبدالكريم سروش به عنوان استاد و پدر خوانده محفل كيان در 
ترجمه و انتقال مفاهيم جديد غربي با رنگ و لعاب اشعار مولوي 
مدرن  افكار  بين  تا  نمود  مي  محوري  تالش  غزالي  تفكر  و 
غربي و اسالمي هماهنگي و تلفيق ايجاد كند و به همين دليل 
برخي افراد بر او و همفكرانش نام روشن فكران تلفيقي نهادند  
پرداختن به آراي سروش در اين مقال نگنجند اما خالي از لطف 
در  منتشره  مقاالت  در  سروش  كوشش  كه  شد  متذكر  نيست 
كيهان فرهنگي از جمله مقاله “قبض و بسط دين” بر اساس 
مباني معرفت شناختي ليبرالي، نسبي گرا و پلوراليستي بوده و 
با  تاريخي معرفي ميكرد و  را فهمي  همچنين وی فهم ديني 
به  را  آنها  ترديد در قداست علوم ديني و روايات فقهي  ايجاد 

عنوان بخش هايي از علوم انساني معرفي مي نمود.
ارشاد  وزارت  از  خاتمي  محمد  سيد  استعفای  از  پس  ادامه  در 
تر  كوچك  گروه  وی  با  همراه  كيان  حلقه ی  افراد  از  برخی 
آئين را شكل دادند و چهره هايی چون هادی خائيكی، سعيد 
حجاريان، مصطفی تاج زاده و محمدرضا خاتمی و... مفاهيمی 
مثل »جامعه مدنی« »مردم ساالری دينی« »حقوق بشر« و... 
را بدون تعلق مطلق به نحله هاي موجود روش فكري ،  در 
اين حلقه مورد بحث قرار ميدادند.در واقع در محفل آيين بود 
بعدها  _آنچه  سياسی  مفاهيم  به  كيان  نظری  های  پايه  كه 
مطالعات  شد.مركز  بدل  شد_  معروف  خرداد  دوم  گفتمان  به 
كه  بود  مراكزی  از  ديگر  يكی  جمهوری  رياست  استراتژيك 
 1۳۶۸ سال  در  و  گرديد  ها  مشاركتی  فكری  چرخش  سبب 
كار  به  شروع  رفسنجانی  هاشمی  جمهوری  رياست  دوران  در 
بود  آن  سياسی  معاونت  مركز  اين  بخش  ترين  شاخص  كرد، 
كه افرادی مثل حجاريان، علوی تبار و عبدی و مجيد محمدی 
در آن فعاليت داشتند و پروژه هايی برای توسعه سياسی دنبال 
گرفته  مختلف  تحقيقات  طی  آنها  كه  ای  نتيجه   ، كردند  می 
ايران در مرحله  ی اول  اين بود كه توسعه ی سياسی در  بودند 
ايجاد برخی تغييرات در ساختار سياسی كشور است و  نيازمند 
در مرحله ی بعد بايد فرهنگ سياسی ايران متناسب با فرهنگ 
يك جامعه  ی غربی تغيير كند. عالوه بر محافل فوق ، حلقه ی 
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ديگر حزب مشاركت را بايد آن ۲۵۰۰ دانشجويی دانست كه 
برای تحصيل در دوره  ی دكترا  در دوران هاشمی رفسنجانی 
شده  اعزام  فرانسه  و  استراليا  كانادا،  انگلستان،  كشورهای  به 
بودند.محمدرضا جاليی پور دبير انجمن های اسالمی انگلستان، 
سروش را به انگلستان دعوت می كند و عبدالكريم سروش به 
مدت شش ماه برای دانشجويان بورسيه ای جلسات مختلف 
به  توان  اين دانشجويان می  از  برگزار ميكند.  بحث و گفتگو 
در  كليدی  نقش  كه  خاتمی  محمدرضا  و  ميردامادی  محسن 
حزب مشاركت داشتند و در رأس فهرست نمايندگان منتخب 

تهران در مجلس ششم قرار گرفتند، اشاره نمود. 
سازمان  از  اجمالي  معرفي  به  است  بحث الزم  ادامه  از  پيش 
ائتالف  از  سازمان  اين  بپردازيم  اسالمی  انقالب  مجاهدين 
هفت گروه تشكيل شد كه محور عمده اتصال آنان اعتقاد به 
ايدئولوژی اسالمی و رهبری حضرت امام )ره( بود كه سرانجام 
باال گرفتن اختالف نظرها در اين سازمان موجب شد تا با نظر 
حضرت امام )ره( در سال 1۳۶4 فعاليت خود را عمال متوقف 
كند. با پايان گرفتن جنگ تحميلی و رحلت حضرت امام )ره( 
در شرايط جديد سياسی، يك جناح فكری سازمان )چپ تندرو( 
نام »  با  از سر گرفت و سازمان جديد  را  فعاليت خود  مجددا 
ايران « به ثبت رسيد كه  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 
ترين  راديكال  از  تن  دو  زاده  تاج  و مصطفی  سعيد حجاريان 
افراد آن در اواخر سال 1۳۷۷ نقش اساسی در تشكيل حزب 
مشاركت بر عهده داشتند آنچه در مواضع سازمان جديد آشكار 
است. چرخش اعضا در زمينه مسائل اقتصادی و ايدئولوژيك 
بود، )به گونه ای كه مبارزه دائمی و همه جانبه با امپرياليسم و 
ضديت با ليبراليسم از استراتژی سازمان كنار رفت و » راست 
سنتی « به عنوان بزرگترين دشمن معرفی گرديد، سازمان در 
يك چرخش عجيب تر نهضت آزادی را كه نماد ليبراليسم در 
شناخت.  رسميت  به  قانونی  اپوزيسيون  عنوان  به  است  ايران 
پيرامون موضع امپرياليسم آمريكا روند سازمان علنا با شعارهای 
بسته  تشكيالت  يك  عنوان  به  سازمان  بود.اين  متفاوت  قبلی 
ايجاد  راه  از  در پشت صحنه سياست  توانست  گرا  مركزيت  و 
البی های سياسی و نيز اعمال نفوذ در پاره ای از مراكز مهم ، 
تاثير عملی در مشی سياسی دولت اصالحات داشته باشد.كتاب 
مقاالت  مجموعه  كه  قدرت«  از  مذهبی  افسون  »جمهوريت، 
سعيد حجاريان است و همچنين تئوری های وی از جمله »فشار 
از پايين و چانه زنی از باال« و »فتح سنگر به سنگر« در حقيقت 
كارگاه استحاله فكری چپ گرايان راديكال دهه 1۳۶۰ و تغيير 
مباحث آنها از حمايت از مستضعفين به مباحث نسبی گرايانه و 
سكوالری بود.حزب مشاركت كه خود را نماد مخالفت با وضع 
نقد صريح و جدي گذشته و حتي زدن  با  موجود معرفي كرد 
اتهامات سخيفي مسئوالن ارشد نطام را به گروهك تروريستی 
اين صورت بود كه رقيب  به  آنها  منافقين تشبيه كرد.تاكتيك 
را به خشونت طلبی متهم می كردند و پس از القاي تصويری 
خشن و سياه از رقيب، خود را به عنوان ناجی انقالب معرفی و 
طوری وانمود می كردند كه برای رهايی ايران و برقراری آزادی 
و دموكراسی آمده اند ، محمدرضا خاتمی دبيركل سابق حزب 
مشاركت در اين باره می گويد:»وضع فعلی به هيچ وجه پايدار 
نيست. جامعه ما سه راه بيشتر ندارد راه اول- پيروزی جمهوری 
اسالمی با قرائت اصالحات است كه تنها راه سعادت ملت نيز 
به شمار می رود. راه دوم ديكتاتوری در پوشش جمهوری است 
... و راه سوم- هرج و مرج انقالب است. نگرانی اصالح طلبان 

اين است كه نكند به بدترين وضع دچار شويم.«
حجاريان عضو برجسته حزب نيز بر اين امر تاكيد دارد كه :»اين 
جبهه يك برنامه اصالحات آماده و حاضر دارد چه برنامه ای 

قانونی و مشروع تر از مرامنامه جبهه مشاركت.«
حزب مشاركت را می توان دومين حزب دولت ساخته  بعد از انقالب 
كارنامه  اين حزب،   ، دانست  كارگزاران سازندگی،  از حزب  پس 
همواره  و  برد  مي  سؤال  زير  شدت  به  را  سازندگي  دوران 
دولت  با  مشخص  اي  فصله  خط  تنها  نه  كه  كرد  مي  تالش 
و  سردمداران  برخي  بلكه  باشد،  داشته  رفسنجاني  هاشمي 
اكبر گنجي در خط مقدم  حاميان حزب چون عباس عبدي و 
تخريب هاشمي رفسنجاني عمل كردند. عاليجناب سرخپوش، 
ابهام  ايهام و  از واژگان داراي  عاليجناب خاكستري و استفاده 

براي مسئوالن نظام و ارتباط آن ها با برخي قتل هاي صورت 
گرفته كه بعداً قتل هاي زنجيره اي ناميده شد را بايد از جمله 
حتي  مشاركت  حزب  اعضاي  برشمرد.  مشاركت  حزب  اعمال 
به نقد عملكرد گذشته چپ پرداختند و از نگرش دولتي كردن 
امور به شدت انتقاد كردند. اينان در موضعي باال رفتن از ديوار 
بردند.با  سؤال  زير  را  خود  توسط   ۵۸ آبان  در  آمريكا  سفارت 
از  برخی  امنيتي  سياسي-  سوابق  و  حزب  عملكرد  به  نگاهی 
اعضا در دامن زدن به وقايعی مانند حادثه كوی دانشگاه در 1۸ 
تير ماه 1۳۷۸- غائله خرم آباد- تحريك احساسات دانشجويان 
همچنين   -1۳۸۸ جمهوری  رياست  انتخابات  از  بعد  وقايع  و 
جهت دهی های خشونت زا در افعال و سخنان افرادی مانند تاج 
زاده، خانم فاطمه حقيقت جو، اكبر گنجی، عليرضا علوی تبار، 
حزب  اعضای  ديگر  و  ميردامادی  محسن  خاتمی،  محمدرضا 
در جمع دانشجويان و عملكردهای ديگر حزب مانند تحصن، 
استعفا، خروج از حاكميت، آبستراكسيون، چنين برداشت ميشود 
كه اين اقدامات هر چند به زعم برخی از آنها در ظاهر اقداماتی 
سياسی و مسالمت آميز محسوب ميشد اما در عمل شالوده و 
زمينه خشونت هايی را در عرصه سياسی و اجتماعی فراهم آورد 
و به خشونت های سياسی در برخی از مقاطع انجاميد و سرانجام 
زمينه هاي انحالل حزب فوق را به وجود آورد.از مباحث مطرح 
از  بود  تركيبي  مشاركت  حزب  كه  گرفت  نتيجه  ميتوان  شده 
سروش  عبدالكريم  شاگردان  و  كيان  حلقه  اعضاي  از  جمعي 
چپ  از  اي  عده  بودند؛  شده  طلب  نظر  تجديد  شدت  به  كه 
هاي سنتي كه از گذشته خود نادم بودند و جمعي از نوانديشان 
چند  هر  داشتند،  مدنظر  را  سكوالر  ايدئولوژي  كه  تجددخواه 
اصيل  هاي  ارزش  و  ها  آرمان  به  حزب  اعضاي  از  معدودي 
جمهوري اسالمي برآمده از خط امام خميني)ره( اعتقاد داشتند 
اما به دليل فضاي حاكم بر حزب و عدم استماع ديدگاه هاي 
از حزب فاصله گيري كنند. آن ها ترجيح دادند كه به تدريج 

در خاتمه اين بحث الزم است به اهم انتقادهاي وارده به حزب 
مشاركت نگاهي بيندازيم:

 | پرچمدار فمینیسم در ایران |
زنان حزب  منشور  نگارش  به  توان  می  اين حزب  اقدامات  از 
مشاركت اشاره كرد. همچنين آنها با ناديده گرفتن تفاوت زن 
و مرد از نظر زيست شناسی و جسمی، منشاء نابرابری ها را در 
ساختار و كاركرد نظام های اجتماعی می بينند و خواستار تشابه 
حقوق زن و مرد و نه تساوی می باشندآنها قرائت حقوق بشر 

غربی در مورد حقوق زنان را برتر از قرائت اسالمی دانسته و 
تلقی  و زن ستيزانه  تنگ نظرانه  تفسيرهای  را  اسالمي  قرائت 
نمودند و حتي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 
، كه بر مبنای ليبراليسم غربی تنظيم شده است را در برنامه 
كانديداي خود قرار دادند آنها همچنين در جهت گيري هاي 
“فمينيسم نامه”شان در كنار حمله به فقه اسالمي دگرگوني ، 
ناديده گرفتن و حتي مخالفت با احكام بديهي اسالم را توصيه 
ميكنند و در طرح “دموكراسي در خانواده”  بر دو مفهوم فرد 

گرايي و آزادي ليبرالي تاكيد دارند
 | سیاست خارجی حزب مشارکت |

سياست خارجي آنها درست نقطه مقابل جمهوری اسالمی قرار 
دارد. آنها پايه سياست خارجه را بر مبنای ديدگاه ليبرال غربی 
عنوان خط  به  فقيه  ولی  نقش  بر حذف  و عالوه  نهاده اند  بنا 
تأثيرگزار در سياست خارجه  نهادهای  ، نقش  دهنده ی اصلی 
مانند شورای عالی امنيت و مجمع تشخيص را رد می كنند و 
تنها مرجع تصميم گيرنده را وزارت خارجه می دانند. از جمله 
راهبردهای آنها در زمينه ی سياست خارجه، عدم منع رابطه و 
اسرائيل هيچ  قبال  در  لذا  است  دولتی  و  با هر كشور  مذاكره 
منعی قائل نيستند.ديدگاه حزب مشاركت بر اين است كه اگر 
مسئله ی فلسطين در حد يك اختالف ارضی باشد قابل دفاع 
و مهم تلقی نمی شود و اشغال فلسطين اهميتی ندارد و حتی 

اشغالگری اسرائيل واقع بينانه و عقالنی تلقی می شود! 
از منظر مشاركتی ها سياست خارجی نسبی است و از تحوالت 
كند  ايجاب  كشور  مصالح  اگر  حتی  و  می كند  تبعيت  جهانی 

پيشقدم شدن ايران در كاهش تنش با آمريكا مانعی ندارد.
تضاد  در  مشاركت  حزب  خارجی  سياست  كه  است  واضح  پر 
اسالمي  جمهموري  اساسي  و  بنيادين  های  ديدگاه  با  كامل 
اين در صورتي است كه در ماده ۲۶  امام خميني)ره( است  و 
و  ايران  اسالمي  تابعيت جمهوري   ، مشاركت  اساسنامه حزب 
به  متعهد  آن،  احكام  به  التزام  و  اسالم  مبين  دين  به  اعتقاد 
دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي 
ايران، التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تقيد به 
فعاليت در چارچوب قانون از جمله شرايط عضويت در اين حزب 

برشمرده شده است!
 | پشت پرده شعارهای حزب مشارکت |

 ، آزادی  چون   شعارهايی  با  را  خود  سياسی  حيات  حزب  اين 
برچسب  با  آنها  اما  كرد  شروع  مدني  جامعه  و  دموكراسی 
با سركوب سريع و  را  نيروهای مقابل  زنی كوچكترين واكنش 
اين   ، ميكردند  خفه  نطفه  در  مشاركتی  مطبوعات  جانبه  همه 
ها  مشاركتی  كه  می شود  ناميده  مدرن  استبداد  استبداد،  نوع 
ابزار  اين  به  آنچنان  خود  غربی  كرده ی  تحصيل  نيروهای  با 
مطبوعاتی  شبيخون  با  را  نقدی  كوچكترين  كه  داشتند  تسلط 
غايت  به  و  افراطي  رفتاري  مشاركت  می كردند.حزب  سركوب 
به  كه  بود  اي  گونه  به  انحصارطلبي  نظر  از  داشت.  راديكالي 
غير از اعضاي خود اجازه قدرت گرفتن به سايرين را نمي داد 
اختيار  در  كه  نهادهايي  ساير  و  شوراها  مجلس،  دولت،  در  و 
داشت، تنها عوامل حزبي خود را بر كار مي گماشت. حجاريان 
نظريه پرداز حزب گفته بود: »هر كس پيام دوم خرداد را درک 
شد  موجب  فرمان  اين  شود«.  بركنار  كار  از  بايد  است  نكرده 
كه بيش از ۵۰۰۰ نفر از مديران مخدوم و با سابقه كشور را از 
مصادر مديريتي و اجرايي بركنار كنند بايد پذيرفت كه گفتمان 
بديع  و  جديد،ابتكاري  احزاب  ساير  به  نسبت  مشاركت  حزب 
ادبيات  بار در  براي نخستين  ايرانيان«  براي همه  بود. »ايران 
است«  مردم  حق  »دانستن  قرارگرفت.  استفاده  مورد  سياسي 
لوگوي روزنامه صبح امروز به صاحب امتيازي و مدير مسئولي 
سعيد حجاريان بود. تأكيد مستمر بر »قانون و قانون گرايي« 
مساوي  قانون  برابر  در  شهروندان  »همه  اينكه  بر  تصريح  و 
هستند« هرچند مندرج در قانون اساسي بود، اما به دليل آنكه 
پرچمداري آن را حزب مشاركت برداشته بود و تبليغ مي كرد، 

بسيار مؤثر افتاد.

یک
نگاه

 از جمله راهبردهای آنها )حزب 
مشارکت(در زمینه ی سیاست خارجه، 
عدم منع رابطه و مذاکره با هر کشور 

و دولتی است لذا در قبال اسرائیل 
هیچ منعی قائل نیستند.دیدگاه حزب 
مشارکت بر این است که اگر مسئله ی 

فلسطین در حد یک اختالف ارضی 
باشد قابل دفاع و مهم تلقی نمی شود و 
اشغال فلسطین اهمیتی ندارد و حتی 

اشغالگری اسرائیل واقع بینانه و عقالنی 
تلقی می شود! 

از منظر مشارکتی ها سیاست خارجی 
نسبی است و از تحوالت جهانی تبعیت 

می کند و حتی اگر مصالح کشور ایجاب 
کند پیشقدم شدن ایران در کاهش تنش با 

آمریکا مانعی ندارد.
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شوراِی شر!
 |مقدمه|

وقتی در اسفندماه 1۳۷۷ اولين دوره انتخابات شوراهای شهر و 
روستا با تبليغات سنگين اصالح طلبان برگزار شد، دقيقا به مانند 
انتخابات دوره اخير شورای شهر، به طور كامل به نفع اين جناح 
سياسی تمام شد و تمامی 1۵ نفر راه يافته به شورای شهر اول، 
از فهرست اصالح طلبان بودند. البته در فضای احساسی حاكم 
بر كشور در پی جريان دوم خرداد ۷۶، و سيطره مطبوعات دوم 
خردادی بر فضای رسانه ای كشور، چندان هم اين پيروزی دور 
از انتظار نبود، گرچه بعد از مشاركت باالی رای دهندگان در دوم 
خرداد۷۶، در اولين انتخابات سراسری بعد از آن، ميزان مشاركت 
به طرز محسوسی افت كرد، چنان كه »عبداهلل نوری«، معروف 
به »شيخ اصالحات« به عنوان نفر اول منتخبان، تنها نزديك 
تئوريسين  كاشانی،  حجاريان  سعيد  و  آورد  رای  به۶۰۰۰۰۰ 
 ۳۸۰۰۰۰ حدود  نيز  جريان  اين  ای  رسانه  چهره  و  اصالحات 
اول  شهر  شورای  طلب  اصالح  كرد.1۵منتخب  كسب  رای 
تهران به اين قرار بودند: عبداهلل نوری، سعيد حجاريان كاشانی، 
جميله كديور، فاطمه جاليی پور، محمدابراهيم اصغرزاده، محمد 
عطريانفر، احمد حكيمی پور، محمد حسين دروديان، سيدمحمود 
عليزاده طباطبايی، مرتضی لطفی، رحمت اهلل خسروی، غالمرضا 
فروزش، صديقه وسمقی، عباس دوزدوزانی و سيد محمد غرضی

 |انتخاب شهردار،جدال کارگزاران _ مشارکت|
اصالح  دو طيف  بين  اول  است كه شورای شهر  ذكر  به  الزم 
نوری  عبداهلل  و  بود  شده  تقسيم  مشاركت  و  كارگزاران  طلب 
مشاركتی  رهبر  حجاريان  سعيد  و  شورا  های  كارگزارانی  رهبر 
از حزب كارگزاران، بر يك مبنا،  الويری  انتخاب  بود.  های آن 
تالش جريان اصالحات برای ادامه راه غالمحسين كرباسچی، 
شهردار معزول و زندانی تهران بود كه او هم از حزب كارگزاران 
بود.مجله اصالح طلب »پيام امروز« )شماره 1۳(، روند اولين و 
چنين  را  شهردار  انتخاب  يعنی  شهر،  شورای  اقدام  ترين  مهم 

توضيح داد:  
رئيس)عبداهلل نوری( و چند تن ديگر از اعضاء معتقد بودند كه 
می كند،  توصيه  كرباسچی  كه  كسی  انتخاب  با  بايد  جمع  اين 
ناحق  به  محافظه كار  جناح  كه  سرنوشتی  را  به  خود  اعتراض 
برای شهردار سابق رقم زده بيان كند. گروه ديگر )اعضای جبهه 

مشاركت( در  عين بزرگداشت كرباسچی و تاييد وی و اعتراض 
به سرنوشتش، نگاه به آينده ای دوخته بودند كه بايد با كمترين 
تشنج همراه  باشد و نخستين تجربه مديريت شورايی را به خطر 
از  و  اعالميه ای صادر كرد  بود كه شورای شهر  نيندازد. چنين 
مردم  خواست كسانی را كه برای اين مقام توانايی دارند، معرفی 
كنند. حاصل اين فراخوان اعالم نام ۷4 نفر بود. هر نامزدی كه 
بياورد، در فهرست نهايی   بتواند در رای گيری مقدماتی ۵ رای 
قرار می گرفت و بدين ترتيب ۹ نفر به ليست نهايی راه يافتند؛ 
محمد عطريانفر،  محمد حقانی، تقی زاده، محمد غرضی، دانش 
آشتيانی، ابراهيم اصغرزاده، سهيال جلودارزاده، شهاب گنابادو و 
و عزت اهلل  سحابی.در نهايت چون تعداد اعضای طيف مشاركت 
از  مشاركت  حزب  از  آشتيانی  دانش  چربيد،  می  كارگزاران  به 
او  انتخاب  اما  كرد.  را كسب  رای  بيشترين  ها  گزينه  اين  بين 
ليدر آن  به ويژه  به مذاق كارگزارانی های شورا،  به هيچ وجه 
عامل  خود  كه  نوری  نيامد.عبداهلل  خوش  نوری،  عبداهلل  ها 
انتخاب  اصلی  عامل  و  بود  شده  كرباسچی  اقبال  ستاره  صعود 
او به شهرداری تهران بود، حال نمی خواست اين كرسی مهم 
به  او  تهديد  با  نهايت  در  برود.  بيرون  ها  كارگزارانی  دست  از 
انتخاب  بر سر  و  او جمع شدند  اعضای شورا در خانه  استعفاء، 
يك چهره شناخته شده تر و به زعم آن ها قوی تر توافق كردند 
كه كسی نبود جز، بهزاد نبوی.اما بهزاد نبوی علی رغم البی ها 
و مذاكرات بسيار، در نهايت حاضر نشد اين سمت را بپذيرد، چرا 
كه او و يارانش تمام توجه و تمركز خود را بر فتح سنگر مجلس 
در انتخابات ۲۹ بهمن ۷۸ دوخته بودند. در نهايت در جلسه 11 
خرداد ۷۸، بدون هيچ عقبه و مقدمه ای، ناگهان اسم »مرتضی 
الويری« از شورای مركزی كارگزاران به عنوان شهردار مطرح 
دموكراتيك  روندهای  آن  همه  ناگاه  به  كه  اين  جالب  شد. 
به  تهرانی  شهروندان  پيشنهادی  های  گزينه  ميان  از  انتخاب 
وزارت  و  شد  انتخاب  شورا  رای   1۵ با  الويری  و  رفت  كناری 
كشور هم بالفاصله حكم او را تاييد كرد! اما بيشتر وقت الويری 
در بازه حدودا سه ساله ای كه در شورای شهر بود)۷۸-۸۰( به 
اثبات قدرت شهردار و تفكيك  درگيری با شورای شهر بر سر 
دايره اختيارات شهرداری از شورای شهر گذشت. اعضای شورا 
از طيف راديكال اصالح طلبان بودند، به شورا لقب  كه عمدتا 
»پارلمان شهری« داده بودند و انتظار داشتند كه كوچك ترين 
تغيير و تحوالت در تهران با تصويب و تاييد آن ها انجام بگيرد. 

خود الويری در اين زمينه گفت:

برخی از اعضای شورای شهر بر اين باور بودند كه بايستی در 
كارهای اجرايی هم دخالت داشته باشند و حوزه  كار خود را فراتر 
از يك عضو شورا و كارهای تقنينی آن می دانستند. به عنوان 
مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مديران 
آنها  از  حداقل  يا  و  شود  عمل  آنها  نظر  طبق  شهردار  شهری 
مشورت بگيرد و يا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصويب 
شهردار  فعاليت  و  شهرداری  اجرايی  كار  نوع  با  كه  می كردند 

سازگاری نداشت.
برسرهمين اختالفات، اولين شهردار انتخابی »پارلمان شهری« 
از ۳۲ ماه، به واسطه اختالفات  كه يك اصالح طلب بود، بعد 
با اعضای اضالح طلب شورا نتوانست به كار خود ادامه  شديد 
بدهد، و در نهايت كنار گذاشته شد. او خود به عنوان يك چهره 
اصالح طلب به غلبه باندبازی های خطی و جناحی بر مصلحت 

های شهر تهران در شورای اول صحه گذاشت:
بر جنبه  اينكه جنبه  سياسی  بود؛  شورای شهر دچار مشكالتی 
و دو گرايش سياسی موجود در شورای  تخصصی غلبه داشت 
شهر )مشاركت و كارگزاران( تمايل داشتند  شهردار طبق سليقه 
آنان عمل كند. در حالی كه من عليرغم عقبه سياسی تصميم 
گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت انديشی  تخصصی شهر را 
اداره كنم.   محور مخالفت ها عمدتا يكی از اعضا بود كه موجب 

اتالف وقت و هدر رفتن فرصت ها می شد.)ايسنا، ۲۸ تير ۹۲(
اختالفات شديد ميان الويری و شماری از اعضای شورای شهر، 
از جمله »ابراهيم اصغرزاده«، منجر به آن شد كه بر سر ابقاء يا 
بركناری او ميان  دو دسته از اعضای شوراء، رقابتی شكل بگيرد. 
شورای  جلسه  در  بود  قرار  كه  زمانی   ،۸۰ خرداد   ۲۸ در  مثال 
شهر برای عزل الويری رای گيری انجام گيرد، موافقان الويری 
اقدام به »آبستراكسيون« كردند و با عدم حضور در جلسه، آن 
حاميان  الويری  كه  است  ذكر  به  الزم  انداختند.  رسميت  از  را 

قدرتمندی هم در دولت خاتمی و وزارت كشور داشت.
اما طيف مخالفان الويری همچنان به فشار خود برای بركناری او 
ادامه دادند تا اين كه كار به استيضاح شهردار تهران در 14 آبان 
۸۰ كشيد. اما الويری توانست با كسب ۵ رای مخالف استيضاح 
و دو رای ممتنع كه مخالف به حساب می آمد، ابقاء شود.با اين 
حال فضای شديد مخالفت با شهردار منجر به آن شد عمال شورا 
كار خاصی در جهت مديريت شهری از پيش نبرد و بحث های 
سياسی سكه رايج آن باشد. الويری هم  در ۲4 بهمن ۸۰ استعفاء 
داد. محمد عطريانفر از موافقان استعفای الويری در همين رابطه 

   بررسی  کارنامه ی مدیریتی شورای اول شهر اصالح طلب تهران از آغاز تا انحالل
 کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن

 برگرفته از سایت اینترنتی شرق
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به روزنامه ها گفت:
چون  اعضا  نياورد،  اعتماد  رای  شهردار  استيضاح  آنكه  از  بعد 
با  فرايند سواالت و پاسخ به سواالت قانع نشده بودند، موضع 
عمال  نشده اند  قانع  چون  كردند  اعالم  و  گرفته  مخالفت 
هم  ما  تالش  و  باشند  داشته  شورا  در  فعالی  نمی توانند  نقش 
برای ايجاد تعامل بين شهردار و اعضای شورا بی نتيجه ماند. در 
حال حاضر  هم احساس می كنم اين اتفاق )استعفای شهردار( 

به نفع مردم است.
 |انتخاب ملک مدنی آغاز حماسه شورای شهر|

اين بار طيف كارگزاران شورای شهر كه گويی كرسی شهرداری 
به  الناس«  »اشبه  دانستند،  می  خود  حزب  مسلم  حق  تهران 
غالمحسين كرباسچی را به عنوان شهردار به شورای تحميل 
كردند.»محمد حسن ملك مدنی«، در زمان استانداری كرباسچی 
در اصفهان، شهردار اين شهر بود و اصوال جزو باند اصفهانی 
های عرصه سياست محسوب می شد كه چهره های شاخص 
آن افرادی چون عبداهلل نوری، محمد عطريانفر و غالمحسين 
شهرداری  به  اصفهان  از  كرباسچی  رفتن  با  بودند.  كرباسچی 
تهران، بعد از مدتی ملك مدنی هم به او ملحق شد و سمت 
مشاور عالی كرباسچی را گرفت.انتخاب ملك مدنی در همان 
را  خود  اموال  فهرست  وقتی  كه  چرا  شد،  خبرساز  امر  ابتدای 
ارايه داد، در سال ۸۰ حدود 1۷ ميليارد تومان  به قوه قضاييه 
ميليارد   1۸۰ معادل  تورم،  شاخص  لحاظ  با  كه  داشت  سرمايه 
تومان در سال ۹۵ بود. نكاتی ديگری هم درباره او مطرح شده 
بود، از جمله اين كه او مدرک فوق ديپلم دارد و در گذشته پرونده 
قضايی داشته است. اما ماه عسل شورا با شهردار جديد هم تنها 
فروش  توقف  خبر  اعالم  با  ناگهان  و  كشيد،  طول  هفته  چند 
تراكم در تهران از سوی شهردار، جنجال شورای شهر آغاز شد. 
الزم به ذكر است كه ملك مدنی در ابتدای امر، خود از طرفداران 
فروش تراكم بود و اين اعالم ناگهانی بسيار غيرمنتظره بود. اما 

او توجيه خاص خود را درباره اين موضوع داشت:
اين  نيست كه  اقتصاد شهری  نمی فروشم.  ارزان  را  »من شهر 
شهرداری تراكمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراكم در 
را متوقف كرده ام و تسليم فروش  موردی  تهران  هفت منطقه 
تراكم نخواهم شد.«بر سر مساله تراكم، بالفاصله شورا دوباره 
انشقاق پيدا كرد و گروهی از اعضا به رهبری ابراهيم اصغرزاده، 
به شدت در برابر شهردار جديد موضع گرفتند. اما از ان سو، گروه 
موافقان شهردار به سردمداری محمد عطريانفر اجازه استيضاح 
او را نمی دادند. خيلی زود كار اعضای شورا به افشاگری های 
شورای  دعواهای  سريال  و  كشيد  يكديگر  عليه  سخيف  بعضا 
شهر به جذاب ترين سريال مطبوعات سال ۸1 تبديل شد.يك 
از موافقان شهردار، مخالفان را  روز محمود عليزاده طباطبايی، 
به “ گرفتن آپارتمان های لوكس در الهيه” متهم می كرد. روز 
ديگر، اصغرزاده از واريز ميلياردها ريال پول شهرداری به حساب 
جايی  به  را  كار  اصغرزاده  حتی  داد.  می  خبر  شهردار  شخصی 
رساند كه ملك مدنی را به نداشتن »تعادل روانی« متهم كرد و 
از او خواست كه گواهی عدم اعتياد خود را ارايه دهد. اعضای 
شورای شهر كه همه باالتفاق اصالح طلب بودند به اصطالح 
می  آب  روی  هم  را  يكديگر  شخصی  زندگی  پته  حتی  عوام، 
ريختند. برای مثال، معلوم شد كه يكی از اعضای شورا كه در 
مقطعی جزو مخالفان ملك مدنی بود و بعد تغيير جهت داد، برای 
بود! جلسات  آپارتمانی لوكس گرفته  از شورا  همسر دوم  خود 
مخالفان  آبستراكسيون  واسطه  به  ديگری  پی  از  يكی  شورا، 
به  شهر  مشكالت  و  افتاد  می  رسميت  از  شهردار،  موافقان  و 
طور روزافزون بر هم تلمبار می شد. مثال ملك مدنی می گفت 
از  را  رانی  اتوبوس  واحد  شركت  يارانه  پول  كه  نيست  حاضر 
محل فروش تراكم پرداخت كند و سيستم حمل و نقل شهری 
وقت،  كشور  وزير  پای  حتی  و  بود  مواجه  عديده  مشكالت  با 

عبدالواحد موسوی الری، به ميان آمد.
اختالفات و تنش های روزافزون شورا به شورای حل اختالف 
استان كشيده شد، ولی تنش ها كاهش نيافت. در نتيجه داوری 
قوه  سه  نمايندگان  حضور  با  مركزی  اختالف  حل  شورای  به 
دولت  ميان  اين  در  نداشت.  ای  فايده  هم  آن  كه  شد،  ارجاع 
بيشتر با شهردار و موافقان شهردار همراه بود و اشرف بروجردی 
معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت كشور هم بحث انحالل 

از  روز،  آن  مطبوعات  گزارش  كرد.  مطرح  را  شهر  شورای 
پشتيبانی »محمد علی ابطحی«، نماينده دولت در شورای حل 
اختالف مركزی و معاون خاتمی از طيف موافقان شهردار خبر 
خود  كشور  وزير  الری  موسوی  ظاهرا  حال،  عين  در  داد.  می 

مخالف ملك مدنی محسوب می شد.
با اعالم احتمال انحالل شورا از سوی بروجردی، حاميان ملك 
مدنی در شورا منتظر قطعی شدن حكم نماندند و حتی كار پلمب 
به نحوی كه عوامل شهرداری درب  زدند،  كليد  را  دفاتر شورا 
با  را  فردوس  باغ  در  را  شورا  تخصصی  های  گروه  ساختمان 
جوشكاری پلمب كردند! در اين ميان بازار اتهام زنی های متقابل 
داغ داغ بود. روزنامه »مردمساالری«، وابسته به طيف اصغرزاده، 
يك پای حمايت وزارت كشور از ملك مدنی را »علی خاتمی«، 
رييس دفتر و برادر سيد محمد خاتمی می دانستند كه به ادعای 
اين روزنامه با كرباسچی و ملك مدنی شراكت اقتصادی داشت. 
همزمان، طيف طرفدار شهردار شامل عطريانفر، محمود عليزاده 
محمدحسين  و  پور  فاطمه جاليی  وسمقی،  طباطبايی، صديقه 
يافتن جلسات  آبستراكسيون، جلوی رسميت  با  دروديان مرتب 
دوره دوم  انتخابات  زمان  نزديك شدن  با  را می گرفتند.  شورا 
از  شهردار  مخالفان  سردسته  اصغرزاده   ،۸1 سال  در  شوراها 
مدنی  ملك  حامی  شهری«  داران  »زمين  گروه  شدن  فعال 
مقابل،  طرف  از  داد.  خبر  شهر  انتخابات  بر  تاثيرگذاری  برای 
عليزاده طباطبايی، در افشاگری رسانه ای از “ شراكت تجاری 
۲۰ سال اصغرزاده و ملك مدنی” خبر داد. او گفت كه اصغرزاده 
در شورای شهر منافع شخصی دارد و درست از زمانی كه بحث 
تبديل  مدنی  ملك  دشمن  به  شد،  مطرح  تراكم  فروش  توقف 
شد. در اين ميان اخباری بر اين مبنا در برخی روزنامه های دوم 
خردادی مطرح شد كه اعضای مخالف شهردار در شورا، گفتند به 
شرطی با ابقای ملك مدنی موافقت می كنند كه فروش تراكم 
برای دست كم دو هفته آزاد شود! اين خبر به شائبه ها مبنی 
بر وجود منافع شخصی هنگفت در موافقت ها و مخالفت های 
شورای شهر تهران دامن زد. همزمان، مجلس ششم هم وارد 
ماجرا شد و يك هيئت تحقيق و تفحص از شهرداری در موضوع 
از بررسی  بعد  اين هيئت هم  توقف فروش تراكم تشكيل داد. 
های خود، رأی به متخلف بودن ملك مدنی داد، ليكن گزارش 
اين هيئت هم گره كار را باز نكرد و البی قوی ملك مدنی در 
دولت، مانع از عزل او بود. يكی از مواردی كه در گزارش اين 
هيئت وجود داشت، ادامه يافتن فروش تراكم در برخی مناطق 

تهران، با وجود اعالم ممنوعيت فروش بود.
ای،  مصاحبه  در  شهردار،  طرفداران  طيف  از  وسمقی،  صديقه 
در  داشتن  دست  به  را  مدنی  ملك  اصلی  مخالفان  از  تن  سه 
ساخت و ساز و پيمانكاری های بزرگ در تهران متهم كرد كه 
به همين دليل مخالف توقف فروش تراكم از سوی شهرداری 
بودند. وسمقی گفت كه اتفاقا در زمان شهرداری الويری، يكی 

از موارد اختالفی همين افراد)از جمله اصغرزاده( با الويری اين 
بود كه شهرداری با فروش تراكم بی رويه »شهرفروشی« می 
كند، ولی حاال مخالف ممنوعيت فروش تراكم شدند! اما يكی 
از موارد جالب در اين افشاگری ها، اين بود كه محمد ابراهيم 
اصغرزاده با ارايه سندی اعالم كرد كه با وجود ممنوعيت فروش 
تراكم از سوی ملك مدنی، »محمد علی زم« )پدر روح اهلل زم، 
از  بعد  مقطع،  آن  در  كه  »آمدنيوز«(  ضدانقالب  سايت  مدير 
هنری  و  فرهنگی  سازمان  به  هنری  حوزه  از  طوالنی  ساليان 
از  تراكم سيار  تومان  ميليارد  تقاضای 1۳  بود،  رفته  شهرداری 
كار  زم  علی  محمد  كه  است  گفتنی  است.  كرده  مدنی  ملك 
نهاد  اين  وارد كردن  با  از همان حوزه هنری،  را  تجاری خود 
فرهنگی به واردات سيگار آغاز كرده بود. به هر حال، مخالفان 
شهردار شامل اصغرزاده، منصور رضوی، حسن عابدينی، احمد 
حكيمی پور، رحمت اهلل خسروی و مرتضی لطفی در نامه ای 
سرگشاده به موسوی الری، وزير كشور وقت، با ارايه فهرستی 
از تخلفات شهردار تهران، از حمايت دولت از او به شدت انتقاد 
كردند. جالب اين كه، يكی از مواردی كه درباره شيوه مديريت 
با  او  تردد  شد،  می  مطرح  تهران  بر  مدنی  ملك  »لوكس« 
به شهردار  از همين جا  او  بود.  تهران  نقاط مختلف  به  بالگرد 
حل  هيات   ،۸1 بهمن   ۲۰ شد.در  معروف  سوار«  »هليكوپتر 
اختالف مركزی )شامل ابطحی، معاون پارلمانی رييس جمهور، 
اشرف بروجردی، معاون وزارت كشور، دو نماينده از قوه قضاييه 
و سه نماينده از مجلس( جلسه ای ۷ ساعته با حضور اعضای 
شورا و شهردار تشكيل داد تا پيش از حكم به انحالل، همه راه 
های ديگر بررسی شود. در نهايت با تصميم اين هيات، هيات 
رئيسه استعفاء داد و هيات رئيسه جديد شورا به رياست عباس 

دوزدوزانی انتخاب شد.
دوزدوزانی در اولين مصاحبه خود بعد از انتخاب به عنوان رييس 
شورا، به شدت از عملكرد آن انتقاد كرد و كارنامه شورای شهر 
ابراز  او ضمن  و نجس” خواند.  “گنديده، كثيف، نحس  را  اول 
گنديده  را  در شورا، كل جريانات  دو طيف حاضر  از هر  برائت 
و ننگين خواند و از مردم بابت عملكرد شورا، عذرخواهی كرد. 
با اين وجود، طيف مخالفان شهردار همچنان از حضور در شورا 
استنكاف می كردند و جلسات رسميت نمی يافت. از همين رو، 
با  گفتگو  در  ابطحی  محمدعلی   ،۸1 اسفند   ۲۰ در  نهايت  در 
خبرگزاری دولت، از تصميم هيات حل اختالف به انحالل شورا 

خبر داد. ابطحی گفت:
شورای  انحالل  برای  دولت  نمايندگان  منفی  رای  »عليرغم 
شهر تهران، انحالل اين شورا با اكثريت آرا به تصويب رسيد. 
نتيجه اين نشست و رای گيری به وزارت كشور اعالم شده تا 
از طريق اين مرجع ابالغ شود. آخرين تالش اين هيات برای 
بود  ساعته   ۷ ای  جلسه  تشكيل  تهران،  اسالمی  شورای  بقای 
به  عمل  بر  شورا  اعضای  مكتوب  توافق  عليرغم  متاسفانه  كه 
دستور حكميت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.« اشرف 
وزارت كشور هم  و شوراهای  اجتماعی  امور  معاون  بروجردی، 

درباره اين تصميم چنين گفت:
» شورای تهران را خود شورا منحل كرد، نه وزارت كشور. هر 
دليل  به  ولی  شود  برگزار  شوراها  جلسه  بايد  بار  يك  روز   1۰
اختالفی كه بين دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه ای 
برگزار نمی شود. قانون اين بود كه اگر اين ها نتوانند سه ماه 
جلسه شوراها را شكل بدهند، بايد شوراها منحل بشود و اينها 
سه ماهشان گذشته بود. بحث شورا فراتر از اين بحث ها بود. 
بحث تراكم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اينها 
بندی  جناح  انحالل  اين  اساس  شورا.  انحالل  برای  بود  بهانه 

سياسی بود...«
و اين چنين بود كه تجربه فضاحت بار و تراژيك شورای شهر 
اول تهران، كه با خروارها ادعا و شعار اصالح طلبان روی كار 
آمده بود، به پايان رسيد و به لّكه ننگی در تاريخ مديريت شهری 

در ايران تبديل شد.

یک
نگاه

انتخاب ملک مدنی در همان ابتدای امر 
خبرساز شد، چرا که وقتی فهرست اموال 
خود را به قوه قضاییه ارایه داد، در سال 80 

حدود 17 میلیارد تومان سرمایه داشت که 
با لحاظ شاخص تورم، معادل 180 میلیارد 
تومان در سال 95 بود. نکاتی دیگری هم 

ح شده بود، از جمله این که او  درباره او مطر
ونده  مدرک فوق دیپلم دارد و در گذشته پر
قضایی داشته است. اما ماه عسل شورا با 
شهردار جدید هم تنها چند هفته طول 

وش  کشید، و ناگهان با اعالم خبر توقف فر
تراکم در تهران از سوی شهردار، جنجال 

شورای شهر آغاز شد. الزم به ذکر است که 
ملک مدنی در ابتدای امر، خود از طرفداران 
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آقای ایدئولوگ
حسیِن بشیریه و نقش وی در ایدئولوژی اصالحات
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 | مقدمه |
حوزه  در  شد.  متولد  همدان  در   1۳۳۲ سال  در  بشيريه  حسين 
سياست ايران دو شان متفاوت برای حسين بشيريه ميتوان در نظر 
گرفت اگرچه اين دو شان پيوند قابل توجهی با يكديگر دارند، اما 
بايد آنها را از يكديگر جدا كرد: يكی از اين شئون سمت استادی 
وی در دانشگاه های كشور و ديگری نقش ايدئولوگ و تئوری پرداز 

در جبهه اصالحات است.
دانشگاه  از  انقالب  از  پيش  را  خود  كارشناسی  مدرک  بشيريه   
انگلستان رفت. و پس  ادامه تحصيل به  تهران اخذ كرد و برای 
از آن كه كارشناسی ارشد را در دانشگاه اسكس گذراند، دكترای 
ليورپول دريافت كرد  از دانشگاه  خود را در رشته تئوری سياسی 
و پس از بازگشايی دانشگاه های كشور بعد از انقالب فرهنگی در 
سال 1۳۶۲ به ايران برگشت. وی به عنوان يكی از اساتيد رشته 
علوم سياسی در دانشگاه تهران تدريس را آغاز كرد. و همزمان در 
دانشگاه امام صادق)ع( و موسسه باقرالعلوم)ع( هم تدريس ميكرد. 
اساتيد  مهمترين  از  بشيريه  ترديد  بدون  فرهنگی،  انقالب  از  بعد 
اين رشته بود و تاثير فراوانی در جهت بخشی به علوم سياسی در 
كشور برجای گذاشت، به طوری  كه در نيمه دوم دهه ۷۰ تبديل 
به فعال ترين استاد رشته علوم سياسی شد. بشيريه در قامت يك 
استاد دانشگاه انديشه ی ژرف و قابل اعتنا داشت. وی در بيان آرا 
و انديشه های غربی، تقسيم بندی آنها و انسجام بخشی به نظام 
شاگردان  داشت.بشيريه  توجهی  قابل  های  توانايی  افراد  فكری 
متفاوتی از هر دو جبهه سياسی كشور داشت و برخی از نيروهای 
سياسی هم پايان نامه های خويش را با وی گذراندند. در مجموع 
بشيريه در هدايت بسياری از پايان نامه های دانشگاه های مختلف 
كشور سمت راهنما و مشاور داشت. در ميان نيروهای سياسی كه 
با بشيريه گذراندند، چهره هايی از گروه های  پايان نامه خود را 

مختلف سياسی مشاهده می شود كه برخی از آنها عبارتند از:
»سعيد حجاريان، محمد جواد غالمرضا كاشی، جواد اطاعت، كاظم 

جاللی، حسينعلی قاضيان، علی دارابی و احمد زيدآبادی.«
 بشيريه در پذيرش پايان نامه ها به طور كلی بر اساس عالئق 
شخصی عمل كرده و آنچه را خود در آنها فعاليت نظری داشته، 
گفتمان  از:  عبارتند  موضوعات  اين  مهمترين  است.  برگزيده 
ايران، ذهنيت  در  ايران، بحران مشروعيت، دولت  در  دموكراسی 

و  ايران  در  نوسازی  الک،  جان  ايران،  در  مدنی  جامعه  تجدد، 
مكتب فرانكفورت. بشيريه همچنين از اواخر دهه ۶۰ و تا به امروز 
مقاالت و كتاب های متعددی نوشت كه بسياری از آنها در دوران 
اصالحات در محافل دانشگاهی مورد استقبال قرار گرفت و بارها 
ابتدايی بشيريه بيشتر ترجمه بودند  تجديد چاپ شد. كتاب های 
جامعه شناسی  و  انديشه سياسی  در حوزه  او  روايتگر عاليق  كه 
سياسی بودند.نخستين كتابی كه در ايران به چاپ رسانيد ترجمه 
جان  اثر  هيگل«  سياسی  و  اجتماعی  فلسفه  بر  نقدی  و  »شرح 
پالمناتز بود. اين  اثر در سال 1۳۶۷ به چاپ رسيد.  بشيريه پس از 
آنكه با چند اثر ترجمه شده، محافل دانشگاهی، جامعه و حكومت 
را محك زد به نشر آثار تاليفی اقدام كرد. او در سال 1۳۷۲ كتاب 
»انقالب و بسيج سياسی« را منتشر ساخت و دو سال بعد كتاب» 
جامعه شناسی سياسی« و »دولت عقل«  را به طبع رسانيد.آخرين 
اثری كه او پيش از دوران اصالحات منتشر كرد ترجمه اثری با 
سال  در  كه  بود  عمومی«  حوزه  در  نقد  هابرماس؛  نام  »يورگن 
به  1۳۷۵ منتشر شد. بشيريه گر چه در دوران سازندگی، نسبت 
آثار  توانست  و  كرد  پيدا  بيشتری  عمل  آزادی  آن  از  قبل  دوره 
متعددی به چاپ برساند، اما بيشتر آثار تأليفی و ترجمه او در دوران 
اصالحات نوشته و چاپ شد. او در دوران سازندگی با حلقه آيين 
و مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری كه در دسترس 
اعضای همين حلقه بود همكاری داشت و توانست پايه های روابط 
خود را با آنان تقويت كنند و در دوران اصالحات به بسط و پرورش 
آن بپردازد.او در دوران اصالحات به نشر آثار و مطالبی پرداخت 
آنان،  از  انتشار يافت. هرچند كه بسياری  با سهولت بيشتری  كه 
ديگر كتب دانشگاهی محسوب نمی شدند و بيشتر تئوری پردازی 
هايی در جهت پيشبرد يك ايدئولوژی سكوالريستی بودند. حسين 
بشيريه پس از سالها مطالعه فلسفه و انديشه غرب، در نهايت به 
نوعی »نهيليسم دم غنيمت دان ،گرا« گرايش می يابد.وی در آغاز 

ترجمه كتاب لوياتان می نويسد: 
»وای به حال زندگان؛ وای به حال مردگان؛ خوشا به حال آن كس 

كه نه زنده شد و نه مرد... «
او از اينكه سال ها عمر خود را در راه علم و انديشه  گذرانده است 
با افسوس ياد می كند و زندگی لذت گرايانه را بر آن ترجيح می 
دهد. بر همين اساس، بشيريه كه ذهنی كامال انتزاعی و تئوريك 
داشت به طوری كه حتی گفتارهای او مانند قرائت يك متن جلوه 
می كرد تالش كرد بيش از گذشته پا به حوزه عملگرايی بگذارد. 
از آن پس حتی مباحث جامعه شناسانه او پررنگ تر شد و از مباحث 

فلسفی وی كاسته شد.
 | انکار عقل در اندیشه، فلسفه و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی|

اظهارات بشيريه درباره تعلقات صوفيانه خانواده اش نشان می داد 
كه از همان زمان ورود به دانشگاه تهران، ذهن مثبتی درباره فقه 
اروپا تشديد  به  با سفر  اين نگرش  و حكومت اسالمی نداشت و 
كردن  عقالنی  جای  به  اسالمی  ی  فلسفه  كه  بود  معتقد  شد.او 
شرع، به شرعی كردن عقل پرداخته است و عقل در اين فلسفه، 
عقل،  اين  دليل  همين  به  و  ديگر  لباسی  در  است  شرع  همان 
تك ذهنی ست و عقل تك ذهنی را عامل حكومت توتاليتر بيان 
ايرانی ـ  انديشمندان  نگاه  از  تعريف عقل  را در  امانت  او  ميكرد. 
اسالمی رعايت نمی كند و با ارائه تعرفی ناقص از عقل، بيان می 
كند كه ماهيت حكومت دينی به دليل رسوخ اين ديدگاه استبدادی 
و غير دموكراتيك است.به نظر می آيد از نگاه بشيريه، عقل فقط 
زمانی عقل است كه از مرزهای شرع عبور كند؛ درحاليكه تاييد 
احكام دينی توسط عقل، دليل بر خروج عقل از عالم عقل نمی 
رود  می  پيش  تجددگرايانه  فلسفه  با  متناسب  وی  شود.مباحث 
)صرفا معتقد به عقل تجددگرايانه( و مباحث پسا تجددگرايانه كه 
ناقض ادعاهای او و منتقد عقل مدرنيستی ست را مطرح نميكند 
و مخالف طرح مسائل پست مدرنيستی در جامعه ايران بود.به كار 
بردن مفاهيمی مانند عقل، جامعه مدنی، دموكراسی، ايدئولوژی، 
كاری  محافظه  جهانی شدن،  ليبراليسم،  پساتجدد، سنت،  تجدد، 
و... كه در تك تك شان برداشت هايی متفاوت و گاه متضاد وجود 
داشت از ديگر ويژگی های مطالب وی بود و در به كار بردن اين 
مفاهيم، پيش فرض هايی داشت كه هيچ گاه روی آن ها بحث 
نمی كرد.آنچه موجز و سربسته می توان بيان كرد اين است كه در 
هسته مركزی تمام اين واژه ها معنايی از سكوالريسم نهفته است.  
عموما در مطالب خويش، به صحبت هايی مختصر از انديشمندان 
ايرانی اسالمی بسنده می كرد؛ اما مطالب مربوط به انديشمندان 
غربی مورد عالقه خويش را بسط می داد و همين مطلب نشان 
می دهد آنقدر كه به طور برابر درباره انديشمندان دو تفكر مذكور 
به مطالعه و تفكر نپرداخته بود. بشيريه در كتاب )سيری در نظريه 
های جديد در علوم سياسی( به انديشمندان درجه اول و درجه دوم 
غربی می پردازد؛ اما از ديدگاه انديشمندان غير غربی يادی نمی 
كند. وی از نظريات چند سده ی پيش در غرب به عنوان نظريات 
جديد ياد می كند؛ اما به ايران كه می رسد تنها به دو صفحه اكتفا 
و  آموزش  است.شيوه  بهتر  نبودنش  از  ذكری  چنين  كه  كند  می 
البته در محيط دانشگاهی نيز رايج است، مقابل  نگارش وی كه 
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عقالنيت و آزادی انديشه قرار داشت. در كتاب هايی نظير )انقالب 
و بسيج سياسی(، )تاريخ انديشه های سياسی در قرن بيستم( و... 
نه به نقد آن آراء پرداخت و نه نظريات جديدی ارائه كرد. عقالنيت 
و آزادی انديشه حكم می كند كه ضمن بيان آراء مختلف نظر و 

انديشه ی خويش را نيز بيان كنيم.
اما پرسش اساسی در اين است كه چرا بشيريه از اين شيوه بهره 
نمی برد. آيا علم الزم را ندارد يا به دليلی از اين امر امتناع می 
ورزيد؟پيشينه و مباحث بشيريه نشان می دهد كه فرض اول نمی 
تواند درست باشد؛ چراكه اگر قرار بود نقد و تحليل انديشه های 

غربی را آغاز كند با چند مشكل مواجه می شد:
انديشه های غربی  با هدف وی كه ترويج  انديشه ها  اين  1.نقد 

بود تناسب نداشت.
۲. وی بسياری از نقدهای خود به جمهوری اسالمی را در قالب 
بيان تئوری های ديگران به عنوان بحثی علمی پيگيری می كرد 

و اين امر از تبعات سياسی و حقوقی آن اظهارات می كاست.
بررسی  و  بيان  در  و  بود  سكوالريستی  اساسا  وی  ايدئولوژی   .۳
می  مهم  كه  كرد  می  اشاره  نكاتی  به  اغلب  غربی،  انديشمندان 
دانست و تمايل داشت؛ لذا يا نمی توانست آن ها را نقد كند چون 
قبول شان داشت يا اگر نقد می كرد بنيادهای سكوالريستی وی 

هرچه بيشتر نمايان می شد. 
پس بهترين روش، ارائه هدفمند آراء انديشمندان و به متناسب با 

دستگاه ايدئولوپی خود به شاگردان بود.
 | اسالم شناسی و نظریه های وبری |

به  آن  در  كه  بود  وبری  اسالم شناسی  مهم وی،  آموزه های  از 
استعداد اسالم در پرورش كاريزما و طبقه نظامی و جلوگيری از 
فئوداليسم،  از  بيش  كه  كرد  می  اشاره  اشراف  طبقه  يابی  قدرت 
ای  ميانه  اسالم  ديگر  عبارت  به  پرورد.  می  را  پاتريمونياليسم 
های  حكومت  برای  فراوانی  استعداد  و  نداشته  آريستوكراسی  با 
اسالم  در  اساسا  لذا  داشته؛  نظاميان  نوع  از  ويژه  به  اليگارشيك 

مردم ساالری دينی نمی تواند رخ دهد.
قانونی  و  كاريزمايی  سنتی،  سياسی:  مشروعيت  نوع  سه  به  وبر 
تحليل  به  آموخته  اين  براساس  نيز  بشيريه  كه  كند  می  اشاره 
به  از طريق بشيريه  آموزه ای كه  پردازد.  جمهوری اسالمی می 

اصالح طلبان انتقال يافت.بشيريه اظهار می دارد كه:
»اين سه نوع مشروعيت، صرفا آرمانی بوده و در عالم واقع معموال 
تركيبی از آن ها يافت می شود و در هر نظام سياسی يكی غلبه 
دارد.... لذا جمهوری اسالمی در طول ۲۰ سال گذشته ۳ مرحله 
داشته: 1. سياست و اقتدار كاريزمايی از 1۳۵۷ تا 1۳۶۸ ۲. سياست 
و اقتدار سنتی از 1۳۶۸ تا 1۳۷۶ ۳. گرايش به سياست و اقتدار 

قانونی از 1۳۷۶ به بعد )تا 1۳۸4(«
با ذكر اينكه اقتدار كاريزمايی و سنتی، فاقد عقالنيت است، پس 
مطلوب  نوع  كه  كند  بيان  داشت  سعی  وی  نيست  هم  مطلوب 
تنها به حكومت های دموكراتيك تعلق دارد كه جمهوری اسالمی 
اينگونه نيست.همچنين براساس آموزه های بشيريه از وبر، حضور 
دين در سياست پذيرفته نيست. بشيريه و شاگردان وی پاسخ به 
حكومت  بودن  مشروع  برای  اسالم  مانند  دينی  كه  انديشه  اين 
اختالفات  گيری  )اساس شكل  دارد  را  خود  خاص  معيارهای  ها 
تاريخی شيعه و سنی( مسكوت می گذارند و به بهانه ی علمی 
نبودن اين موضوعات، به آن ها توجه نمی كردند و اين جريان 
ايدئولوژی زدايی كه طريق جريان اصالحات برای تئوری پردازی 
بود، چيزی نبود جز مقابله با باورهای دينی در جامعه و سياست و 

نهايتا سكوالريزه شدن.
رکن  ترین  مهم  سیاست  و  جامعه  از  زدایی  دین   |  

ایدئولوژی بشیریه|
بشيريه پيوند دين و سياست را دخالت های گسترده ی دين در 
سياست می شمارد و در ذكر آثار مثبت و منفی آن به پيامدهای 

مثبتی اشاره می كند كه با كنايه، آن ها را نيز زيان می شمارد. 
بشيريه اظهار می دارد:

»به نظر می رسد مدافعان دخالت گسترده سياست در دين با دو 
راه مواجه اند: يك آنكه بر داليل درون دينی و درون گروهی خود 
همچنان پافشاری كنند... كه نتيجه ی چنين راهی، جدايی فزاينده 
آن  سياسی  قدرتمندی  عين  در  سياست  و  جامعه  از  مذهب  ی 
خواهد بود و دوم آنكه استدالل های برون گروهی و برون دينی 
را در عرصه ی مباحث عمومی تقويت كنند و استدالل نمايند كه 

تركيب دين و سياست به سود حسن اداره ی جامعه و... است و 
بدين سان از عرصه خصوصی فقه به عرصه عمومی قدم گذارند. 
اولويت  و  اصالت  و  دين  كردن  ابزاری  اقدامی  چنين  ی  نتيجه 
بخشيدن به عاليق توسعه نسبت به عاليق دينی ست.«از ديدگاه 
بشيريه معتقدان به پيوند دين و سياست در بن بستی قرار دارند 
كه راه خالصی از آن وجود ندارد. بشيريه در اظهارات باال دچار 
"مغالطه ی طرد شقوق ديگر" شده است. مغالطه مذكور وقتی رخ 
می دهد كه ما نه يك حصر عقلی، بلكه با يك حصر استقرايی 
روبرو باشيم؛ يعنی حاالت و شقوق مذكور، همه ی شقوق ممكن 
نيست. به عبارت ديگر ميزان سنجش حكومت ها و سياست ها 
تنها توسعه نيست. تعريف توسعه صرفا آنچه كه بشيريه می پندارد 
نيست، اگر يكی از دستاوردهای حكومت های دينی، توسعه باشد 
به معنای ابزاری شدن نيست. رابعا لزوما نبايد از بين دو راه ذكر 
شده )برون دينی و درون دينی( يكی انتخاب شود. می شود و بايد 
از هر دو استفاده نمود. خامسا مبتنی بودن بر داليل دينی در يك 
جامعه دينی را نبايد درون گروهی ناميد. مگر آنكه گروه را جامعه 
تفسير نماييم كه در اين صورت جدا افتادن فزاينده ی مذهب از 
جامعه و سياست رخ نمی دهد. سادسا پيش فرض بشيريه مبتنی 

بر تقابل عقل و شرع است كه چنين نيست و....
از طرفی بشيريه معلوم نمی كند صد درصد دينی كردن سياست 
يعنی چه؟ يا اينكه اصوال می توان درباره ی مكاتب ديگر بشری 
يا الهی به صورت عقلی و علمی اثبات كرد كه بهترين راه توسعه 
تنها از اين طريقه به دست می آيد.روشن است كه توسعه از ديدگاه 
اينكه در خود غرب هم  دارد؛ كما  تفاوت  با مكاتب ديگر  اسالم 

مفهوم مشتركی درباره اين واژه وجود ندارد. 
اسالم  به  توتالیتریسم  و  شیزوفرنی  دادن  |نسبت   

گرایی|
را  نامد و آن  بنيادگرايی دينی می  را  ايدئولوژی اسالمی  بشيريه 
نوعی بيماری روانی تعبير می كند. با گفتن موارد زير، ايدئولوژی 

دينی را زاييده عصر مدرنيته می داند:
» بنياد گرايی دينی، نه دينداری سنتی و نه متجددانه است، بلكه 
های  فشار  به  واكنش  محصول  يعنی  است؛  بيمارگونه  دينداری 
مدرنيسم و ناشی از احساس خطر در مقابل آزادی جديد و ترس از 
تجدد است... بنياد گرايی البته جسم تجدد را می پذيرد، ولی روح 
آن را طرد می كند؛ تكنولوژی آن را قبول دارد، ولی ايدئولوژی 
آن را نفی می كند. بنابراين متضمن نوعی شيزوفرنی است«فايده 
صراحت،  به  كه  است  اين  كم  دست  بشيريه  فوق  مطالب 
يا  مدرنيسم   « گويد:  می  و  داند  می  ايدئولوژی  را  گرايی  تجدد 
در  غربی  تجدد  تحقق  كه  است  خاصی  ايدئولوژی  تجددگرايی، 
سراسر جهان را ممكن يا ضروری می داند.« اما بر خالف وی و 
سكوالرهايی كه درباره بنيادگرايی دينی اظهار نظر كرده اند، بنياد 
معنای  به  گرايی  بنياد  نيست؛  مدرنيته  عصر  زاييده  دينی  گرايی 
ايدئولوژی گرفتن دين برای نظم بخشی به رفتار، افكار و گفتار 
فردی و اجتماعی همواره در تاريخ حضور داشته و با اديان متولد 
شده. لذا درباره رابطه بنيادگرايی و مدرنيته نمی توان از وجود و 
يپدايش سخن گفت، بلكه بايد از علم جديد به اين وجود قديمی 
سخن گفت. واقعيت اين نيست كه بنيادگرايی و ايدئولوژی دينی 
در تقابل با مدرنيسم و مدرنيته شكل گرفت، بلكه از قبل وجود 
داشت و از عصر مدرن به اين سو، شناخت تازه ای نسبت به آن 
پيدا شد. از سوی ديگر اين طبيعی بود كه اسالم گرايان در برابر 
نفوذ ايدئولوِژی های بيگانه مقاومت كنند و اينكه آنها صنعت و 
ايدئولوژی  با  آنها  زيرا  نيست.  عجيب  پذيرند،  می  را  تكنولوژی 
مبتنی بر سكوالريسم در تقابل هستند، نه با دستاورد های عصر 

مدرن. ) مدرنيته يك دوره در تاريخ تحوالت بشری است.(
  | گفتمان جمهوری اسالمی |

بشيريه گفتمان جمهوری اسالمی را گفتمان بنياد گرايی می داند 
كه از آن به عنوان گفتمان سنت گرايی ايدئولوژيك نام می برد 
نوسازی  فرايند  به  را  آن  و  است  كه محصول فضار های روحی 
امروز طرفداران خود  پهلوی نسبت می دهد كه در جهان  عصر 

را از دست داده است:
و  است  پيچيده  دهنده،  تشكيل  عناصر  حيث  از  گفتمان  اين   «
برخی از ديدگاه های سنتی را از نظر مسائل عصر مدرن بازسازی 
می كند. ضديت با ليبراليسم غربی و سنت روشنگری و تاكيد بر 
بسيج توده و نخبه گرايی رهبری و همبستگی بر اساس هويت 

عصر  اواخر  در  گفتمان  اين  است...  آن  اصلی  عناصر  از  مذهبی 
ليكن  و  يافت  شيوع  خاصی  روشنفكران  و  اقشار  بين  در  پهلوی 
با افول نهضت بسيج سياسی، روند فروريزی حمايت از آن شدت 
گرفت و  انتظار می رود، صرفا بر اساس حمايت گروه های حامل 
كه  است  مدعی  بشيريه  ديگر  عبارت  به  يابد.«  تداوم  خود  اوليه 
از  سياسی  اسالم  و  نبوده  سياسی  امروز  مانند  گذشته  در  اسالم 
تبعات نامطلوب مدرنيسم است. بشيريه كه گفتمان" سنت گرايی 
ايدئولوژيك"، "بنيادگرايی دينی" و "اسالم سياسی" را به يك معنا 
به كار می برد، در مواضع مختلف جمهوری اسالمی را "توتاليتر" 
خود  تعريف  در  اينكه  جالب  كند.  می  معرفی  خواه"  "تماميت  يا 
دينی  وی،  ايدئولوژی  در  داند.  نمی  اينچنين  را  پهلوی  حكومت 

بودن حكومت اصوال عامل توتاليتر شدن حكومت است:
» از لحاظ سياسی دولت مطلقه پهلوی هيچگاه به دولتی توتاليتر 
روحی  لحاظ  از  طلبی  قدرت  و  گرايی  سنت  ميان  نشد...  تبديل 
از  ناشی  صرفا  قدرت  برای  تشنگی  دارد.  وجود  نزديك  پيوندی 
و  ها  گروه  اجتماعی  روانی-  ويژگی  بلكه  نيست،  آن  امتيازات 
افرادی ست كه به دامن ايدئولوژی سنت گرايی در می آويزند... 
سنت گرايِی تجدد ستيز در ايران با تاكيدی كه بر قدرت اسالم، 
مقابله با قدرت های غربی و مظاهر آن گذاشته است، پاسخگوی 
نيازهای روحی) اقتداردرمانی، شفا بخش ترس و حقارت تاريخی( 

پيروان خود بوده است.«
 | تساهل سیاسی مرحله پیش از دوران گذار |

می  مطرح  را  "تساهل سياسی"  مسئله  دهه ۷۰  آغاز  در  بشيريه 
كند و اشاره می كند:

» مسئله تساهل سياسی يكی از مهمترين مسائلی ست كه در روند 
ناخواه  آيد و هر دولتی خواه  تكامل سياسی دولت ها، پيش می 
ميشود.«  مواجه  تساهل  موضوع  و  ميزان  و  حدود  ی  مسئله  با 
و  دموكراسی  ی  جوهره  را  سياسی  تساهل  عدم  يا  تساهل  او 

توتاليتريسم عنوان می كند. 
»تساهل اصال معنايی منفی دارد و به معنی پذيرفتن امری است 
كه از نقطه نظر پذيرنده، پذيرفتنی نيست. در مقابل، مفهوم آزادی 
به طور كلی معنايی مثبت دارد؛ زيرا در انديشه آزادی آنچه آزاد 
ليبراليسم،  آغاز  از  پيش  نيست.  نامطلوب  لزوما  گذاشته می شود 
در حكومت ها دوره ای آغاز می شود كه در آن تساهل سياسی 
رواج می يابد.« لذا او ضمن آنكه تالش می كرد، طرح مسئله ی 
سياسی از نقطه نظر فلسفی در اين وضعيِت تاريخِی خاِص نيمه 
به حكومت  تا  بود  آن  پی  در  و  كند   توجيه  را  دهه ۷۰  نخست 
دينی بگويد: اگر ليبرال نيستيد، الاقل اهل تساهل باشيد. )زيرا او 
ليبراليسم را مرحله ای باالتر از تساهل می دانست؛ متساهل بر 
آن است كه نبايد مردم را مثال به خاطر عقايدشان مورد آزار قرار 
داد، حال آنكه شخص ليبرال بر آن است كه مردم اصال حق دارند 
هر عقيده ای كه می خواهند داشته باشند( بشيريه معتقد بود كه 
جمهوری اسالمی دوران گذار از دولت مطلقه به دولت دموكراتيك 
است و تساهل سياسی دوره ما قبل ليبراليسم است. زيرا مطابق 
الگو برداری وی از تحوالت تاريخ غرب، انديشه تساهل سياسی 
اواخر  از  از ويژگی های دوران گذار تفكر سياسی در غرب  يكی 
به  پاسخ  رود.در  می  شمار  به  ليبراليسم  پيروزی  تا  وسطا  قرون 
از  در عمل  تساهل سياسی، دست كم  پردازان  نظريه  اينكه چرا 
نظريه های خود عدول می كنند، به مطالبی از پوپر اشاره می كند:

» دفاع پوپر از تساهل سياسی در كتاب » جامعه باز و دشمنانش« 
منتج از نظريات فلسفی او درباره علم و معرفت است... وی تساهل 
سياسی را نسبت به نامتساهالن روا نمی داند و به منظور پاسداری 
از جامعه باز، سركوب مخالفان تساهل را، به عنوان آخرين اقدام، 
مغاير با اصل تساهل نمی بيند. بنابراين تساهل مطلق به عنوان 
بر  اينگونه  كه  قيدی  بود.«  خواهد  تساهل  اصل  ناقض  هدف 
شود  می  موجب  شود،  می  وارد  سياسی  تساهل  مطلِق  موضوع 
كه اصوال اين مفهوم در عمل معنا پيدا نكند. زيرا به دليل تفسير 
بردار بودن مفهوم نامتساهل همواره اين توجيه برای گروه های 
قدرت باقی می ماند كه به سركوب با مخالفان برپردارند. در واقع 
در دوران اصالحات كه اين جريان با شعار تساهل سياسی و آزادی 
به عرصه قدرت آمد، اين نظريه می توانست توجيهی برای برخورد 

با اسالم گرايان باشد. 
 |ترجمه لویاتان هابز و مسئله جدایی دین از سیاست|

ترجمه و چاپ كتاب لوياتان در سال ۸۰ توسط بشيريه انجام شد 
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و در محافل سياسی بحث برانگيز شد. تفسير مترجم و شاگردان او 
از اين اثر، بر اهميت آن می افزود. وی در يادداشت خود از اهميت 

اين كتاب می نويسد:
»  لوياتان اولين شرح جامعه درباره دولت مدرن و ويژگی ها و كارد 
های آن است. به ويژه جدايی دين از سياست و دولت كليسا و... «

كه  بود  مباحثی  كتاب،  اين  ترجمه  مهم  انگيزه  بود  معلوم  لذا 
نويسنده از لزوم جدايی دين از سياست مطرح ساخته بود. سعيد 
حجاريان از شاگردان فكری بشيريه اين موضوع را روشن تر می 

سازد:
كند...  می  منحصر  رستگاری  امر  به  فقط  را  دين  نهاد  ...هابز   «
مسئله هابز مسئله زمانه ماست، هرچند كسانی بگويند متن قرن 
تاسيس  ما دولت دينی  نمی خورد، چون  امروز  به درد  هفدهمی 
كرده ايم...«توجه به اين موضوع در نشريات اصالح طلب ها نيز 

بارها مورد تاكيد قرار گرفت.
 |تضادهای دولت های ایدئولوژیک|

از جمله گفتارهايی كه بشيريه برای مقابله ی نظری و ايدئولوژيك 
های  دولت  بحران  گفتار  سازد،  می  مطرح  دينی  حكومت  با 
ايدئولوژيك است. در اين تقسيم بندی، نظام های سياسی را به 

سه دسته:
»اقتدار طلب«، »ايدئولوژيك« و »رفاهی« تقسيم ميكند، كه بر 
تلقی می شود. ايدئولوژيك  اساس آن جمهوری اسالمی نظامی 

بشيريه در توضيح دولت ايدئولوژيك چنين می نويسد:
» منظور از اين دولت، دولتی است كه بر اساس ايدئولوژی واحدی 
كه مدعی كنترل و تنظيم همه وجوه زندگی جامعه است، تاسيس 
را  اجتماعی  زندگی  ايدئولوژی  آن،  عقايد  اصول  برحسب  و  شده 
كنترل می كند. اينگونه دولت ها رهاورد قرن بيستم و در پاسخ 
به بحران های زمان گذار از دوران سنتی به مدرن است.«وی نيز 
اين بحران ها را توصيف می كند. پيش فرض بشيريه اين بود كه 
زند.  می  پس  را  اسالمی  جمهوری  ايدئولوژی  لزوما  جديد  نسل 
آن  ايدئولوژی  جديد  نسل  پهلوی،  دوران  در  كه  همانطور  يعنی 
را برنتابيد و دست به انقالب زد، در جمهوری اسالمی نيز همين 
طور است. اما مثال ديگر در توضيح اين بحران ها، بحران كارايی 
است. بشيريه معتقد بود كه دولت های ايدئولوژيك  اساسا در پی 
انجام خدمات نيستند، بلكه هدف آنها پياده كردن ايدئولوژی است 
با بحران های  بنابراين  بر تخصص ترجيح می دهند.  را  و تعهد 

مخصوص به آن مواجه می شوند:
تخصص  قيمت  به  تعهد  روی  ايدئولوژی  بحران  اوايل  در   ...  «
تاكيد گذاشت و درنتيجه دستگاه های اداری اين دولت ها، ضعيف، 
خويش  و  قوم  واقع  در  و  های شخصی  رقابت  عرصه  و  پرتنش 

ساالری بوده است.«بشيريه مدعی بود كه در واكنش 
به دولت های ايدئولوژيك، نوعی ايدئولوژی گريزی به 
وجود می آيد كه به دو صورت خواهد بود و هر دو در 

تاريخ بعد از انقالب اسالمی رخ داده اند: 
- ايدئولوژی گريزی فعال و رقابت جويی و حمايت از 
اصالحات و مردم ساالری )به شيوه ای كه در انتخابات 
اصالحات  دوران  در  كلی  طور  به  و   ۷۸ و   ۶۷ سال 

ديده شد(
توده  يپدايش جامعه  و  منفعالنه  ايدئولوژی گريزی   -

ای منفعل از لحاظ سياسی
از  فعاالنه  گريزی  ايدئولوژی  پيگيری  وی  پيشنهاد  و 
سوی نسل جديد بود.بشيريه سپس بر اساس اين پديده 
ايدئولوژی گريزی و نيز ساختار قدرت و صورت بندی 
حقوقی نظام جمهوری اسالمی به شكلی كه در قانون 
اساسی نمايان شده است، سه شكل از رژيم سياسی برا 

جمهوری اسالمی متصور می شود: 
در  قوا  مركزی  كنترل  از  مركب  سياسی  پوپوليسم   -
سطح حكومت و جامعه توده ای فعال)به شيوه ای كه 

در دهه ۶۰ بود(
- شبه دموكراسِی دوران اصالحات )كه در آن پتانسيل 
نهايی وجه مردم ساالرانه ی نظام سياسی به كار گرفته 

شده(
- اليگارشی بستر احتمالی پس از دوران اصالحات)كه 
فقيه  ی  حوزه  جانب  از  قوا  مركزی  كنترل  از  مركب 
خواهد  آنوميك  و  منفعل  ای  توده  جامعه  و  ساالری 

بود.(
 |دولت اقتدار طلب و نقش اپوزیسیون|

بشيريه در يك تقسيم بندی ديگر حكومت ها را به دو نوع تقسم 
می كند: 

- دموكراتيك
- اقتدار طلب

و جمهوری اسالمی را اقتدار طلب به شمار می آورد و خطاب به 
غير مسالمت  بايد  نظامی  چنين  در  كه  كند  بيان می  اپوزيسون 

جو باشد:
» اپوزيسيون غيردموكراتيك، مانند حكومت آن مانع رشد رقابت 
ايدئولوژيك و پيدايش اصل واقعی اپوزيسيون می شود. بدين سان 
اپوزيسيون مسالمت جويی كه در درون نظام اقتدار طلب فعاليت 
می كند، ضررورتا به حال دموكراسی مفيد نيست، هر چند ممكن 
به  اميدواری  ابراز  با  كند...« وی  رژيم كمك  ثباتی  بی  به  است 

پيروزی اپوزيسيون خطاب به آنها ادامه می دهد:
» تساهل اجتناب ناپذير و تدريجی رژيم های اقتدار طلب نسبت 
به بخش هايی از اپوزيسيون خواه ناخواه تحوالتی در درون نظام 
بشكند.  در هم  را  آن  چارچوب های  آنكه  بدون  كند،  ايجاد می 
آرمان های  و  ها  ناآگاهانه شعار  يا  آگاهانه  ها  رژيم  اين  معموال 
بخشی از اپوزيسون را ظاهرا اخذ می كنند تا جذابيت مخالفين را 
خنثی و پايه های مشروعيت خود را تقويت كنند. تاثير اپوزيسيون 
تاثيری  ای،  توده  بسيج  و  انقالبی  بحران  شرايط  از  غير  در 

نامحسوس و حتی ناخودآگاه است...«.
 | مسئله لیبرالیسم و ایدئولوژی |

بشيريه عالوه بر افراط در طرد حكومت دينی در ابراز تمايل به 
حكومت های غربی هم رويكرد افراط آميزی اتخاذ می كند. او در 
برخی گفتار خود كه با گفتار ديگرش در تناقض است، منكر اين 
می شود كه حكومت های غربی و ليبرال، هم ايدئولوژيك هستند 

و مهمتر اينكه ايدئولوژی بودن ليبراليسم را نمی پذيرد:
ی  انديشه  در  اينكه  خاطر  به  نيست.  ايدئولوژی  »ليبراليسم 
است،  زندگی خاصی  به شيوه ی  زيستن  بر  تاكيد  ايدئولوژی ها 
ناپسند نهی می كند،  امور  برخی  از  را  ما  ليبراليسم  در حالی كه 
ولی نمی گويد چگونه بايد زندگی كنيم...« اين گفتار بشيريه را 
بايد روايت ديگری از پديده ای دانست كه فوكوياما آن را "پايان 
تاريخ" می ناميد و ليبراليسم را تزی كه آنتی تز ندارد. وی معتقد 
بود، غرب بحران های خود را در دوران مدرن پشت سر گذاشته: 

» دولت های غير ايدئولوژيك مثل آمريكا يا كشورهای اروپايی، 
در دوران مدرن دچار بحران های بسياری شده اند و در اين دولت 
ها به دليل ساختار خاص و آزادی انديشه و تفكر غير ايدئولوژيك، 

سر  پشت  را  بحران  اين  سياستمداران  همراهی  با  انديشمندان 
انديشه در غرب)در شرايطی كه برخی  اند«. ادعای آزادی  نهاده 
يا مسلمانان  زندانی می شدند  نقد هولوكاست  بدليل  نويسندگان 
تنها  كه  است  ادعاهايی  از  بودند(  مواجه  محدوديت  با  غرب  در 
از انديشه های غرب مدار بر می آيد و قابل فهم است كه بشيريه با 
داشتن ايدئولوژی سكوالريستی در جامعه غرب احساس آزادی كند 
و در ايراِن مذهبی چنين احساسی نداشته باشد. عكس اين قضيه 
هم صادق است.بشيريه چون خود از همان ايدئولوژی ای بهره می 
اين  وجود  لذا  گونه هستند،  آن  نيز  غربی  های  كه حكومت  برد 
ها  حكومت  آن  شود  می  مدعی  و  كند  نمی  را حس  ايدئولوژی 
اند،  پژوهان گفته  ايدئولوژی  نيستند. همان طور كه  ايدئولوژيك 
در تمام حكومت ها ايدئولوژی وجود دارد، فقط بايد آنها را تجربه 
كرد و شناخت. نكته متناقض بسياری از نظريه پردازان اصالحات، 
اين است كه مكررا جمهوری اسالمی را ايدئولوژيك می نامند و 
ايدئولوژی، مدعی می شوند كه برخی  از  با ترسيم تصوير منفی 
حكومت ها ايدئولوژيك نيستند و به مسائل علمی می نگرند. اما 
آنها خود هم در موارد مقتضی اذعان دارند كه برای مبارزه سياسی 
نياز به ايدئولوژی است. لذا پذيرش ايدئولوژی بودن حكومت ها 
و افراد، شرط نخست صداقت است. در زندگی سياسی، نيروهای 
سياسی يا با حكومت هستند و ايدئولوژی آن را باور دارند، يا بر 
حكومت هستند و با يك ايدئولوژی رقيب به مبارزه می پردازند؛ 
فهم اين موضوع از ساده ترين واقعيت های سياست است كه انكار 
از  را نشان می دهد. )در واقع حرف  ايدئولوژيك  آن خود هدفی 
نزاع بين دو ايدئولوژی دينی و سكوالريستی هست، نه جايگزينی 
آن  انجام  كه  ايدئولوژيك  به جای  غيرايدئولوژيك  يك حكومت 

محال است.(
 |تعریف حکومت دینی به عنوان مانع توسعه سیاسی|

بشيريه هدف توسعه سياسی را گسترش مشاركت و رقابت گروه 
های  ديدگاه  كند.  می  تعريف  سياسی  زندگی  در  اجتماعی  های 
به  همچنان  وی  كه  دهد  می  نشان  موانع،  با  رابطه  در  بشيريه 
سكوالريسم وفادار است و مهترين مانع را در پيوند دين و سياست 
جستجو می كند. به طور كلی موانع توسعه سياسی در ايران را در 

سه مورد زير بيان می كند:
- تمركز منابع قدرت
- چندپارگی جامعه 

- ايدئولوژی و فرهنگ سياسی گروه حاكم
علت نخست، خود ريشه در دو علت ديگر دارد. از سوی ديگر وی، 
از نظر توسعه سياسی مهمترين شكاف های جامعه ايران را شكاف 
های تمدنی يا فرهنگی می داند؛ يعنی فرهنگ ايرانی، اسالمی و 
غربی ) به خصوص فرهنگ اسالمی و غربی كه به نظر 
آشتی ناپذير می رسند و اين مانع پيدايش تساهل الزم 
عبارت  به  شود(.  می  سياسی  رقابت  و  مشاركت  برای 
گردد.  می  باز  سوم  مانع  به  هم  دوم  مانع  ريشه  ديگر 
يعنی علت چند چند پارگی های اجتماعی، شكاف های 
فرهنگی-تمدنی است. وی در ادامه بيان می كند كه دو 
فرهنك غربی و اسالمی باعث شده است كه در ايران 
شكاف های اجتماعی به وجود آيد و همبستگی از بين 
برود. اگر همبسنگی باشد ميل حكومت به تمركز قدرت 
يابد.  می  افزايش  سياسی  شماركت  و  يابد  می  كاهش 
اكنون راهی نمی ماند جز حذف يكی از اين دو فرهنگ. 
بر سر اين دو راهی روشن است كه او فرهنگ غربی را 
پذيرش  اين  در مورد  از مطالبی كه  پذيرد. گذشته  می 
گفته شد، او اين بار خوِد دين اسالم را به توتاليتر بودن 

متهم می كند: 
نيرومندی  عناصر  متضمن  كلی  طور  به  اسالم  دين   «
از توتاليتريسم است، به اين معنی كه مدعی نظارت بر 
ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و سياسی است و 

احكام دقيقی درباره وجوه مختلف زندگی دارد...«.
عالوه بر اين، وی اصل مذهب شيعه را دارای گرايش 
اصل  و  عامه  مصالح  با  كه  كند  می  معرفی  اليتيستی 
اكثريت در تعارض است. بر اين اساس بشيريه به نظر 
و  اسالم  قرابت  درباره  عنايت(  حميد  خويش)  استاد 

دموكراسی اعتراض می كند.
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دانشجو باز یچه نیست!
پس از تصويب اصالحيه ی قانون مطبوعات در مجلس پنجم، 
روزنامه ی سالم در روز سه شنبه 1۵ تير 1۳۷۸ با تيتر درشت 
چنين نوشت: »سعيد امامی پيشنهاد اصالح قانون مطبوعات را 
داده است.« و ضمن انتشار يك سند محرمانه، اين اصالحيه 
دولت  اطالعات  وزارت  نمود.  منتسب  امامی  سعيد  به  را 
اصالحات هم عليه روزنامه ی سالم به قوه ی قضائيه شكايت 
نمود. در نتيجه ی اين امر، دادگاه ويژه ی روحانيت روزنامه ی 
نماند كه وزارت اطالعات  ناگفته  البته  را توقيف كرد.  سالم 
طلبان حزب  اصالح  فشار  تحت  يونسی،  علی  سرپرستی  به 
مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب، شكايتش را پس گرفت 
اما هيچ گاه محرمانه بودن نامه ی منتشر شده را انكار نكرد و 

آن را يك سرقت اطالعات تلقی نمود.
دچار  اصالح طلبان  سالم،  روزنامه  توقيف  حكم  اعالم  با 
غافلگيری شدند و به هشدار و تهديد روی آوردند. روزنامه های 
روزنامه  تعطيلی  هماهنگ،  اقدامی  در  زنجيره ای  به  موسوم 
به  ازآن  و  دادند  قرار  خود  خبری  سوژه  مهم ترين  را  سالم 
با دولت« و »مخالفت  عنوان »اقدامی غيرقانونی«، »مقابله 

با توسعه سياسی« ياد كردند.
روزنامه نشاط با عبارت معناداری در زير تصوير مديرمسئول 
صحنه  به  هزينه  محافظه كاران  »آيا  نوشت:  سالم  روزنامه 
و  كرده اند؟«  محاسبه  را  خوئينی ها  موسوی  آقای  آوردن 
در  حجاريان،  سعيد  مسئولی  مدير  با  امروز  صبح  روزنامه 
ياد  به  نخستين روز توقيف روزنامه سالم، تهديد كرد: »بايد 
داشته باشيم كه بازی دموكراسی، اگرچه بازی ناميده می شود، 
ولی اگر قواعد آن را پذيرفتيم، ديگر بازی نيست. رأی مردم به 
جمهوری اسالمی، رأی به دموكراسی است و اگر اين قاعده 
چه در مطبوعات و چه در انتخابات در هم شكسته شود، آنگاه 

سياست ورزی به پايان می رسد.«
تيترها  اختصاص  در  1۷تير  پنجشنبه  روزنامه های  هماهنگی 
كنترل  و  پيش بينی  غيرقابل  عواقب  به  خود  سرمقاله های  و 
از آن داشت كه يك تيم پشت  توقيف روزنامه سالم، نشان 
توقيف  دارد؛ چراكه خبر  برعهده  را  اين جريان  پرده، هدايت 

روزنامه سالم ساعت 1۰ شب اعالم شده بود كه معموال در 
نهايی،  مراحل  انجام  با  می بايست  روزنامه ها  اكثر  زمان،  آن 
توزيع  در  تا  می فرستادند  چاپخانه  به  را  روزنامه ها  صفحات 
پنجشنبه 1۷تير، 1۰  نشوند.روز  دچار مشكل  فردا صبح خود 
روزنامه زنجيره ای  با تيترهای تهديدآميزی چون »محدوديت 
مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد كرد«، »زمان حامل 
سنگينی  هزينه های  بايد  »نظام  است«،  خشونت بار  حوادث 
به  »ورود  نشست«،  نخواهند  ساكت  »دانشجويان  بپردازد«، 
محافظه كاران  برای  خطرناک  ريسك  يك  چپ گرايان  قلعه 

و  سياسی«  توسعه  با  مخالفت  و  دولت  با  »مقابله  است«، 
»پايان سياست ورزی«، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی 
به جامعه برآمدند تا در همان شب عليرضا نوری زاده، مفسر 
اصالح طلب  مطبوعات  عملكرد  از  تقدير  در  بی بی سی  راديو 
مدنی  جامعه  پرچمداران  كه  باشيم  سرافراز  بايد  »ما  بگويد: 
در ايران يعنی نشريات نشاط، صبح امروز، خرداد، همشهری 
بردن  سؤال  زير  با  و  رفته اند  نشانه  را  قدرت  مراكز  ايران،  و 
فراروی  جدی  چالشی  اسالمی،  نظام  مقبوليت  و  مشروعيت 

حاكمان اسالمی گشوده اند.«
در دادخواهی اين امر، دفتر تحكيم وحدت روز پنج شنبه 1۷ 
تير 1۳۷۸ در دانشگاه تهران، ميتينگی برگزار نمود كه زمينه ی 

روز،  همان   ۲۲:4۵ ساعت  كرد.  فراهم  را  بعدی  اعتراضات 
دانشگاه،  كوی  محوطه ی  در  دانشجويان  از  نفر   1۵۰ حدود 
نهضت  نفوذی  افراطی های  تحريك  با  و  كردند  راهپيمايی 
می كنند.  دادن  شعار  به  اقدام  و  شده  خارج  كوی  از  آزادی، 
امامی  سعيد  »طرح  بود:  اين  دانشجويان  شعارهای  جمله  از 
خجالت«،  خجالت  فرمايشی،  »مجلس  گردد«،  بايد  ملغی 
»آزادی انديشه، هميشه هميشه.« در ابتدا نيروهای انتظامی و 
ضدشورش پس از ورود به منطقه از دانشجويان خواستند كه 
تأثير تحريكات  اما دانشجويان كه تحت  به خوابگاه برگردند 
شدن  ملحق  از  پس  و  كردند  بی توجهی  بودند،  افراطيون 
به  نسبت  هتاكی  به  شروع  ضدانقالبی،  فرصت طلب های 

مسئولين نظام و ضربه زدن به اموال مردم كردند.
پس از گذشت نيمه شب، در بامداد روز جمعه 1۸ تيرماه، پليس 
با كسب مجوز لزوم برخورد با تحركات غيرقانونی از وزارت 
كشور، اقدام به عمل نمود كه بجز برخی دانشجويان كه به 
شد.  مواجه  اغتشاش گران  باقی  مقاومت  با  بازگشتند،  كوی 
پس از ورود فرمانده جانشين منطقه ی تهران بزرگ با لباس 
شخصی به همراه يگان هايی از نيروی انتظامی، مذاكراتی بين 
وی و مديركل خوابگاه انجام می شود كه در نتيجه ی آن مدير 
كه  می نمايد  را  انتظامی  نيروهای  ترک  درخواست  خوابگاه 
عملی نمی شود و در نهايت منجر به مشاجره لفظی فرمانده 
نيروها  ميان  ثانويه  درگيری  باعث  كه  شده  خوابگاه  مدير  و 
افراد  و  درگيری ها  مورد،  اين  از  دانشجويان می شود. پس  و 
فضا  اين  از  هم  سودجويان  و  يافته  افزايش  آن،  در  دخيل 

استفاده نموده و بر شدت آن اضافه كردند.
تا صبح  بود،  آغاز شده  نيمه شب  از  كه  پراكنده  درگيری های 
و  كوی  در  مستقر  نقابدار  افراد  و  می يابد  ادامه  جمعه  روز 
و  سنگ  پرتاب  با  كارگر  خيابان  به  مشرف  پشت بام های 
سردادن شعارهايی عليه اركان نظام، درصدد تهييج دانشجويان 
از يك سو و تحريك نيروهای انتظامی و امنيتی به شدت عمل 
در برخورد با دانشجويان در سوی ديگر برمی آيند.حدود ساعت 
استانداری  در  استان  تأمين  جلسه شورای  باالخره  11 صبح، 
می نمايد.  بررسی  را  گذشته  شب  حادثه  و  می شود  تشكيل 
حوالی ظهر روز جمعه به نيروهای انتظامی دستور داده می شود 

كه از صحنه خارج شوند.
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یک
نگاه

باید به یاد داشته باشیم که بازی دموکراسی، 
اگرچه بازی نامیده می شود، ولی اگر قواعد 

آن را پذیرفتیم، دیگر بازی نیست. رأی مردم 
به جمهوری اسالمی، رأی به دموکراسی است 

و اگر این قاعده چه در مطبوعات و چه در 
انتخابات در هم شکسته شود، آنگاه سیاست 

ورزی به پایان می رسد.

»سعید حجاریان«

 ریحانه زارعی
 ترم شش رادیوتراپی علوم پزشکی شهید بهشتی
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در اين ميان برخی چهره های سياسی به بهانه ابراز همدردی 
انصاری،  مجيد  می شوند.  دانشگاه  كوی  وارد  دانشجويان  با 
كروبی،  خانم  هاشمی،  فائزه  معين،  دكتر  الری،  موسوی 
مصطفی تاج زاده، عبداهلل نوری، دروديان، اكبر گنجی، ابراهيم 
دانشگاه  فضای  هستند.  افراد  اين  جمله  از  و...  اصغرزاده 
چهره های  اين  از  برخی  سخنان  و  است  متشنج  همچنان 
كوی  داخل  به  دانشجويان  كردن  آرام  بهانه  به  كه  سياسی 
به  می سازد  شعله ورتر  را  آنان  خشم  شعله های  بودند،  رفته 
گونه ای كه بار ديگر گروه هايی سازمان يافته از محوطه كوی 
و  مردم  و شتم  كارگر ضمن ضرب  خيابان  در  و  خارج شده 
را  پراكنده ای  درگيری های  عمومی،  اموال  به  خسارت  ايراد 
شكل  دانشگاه  كوی  اطراف  در  مستقر  انتظامی  نيروهای  با 
شدن  زخمی  و  كشته  از  حاكی  خبرها  جمعه  می دهند.صبح 
بسياری از دانشجويان بود و درگيری نيز تا بعد از ظهر ادامه 
وزرای  همراه  به  كشور  وزير  ظهر،  از  بعد   ۳ ساعت  يافت. 
دكتر  و  فرهادی  )دكتر  درمان  و  بهداشت  و  عالی  آموزش 
از  ايشان، شعارهايی  ورود  بدو  در  كه  آمدند  به كوی  معين( 
قبيل »وزير كشور ما، اقتدار، اقتدار« به گوش می رسيد. وقتی 
تندتر  آرام سازی دانشجويان داشت، شعارها  او سعی در  كه 
شد و به اينجا رسيد كه: »وزير بی كفايت، استعفا، استعفا«. جو 
خوابگاه، وی را ناچار به ترک كوی نمود اما باعث نشد كه در 
ادامه جانب آن ها را رها كند. وزير آموزش عالی نيز همان روز 
در اعتراض به حمله كوی، استعفا داد و هيئت رئيسه دانشگاه 
تهران و رؤسای دانشگاه های تهران و هيئت نمايندگی نهاد 

مقام معظم رهبری نيز تهديد به استعفا كردند.
عالوه بر تعدادی مسئول مربوطه مانند علی ربيعی يا تاج زاده، 
جناح  اعضای  )از  فرد  غفوری  جمله  از  نيز  نمايندگان  برخی 
)نماينده مردم خرم  فاطمه كروبی، كوروش فوالدی  راست(، 
آباد(، فائزه هاشمی )نماينده مردم تهران(، هادی خامنه ای و 
محتشمی )مشاوران رئيس جمهور( و چندنفر از اعضای شورای 

شهر، سعی در آرام سازی جو موجود داشتند.
تهران  دانشگاه  تيرماه،   ۲1 دوشنبه  پايان  تا  شنبه  بامداد  از 
هم  انتظامی  نيرهای  و  بود  كوی  دانشجويان  تسخير  در 
دانشجويان را آزاد گذاشته بودند. روز شنبه، دبيرخانه ی شورای 
امنيت ملی در اطالعيه ی شماره يك كه منتشر كرد، ضمن 
نيروی  دهنده ی  دستور  مقام  دانشجويان،  با  همدردی  اعالم 
انتظامی را عزل كرده و گروه ويژه ای را برای تحقيق ماجرا 
تعيين نمود. هم چنين اعالم كرد كه تمام بازداشت شدگان، آزاد 
هستند.  مجروحان  به  رسيدگی  حال  در  هم  افرادی  و  شدند 
مقام معظم  تأييد  و  استحضار  به  دبيرخانه  بندی  ضمنًا، جمع 
رهبری و فرماندهی كل قوا رسيد كه ايشان نيز بر ضرورت 
پيگيری امر تأكيد نمودند. آيت اهلل صانعی و آيت اهلل اردبيلی هم 

با انتشار اعالميه، اظهار همدردی نمودند.
كوی  در  دانشجويی  حركت  تيرماه،   ۲۰ يكشنبه  ظهر  از  بعد 
علم  دانشگاه های  دانشجويان  از  گروهی  رسيد.  خود  اوج  به 
دعوت  كوی  ترک  به  را  دانشجويان  اميركبير  و  صنعت  و 
همه  از  ميكروفن  پشت  دانشجويی  آن ها،  دربرابر  می كردند؛ 
از  پس  نوری  عبداهلل  بعد  مدتی  شوند.  كوی  داخل  خواست 
حادثه  عليه  تندی  سخنرانی  دانشجويان،  جمع  در  حضور 
آفرينان و حاميان آن ها نمود. بعد از سخنان وی، تريبون آزاد 
شكل گرفت و دانشجويان به دو دسته تقسيم شدند: عده ای 
خواهان ماندن در كوی و پيگيری قانونی خواسته ها و گروهی 
دوم  گروه  نهايت  در  خيابانی.  اعتراض  و  راهپيمايی  خواستار 
عصر همان روز از كوی بيرون رفته و شعارهای تند خود را 

عليه مسئوالن  ادامه دادند.
رئيس  روزنامه های حامی  تند  تيترهای  ام،  صبح دوشنبه ۲1 
مجمع  دبير  و  كروبی  و  منتظری  سخنان  از  حاكی  جمهور، 
طاهری  آيت اهلل  بود.  دانشگاه  كوی  حوادث  درباره  روحانيون 
)از اصفهان( و آيت اهلل نورمفيدی )از گرگان( عوامل حمله را 
و  گرفت  دانشجويان شكل  و  اساتيد  تحصن  كردند.  محكوم 
سر  پشت  نيز  اعالميه ها  طرفی  از  شد.  تشكيل  آزاد  تريبون 
ملی  فعاالن  اعالميه ی  آن ها  جمله  از  می شدند،  منتشر  هم 
مذهبی بود كه دانشجويان را به خويشتن داری دعوت می كرد.

درباره  خود  سخنان  طی  رهبری  معظم  مقام  دوشنبه  ظهر 

هشدار  ناراحتی شان،  اظهار  ضمن  دانشگاه،  كوی  حوادث 
دادند: »دشمن دانشجو را هدف گرفته است… دانشجو فرزند 
با  می خواهد  كه  است  دشمن  است.  كشور  به  متعلق  ماست، 
نفوذ درميان دانشجويان فساد و تباهی كند، خود دانشجويان 

بايستی هوشيارانه متوجه باشند.«
و  زد  به  دانشجويان  اجتماع  دوشنبه،  روز  پايانی  ساعات  در 
خورد منتهی شد. حدود ساعت ۳ عصر، نزديك به هزار نفر از 
دانشگاه تهران به سمت چهارراه ولی عصر خارج شدند و طی 
راهپيمايی، در ميدان ولی عصر با نيروی انتظامی درگير شدند. 
ساعت ۷ عصر نيز عده ی ديگری از دانشگاه خارج شدند كه 
اين  ايشان درگير شد كه  با  آور  با گاز اشك  انتظامی  نيروی 
نيروی  برخوردهای قاطع  يافت.  ادامه  تا شب هم  درگيری ها 
انتظامی نشان از تصميم بر پايان تظاهرات و ناآرامی ها داشت. 
با اين حال، عده زيادی از دانشجويان و غيره، صبح روز سه 
شنبه هم مقابل ورودی دانشگاه تهران تظاهرات كردند و تا 

ظهر، اجتماع را به اوج خود رساندند.
مواضع  اتخاذ  با  وحدت  تحكيم  دفتر  تير،   1۸ غائله  از  پس 
جريان  در  نمود.  تلقی  مدعی  را  خود  تنش زايی،  و  جنجالی 
تير 1۳۷۸، ضمن   ۲۳ در  رهبری  با  بيعت  مردمی  راهپيمايی 
شركت در راهپيمايی، احتمال وقوع كودتا عليه دولت را هشدار 
داد. علی افشاری )عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت( 
طی مصاحبه با روزنامه صبح امروز، از تهاجم بی رحمانه نيروی 
دانشجويان سخن  به خوابگاه  انصار  و  بزرگ  تهران  انتظامی 

گفت.
انتظامی تهران  اما سردار فرهاد نظری )فرمانده وقت نيروی 
به  توجه  »با  است:  نوشته  خود  يادداشت های  در  بزرگ( 
گستردگی آشوب و شورش در حساس ترين مناطق پايتخت 
در 1۸ تير 1۳۷۸، دستور هر گونه برخورد با تظاهركنندگان و 
آشوبگران از سوی وزير كشور )موسوی الری( ابالغ گرديد و 
4۸ ساعت به طول انجاميد. در اين مدت آشوبگران و اراذل و 
اوباش نقابدار تحت حمايت بعضی از مدعيان اصالحات، آزادانه 
هركاری كه دلشان می خواست انجام دادند.« هم چنين سردار 
گفتگويی  در  پاسداران  سپاه  كل  وقت  فرمانده  رحيم صفوی، 
با  برخورد  برای  نظامی  نيروهای  ورود  مجوز  صدور  ماجرای 
آشوبگران را اينگونه روايت می كند: »در روزهای نخست فتنه 
۷۸ وزير كشور اجازه نمی داد كه سپاه و بسيج وارد عمل شده و 
آشوبی را كه تهران را به آتش كشيده بود، آرام كنند. می گفت 
انتظامی  نيروی  كه  بود  حالی  در  اين  انتظامی.  نيروی  فقط 
می گفت كه ما ديگر نمی توانيم ادامه بدهيم. من برای اولين بار 
همين جا عرض بكنم كه من در آن قضيه برخورد جدی با وزير 

كشور وقت داشتم. در دبيرخانه شورايعالی امنيت ملی كه دبير 
آن آقای دكتر حسن روحانی بود، يك برخورد لفظی بين ما 
پيش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رأی داد و گفت: »سپاه 
با ورود بسيج و سپاه، در  بيايد؛ برای دفع فتنه تهران«  بايد 
چند ساعت اين فتنه تمام شد. می توانم بگويم عناصری كه 
ما آن زمان دستگير كرديم گفتند كه از سوی مسئوالن برخی 

وزارتخانه ها حمايت می شدند.«
سردار فيروزآبادی، رئيس پيشين ستاد كل نيروهای مسلح هم 
تأييد محمد خاتمی  با پشتوانه  اين تصميم حسن روحانی را 
تصميم  »اين  می گويد:  و  كرده  عنوان  وقت  جمهور  رئيس 
زمان  آن  بود.  رئيس جمهور  تأييد  و  ملی  امنيت  شورايعالی 
جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند 
و گفتند وضع اين گونه و جمع بندی اين است و ايشان گفتند 
ديگر هر تصميمی كه گرفتيد انجام دهيد، از اين به بعد هم 

همين طور خواهد بود«.
قتل  از  اذهان،  تحريك  قصد  با  حجاريان  سعيد  روزنامه ی 
از طرفی دفتر تحكيم وحدت در  حداقل دو دانشجو نوشت. 
دانشگاه تهران كميته ی متحصنين را تشكيل داد و با شدت 
دفتر  كنترل  از  كميته  بعد،  روزهای  طی  درگيری ها  يافتن 

تحكيم هم خارج شد.
بار ديگر مقام معظم رهبری نظام اسالمی با صدور بيانيه ای 
تا خراب كاری اصالح  وارد صحنه شدند  ماه  تير  روز ۲۲  در 
طلبان را كه حتی خودشان را هم نگران كرده بود، مديريت 
 « فرمودند:  خود  پيام  از  بخشی  در  ايشان  نمايند.  اصالح  و 
دو روز است كه جمعی از اشرار با كمك و همراهی برخی از 
گروه های سياسی ورشكسته و با تشويق و پشتيبانی دشمنان 
خارجی در سطح تهران به فساد و تخريب اموال و ارعاب و 
مردم  آسايش  و  امنيت  و موجب سلب  پرداخته  عربده جويی 
شده اند. دشمنان زبور و حقير اسالم و انقالب گمان كرده اند 
انقالب و مردم مؤمن و انقالبی به آنان اجازه خواهند داد كه 
با فتنه انگيزی خود راه سلطه ی آمريكای جنايتكار را بر ميهن 
عزيز ما هموار كنند. گروهك های وابسته و معاند، طبق تحليل 
اسالم و  از  ايران  معلمان خود گمان كرده اند مردم  و  اربابان 
انقالب دست برداشته اند و به خيال باطل خود می خواهند از 
انقالب اسالمی انتقام بگيرند ولی غافل از اين كه ملت مؤمن 
اجازه  آنان  پشتيبانان  و  اربابان  و  آنان  به  و هوشيار  و شجاع 
ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسالمی آنان را به 

شدت منكوب خواهد كرد.« 
پيام باصالبت و مقتدرانه ی مقام معظم رهبری، عالوه بر تغيير 
اوضاع، شجاعت ملت را تقويت نمود و وحشت را در دل دشمن 
زنده ساخت. ايشان از مسئوالن دولتی و امنيتی خواستند كه 
عناصر مفسد را بر جای خود بنشانند و فتنه انگيزان را نااميد 
كه  فرمودند  جوانان،  خصوصًا  ايران  ملت  به  هم چنين  كنند. 
مراقب حركات دشمن باشند و با همكاری با مأموران، عرصه 

را بر مزدوران تنگ نمايند و آمادگی الزم را داشته باشند.
نشاط  امروز،  صبح  همچون  روزنامه هايی  كه  مدتی  از  پس 
حاميان  نهايت  در  افزودند،  ملت  تحريكات  بر  همشهری  و 
تبليغات  سازمان  شدند.  ناآرامی ها  اتمام  خواستار  اصالحات 
ناچاراً  آن ها  دنبال  به  و  قم  علميه ی  حوزه ی  و  اسالمی 
گروه های اصالح طلب از مردم دعوت نمودند كه در راهپيمايی 
ابراز انزجار نسبت به دشمنان خارجی و داخلی، شركت كنند.در 
پايان نيز گروه های سياسی مختلفی در اين راهپيمايی وحدت 
خواهی در روز چهارشنبه ۲۳ تير 1۳۷۸ شركت كردند كه از 
روحانيون  مجمع  برد:  نام  را  ذيل  اقشار  می توان  آن ها  جمله 
مبارز، دفتر تحكيم وحدت، جبهه مشاركت، حزب كارگزاران 
مجاهدين  سازمان  امام،  خط  نيروهای  مجمع  سازندگی، 
انقالب اسالمی، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، 
انجمن های اسالمی معلمان،  خانه كارگر، حزب اسالمی كار 
مدرسين دانشگاه ها و جامعه پزشكی، جامعه مهندسين، جمع 
نمايندگان ادواری مجلس شورای اسالمی و جامعه ی اسالمی 

فارغ التحصيالن شبه قاره ی هند.
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در آن قضیه برخورد جدی با وزیر کشور وقت 
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یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای 
وحانی به نفع سپاه رأی داد و گفت: »سپاه  ر

باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران« با ورود 
بسیج و سپاه، در چند ساعت این فتنه تمام 

شد. می توانم بگویم عناصری که ما آن زمان 
دستگیر کردیم گفتند که از سوی مسئوالن 

برخی وزارت خانه ها حمایت میشدند.
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گزارشی از انتخابات مجلس ششم شورای اسالمی

وع با تقلب! شر
 |سناریو تخریب شخصیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی|

ثبت نام آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم 
كه در بعد از ظهر آذر 1۳۷۸ روی داد، شوک بزرگی به تندروها 
ها  مشاركتی  كه  چرا  كرد؛  وارد  مشاركت  حزب  خصوص  به 
كهنه  سياستمدار  تا  بودند  آن  صدد  در  تهديدهايی  با  پيشتر 
می  نگاشته  او  نام  همراه   1۳۵۷ انقالب  الفبای  كه  را  كاری 
مجلس  در  حضور  بالتبع  و  انتخابات  به صحنه  ورود  از  شود، 
با  مردم  همراهی  ارزيابی  با  ها  خردادی  دوم  دارند.  باز  ششم 
خود به اين نتيجه رسيده بودند كه می توانند يك تنه و بدون 
قوه  سنگر  سازندگی  كارگزاران  مثل  همراهانی  از  برخورداری 
مقننه را در اختيار بگيرند. همين چشم انداز وسوسه برانگيز بود 
معنوی  گاه  تكيه  به عنوان  رفسنجانی  نامزدی هاشمی  با  كه 
حزب كارگزاران، آتش حمله به او را شعله ور ساخت. در حالی 
هاشمی  حضور  سازندگی،  كارگزاران  اعضای  از  بسياری  كه 
رفسنجانی را در انتخابات مجلس ششم، مايه تقويت گرايش 
اصالح طلبانه در كشور ميدانستند، اما شركای مشاركتی آنان، 
انديشيدند  انحصار در ساخت قدرت می  از  به مرحله جديدی 
چنان كه حتی از همان زمان در فكر جا گذاشتن افراد محوری 
چينش  در  را  نكته  اين  بودند.  كروبی  مهدی  مثل  خود  جناح 
مراتب  در  كروبی  نام  دادن  قرار  و  افراد  اين  انتخاباتی  ليست 
منتشر  اخباری  زمان  همان  در  يافت.  توان  می  ليست  پايين 
شد كه كروبی درباره حذف نامزدهای مجمع روحانيون مبارز، 
خطاب به اعضای حزب مشاركت سخنی گفته است كه تا پيش 
از اين آن را از جناح مقابل می شنيدند: »می خواهيد جريان 

مشروطيت را تكرار كنيد«. 
در شرايط جديد  بودند  نتيجه رسيده  اين  به  كه  مشاركتی ها 
نوعی  ايجاد  به  نيست،  كننده  تعيين  سياسی  ائتالف  ترک 
اساس  بر همين  و  آوردند  روی  جامعه  در  احساسی  پوپوليسم 
عمومی  افكار  در  رفسنجانی  هاشمی  چهره  تخريب  ضمن 
در  مردم  منتخب  جمهور  رئيس  كه  كردند  القا  چنين  جامعه، 
اثر عدم همراهی مجلس در تعقيب اهداف اعالم شده، ناكام 
خواهند ماند و بايستی با تشكيل يك مجلس كامال همسو با 

او مشكالت كشور برطرف شود. انتشار سخنانی از محمدرضا 
خاتمی )دبيركل وقت حزب مشاركت( مانند:

با  مجلس ششم  »اگر  و  شوند«  برادرم  راه  سد  خواهند  »می 
اكثريت اصالح طلب همراه نشود نه تنها روند اصالحات بلكه 
كل نظام از بين ميرود« در راستای برنامه های تبليغاتی جبهه 

دوم خرداد قرار گرفت.
جدايی جبهه دوم خرداد از حزب كارگزاران سازندگی و تقابل با 
هاشمی رفسنجانی همچنين حاوی اين پيام بود كه مسئوالن 
قبلی، اكنون در نقش مانع برنامه های رئيس جمهور با مخالفان 

او متحد شده اند و بايد به كسانی رأی داد كه سهمی در گذشته 
نداشته اند. كسب رأی باال افراد تازه به ميدان آمده ای مثل 
نوری  وعليرضا  خاتمی(  محمد  سيد  )برادر  خاتمی  محمدرضا 
)برادر عبداهلل نوری( دقيقا پاسخ عواطف عمومی به اين توهم 

شايع بود.
رفسنجانی  هاشمی  عليه  شديدی  های  تخريب  ترتيب  بدين 
و  گرفت  شكل  ششم  مجلس  انتخابات  برگزاری  آستانه  در 

و  قلوی جبهه دوم خرداد )حزب مشاركت  احزاب دو  اعضای 
به  ای  بی سابقه  به طرز  اسالمی(  انقالب  سازمان مجاهدين 
بداخالقی انتخاباتی دست زدند.اين شد كه نام وی در ليست 
تا  اقدامات بخش ترور شخصيت سازمان توطئه، قرار گرفت، 
جوخه های ترور شخصيت حزب مشاركت آماده زدن خنجر از 
پرونده  داشتند  اعتقاد  ها  مشاركتی  كه  رو  آن  از  شوند؛  پشت 
طلبان  اصالح  راه  سر  بر  آنكه  از  قبل  رفسنجانی  سياسی  ی 
نبايد برای  را  بايد بسته شود: »قضيه ی هاشمی  قرار بگيرد، 
جوخه  رهبری  كند«.آنان  باز  سر  كه  گذاشت  بعد  سال  چند 
به »اكبر گنجی«  را  ترور شخصيت هاشمی رفسنجانی  های 
ادعای  با طرح چندين  اين پروژه  و »عباس عبدی« سپردند. 
بی اساس انجام و با داستان سرايی و رمان نويسی دنبال شد 
های  قتل  واقع  خالف  اتهام  ادعاها،  آنان  ترين  مهم  از  كه 
ذهنی  تراوشات  ماحصل  زمينه  اين  است.در  سازندگی  دوران 
عاليجنابان  سرخپوش،  »عاليجناب  رمان  دو  در  گنجی  اكبر 
خاكستری« و »تاريكخانه ی اشباح« بروز يافت. در رابطه با 
قتلها، اكبر گنجی در نوشته هايش به »قتل سازی« پناه برده 
تا مدعی آغاز قتل های زنجيره ای از دوران رياست جمهوری 

رفسنجانی شود:
»هاشمی حقيقت را كتمان می كند. آقای هاشمی می توانست 
بگويد كه در دوران من قتل های بسياری  به مردم  صادقانه 
آنها بی  از  امامی صورت گرفت ولی من  توسط محفل سعيد 

اطالعم.«
در جايی ديگر، وی قتل ها را تكثير داده و تعداد آنها را هشتاد 
آقای  صدارت  ی  ساله  هشت  دوران  »در  كرد:  عنوان  تن 
هاشمی حدود هشتاد تن به وسيله ی محفل های اطالعاتی و 
به علل سياسی به قتل رسيده اند«.عباس عبدی، عضو برجسته 
ی حزب مشاركت، نيز در سناريوی ترور شخصيت رفسنجانی 
به موازات اكبر گنجی به حمالت ادامه داد. وی مدعی وقوع 
به  زنی  اتهام  در  و  شد  سازندگی  دولت  دوران  در  هايی  قتل 

رفسنجانی بيان داشت كه:
)قتل های  اين قضايا  آقای هاشمی در  »چهار حالت موضوع 

زنجيره ای( را ارزيابی می كنم:
1- آقای هاشمی اطالع داشته و دستور هم داده كه اين كارها 
داد  آقای هاشمی اطالع داشته، دستور نمی  انجام بشود؛ ۲- 

 زینب سادات حسینی
 ترم  شش کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
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شارکتی ها که به این نتیجه رسیده بودند 
در شرایط جدید ترک ائتالف سیاسی تعیین 

کننده نیست، به ایجاد نوعی پوپولیسم 
وی آوردند و بر همین  احساسی در جامعه ر

اساس ضمن تخریب چهره هاشمی 
رفسنجانی در افکار عمومی جامعه، چنین 

القا کردند که رئیس جمهور منتخب مردم در 
اثر عدم همراهی مجلس در تعقیب اهداف 

اعالم شده، ناکام خواهند ماند و بایستی 
با تشکیل یک مجلس کامال همسو با او 

مشکالت کشور برطرف شود.انتشار سخنانی 
از محمدرضا خاتمی )دبیرکل وقت حزب 

مشارکت(مانند:
»می خواهند سد راه برادرم شوند« 
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داشته،  اطالع  هاشمی  آقای   -۳ آمد؛  نمی  هم  شرح  به  ولی 
اينكه  توانسته مخالفت بكند؛4-  به دست می آمده ولی نمی 
آقای هاشمی رفسنجانی اطالع نداشته است، بدترين حالت اين 

آخری است و بهترين حالت اولی است.«
براساس مستندات و مدارک، قتل های مشكوک فقط به قتل 
های سال 1۳۷۷ و دوره ی اصالحات ختم می شود كه پس 
موسوی  مصطفی  متهمان،  ی  پرونده  به  كامل  رسيدگی  از 
از دوستان نزديك سعيد حجاريان، به عنوان عامل  )كاظمی( 
ماجرا  آن  در  امامی  قتل ها معرفی گرديد. نقش سعيد  اصلی 
هرگز به اثبات نرسيد؛ چرا كه پيش از رسيدگی، وی به طرز 
مشكوكی در حالی كه تحت بازجويی توسط دو بازجوی چپ 
معرفی شده از سوی علی ربيعی )و در اصل شخص حجاريان( 
نموده  خودكشی  كه  شد  گفته  و  كند  می  فوت  داشت،  قرار 
های  قتل  وقوع  بر  مبنی  عبدی  و  گنجی  واهی  است.ادعای 
بی شماری در دولت سازندگی از آنجا خالف واقع دانسته شد 
آنها  بلكه  است  نرسيده  اثبات  به  قتلها  اين  وقوع  تنها  نه  كه 
جنجال  به  فقط  و  نبردند  نيز  خود  خيالی  مقتوالن  از  اسمی 
پراكنی مشغول شدند.در گام بعدی سناريويی كه مشاركتی ها 
برای حذف سياسی رفسنجانی نوشته بودند، مسئله ی جنگ 
تحميلی بود. آنها رفسنجانی را مسئول ادامه ی جنگ پس از 
فتح خرمشهر دانستند و مدعی شدند كه امام راحل )ره( پايان 
ضمن  رفسنجانی  بودند.هاشمی  خواستار  موقع  آن  را  جنگ 
رد اين اتهام، درباره ی دستور ادامه ی جنگ توسط شخص 
فتح خرمشهر من  از  »بعد  كه:  داشت  بيان  )ره(  امام  حضرت 
دفاع  عالی  شورای  در  امام  ی  نماينده  نبودم،  جنگ  مسئول 
بودم. تنها مسئله ای كه آن موقع پيش آمد اين بود كه امام 
فرمودند كه ما موافق نيستيم كه نيروهای ما وارد خاک عراق 
با  كسی  كه  دادند  نمی  اجازه  امام  را  جنگ  اصل  ولی  شوند 
شود.  بس  آتش  يا  شود  متوقف  جنگ  كه  كند  بحث  ايشان 
خوب شما يا حرف های امام را فراموش كرده ايد و يا اينكه 
بعضی از آقايان آن را نديده می گيرند. امام حتی يك لحظه 
به كسی اجازه ندادند كه با ايشان بحث كند كه جنگ متوقف 
شود... باالخره امام پذيرفتند كه اگر وارد خاک عراق می شويد، 

به آنجا وارد شويد كه مردم نباشند و يا كم باشند«.
مشاركتی ها در برنامه ی ترور شخصيت رفسنجانی، به طرح 
زمينه  همين  در  پرداختند.  نيز  اختناق«  و  »ديكتاتوری  اتهام 
اكبر گنجی، دوران دولت سازندگی را اين گونه تاريك القا كرد:

» امكان مخالفت علنی شهروندان با خشونت و جنايت وجود 
جنبش  بود.  نگرفته  شكل  هنوز  مستقل  مطبوعات  نداشت. 
اصلی  تجديدنظر  و  ها  آرمان  بازسازی  حال  در  دانشجويی 
مشكالت جامعه بوده است«وی در اتهام زنی به دوران دولت 

سازندگی، پا را از اين فراتر گذاشت و مدعی شد:
»خشونت ورزان و جنايتكاران عرصه ی سياست در دوره 
به  دست  مكافات  از  ترس  و  دغدغه  بدون  هاشمی  ی 
جنايت می زدند«.در اين ميان عباس عبدی كه در كنار 
گنجی جوخه های ترور شخصيت رفسنجانی را رهبری 
می كرد، دولت رفسنجانی را به سياست زدايی متهم نمود:

)رفسنجانی(  ايشان  ی  حوزه  در  كه  ديگری  كار  »و 
های  بود«.جوخه  مشاركت  بردن  بين  از  دادند.  انجام 
تخريب رفسنجانی، اتهام »جاه طلبی« را نيز به فهرست 
سياهی كه در پرونده ی ايشان قرار داده بودند، افزودند: 
ی  دهه  همای  در  تا  خواهد  می  سرخپوش  »عاليجناب 
سوم انقالب همچنان قدرتمند باقی بماند. اگر ايشان بر 
كرسی رياست مجلس تكيه زند، با چنين شخصی چه نوع 
رابطه ای می توان برقرار كرد؟ «دليل تخريب شخصيت 
رفسنجانی نه تنها كنار گذاشتن شخصيتی بود كه مانعی 
در سر راه مشاركتی ها برای تسخير مجلس ششم قلمداد 
»اتمام  دليل  به  آنان  ديد  در  رفسنجانی  بلكه  شد،  می 

تاريخ مصرف«، محكوم به »ترور شخصيت« بود:
»تئوريسين های چپ طی يك ساله ی اخير بسيار تالش 
كردند كه به اليه های ارتدوكس خود بقبوالنند كه عمر 
سياسی هاشمی رفسنجانی به پايان رسيده است. آنها می 
گفتند: هاشمی اين استاد برجسته ی چانه زنی در سطوح 
پنهان  ديپلماسی  از هنر  تواند  نمی  ديگر  قدرت،  فوقانی 

انتخابات مجلس  استفاده كند«.در حالی روز رأی گيری  خود 
از عملكرد جوخه های ترور  ششم فرا رسيد كه مشاركتی ها 
شخصيت رفسنجانی مسرور و سرمست بودند و بررسی های 
انجام شده نشان داد كه  آماری مطبوعات و نظرسنجی های 
در طی يك هفته تبليغات انتخابات مجلس ششم، هر تهرانی 
به طور متوسط روزانه سه مقاله عليه هاشمی و پنج شايعه ی 
اتهام جديد در مورد وی و خانواده اش شنيده است«.  تازه و 
و  رأی   ۷۶۹۸۸۶ با  رفسنجانی  آرا،  شمارش  نتايج  اعالم  با 
كسب ۲۵درصد آرای شركت كنندگان شهر تهران، نفر سی ام 
منتخبين شهر تهران شد.مشاركتی ها كه نتوانسته بودند مانع 
راهيابی هاشمی رفسنجانی به مجلس گردند، اميدوار بودند كه 
ترور شخصيت،  توسط جوخه های  با پی گيری سناريو  شايد 
بتوانند پرونده ی سياسی رفسنجانی را ببندند. بر همين اساس 
انتخابات  در  تقلب  اتهام  و  رفسنجانی  آرای  در  افكنی  شبهه 
ترور شخصيت  های  جديد جوخه  كار  دستور  در  وی،  نفع  به 
رفسنجانی نوشته می شود. روزنامه ی »مشاركت«، كه ارگان 

وقت حزب مشاركت به شمار می آمد، در اين مورد نوشت:
نتايج  به  اعتراض  با  رحمانی(  اكبر  )علی  يكم  و  سی  »نفر 
كانديدای  بين سی  به طور قطع در  را  انتخابات، جايگاه خود 
منتخب تهران ميداند«.در اين ايام، رفسنجانی متين و بردبار، 
نظاره گر بازی جديد است. او برای از بين بردن هرگونه شبهه 
و خنثی كردن توطئه ی جديد، نامه هايی به شورای نگهبان 
می نويسد و در آن خواستار بررسی دقيق و كامل شكايت نفر 
سی و يكم ميشود. بعد از چند روز اعالم شد كه »با بازشماری 
برخی صندوق های رأی حوزه ی انتخابيه ی تهران و شمارش 
آرا  تغيير در  اكبر هاشمی رفسنجانی،  اكبر رحمانی و  آرا علی 
جايگاه  در همان  نفر همچنان  دو  اين  و  است  نشده  مشاهده 
باقی مانده اند«.با توقف ادامه ی بازشماری آرا، مشاركتی ها 

سناريوی تخريب را جلو می برند و مدعی می شوند كه:
»اگر بازشماری آرای هزار صندوق در تهران ادامه می يافت، 
قطعا جای نفرات سی ام و سی و يكم تغيير می كرد و علی اكبر 
ميشد«.رفسنجانی  رفسنجانی  هاشمی  اكبر  جايگزين  رحمانی 
جهت كندن ريشه ی شايعات، بار ديگر در نامه هايی خطاب به 
دبير شورای نگهبان، خواستار رسيدگی دقيق تا رفع ابهام می 
شود. وی در اين نامه با اشاره به اينكه پس از توقف بازشماری 
آرای مردم تهران، بار ديگر زمينه برای رواج شايعات و حدس 

و گمان به وجود آمده است، تأكيد می كند كه:
از  جلوگيری  و  داوطلبان  حق  حفظ  برای  رسد  می  نظر  »به 
اداره ی  ارزشمند  اعتماد مردم كه سرمايه ی  مخدوش شدن 
كشورند، الزم باشد رسيدگی دقيق تا رفع ابهام انجام می شود 
و در مراحل مختلف با اطالع رسانی به موقع، مردم در جريان 
امر قرار گيرند«.شورای نگهبان پس از بازشماری بخشی ديگر 

زاده، رئيس ستاد  تاج  به تخلفات گسترده ی مصطفی  آرا،  از 
می  پی  مشاركت،  حزب  ارشد  عضو  و  وقت  كشور  انتخابات 
برد و طی گزارشی به مقام معظم رهبری، تقاضای دستور می 
نمايد. پس از راهنمايی آيت اهلل خامنه ای، شورای نگهبان با 
ابطال صندوق های مخدوش، جمع بندی آرای نهايی تهران 
با ۹۳۰۵۹۰ رأی و  را در حالی اعالم می كند كه رفسنجانی 

كسب۲۸  درصد آرا در رتبه ی بيستم قرار می گيرد.
به  و  ها  مشاركتی  دست  به  كه  را  مجلسی  ترک  رفسنجانی 
بود، بر حضور ترجيح می  آبرويش تسخير گشته  قيمت خون 
را  خود  تاريخی«  »انصراف  رسما  ای  بيانيه  صدور  با  و  دهد 

اعالم می كند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

هستيد،  مطلع  كه  طور  همان  تهران،  بزرگوار  و  شريف  مردم 
ام،  قلبی  و  تمايل شخصی  و  قبلی  تصميم  برخالف  اينجانب 
حسب وظيفه ی شرعی و رسالتی انقالبی و ميهنی و در پی 
صاحب  های  شخصيت  و  محترم  های  چهره  تأكيد  و  اصرار 
نظر نظام، در انتخابات مجلس شورای اسالمی شركت نمودم، 
اما حجم سنگينی از تبليغات منفی و خالف پيش از برگزاری 
انتخابات و در دورهی تبليغات و به هنگام رأی گيری شمارش 
آرا، بر صحنه ی ميدان رقابت های انتخاباتی عارض گشت و 
عليه  هايی  سمپاشی  انقالب  داخلی  و  خارجی  دشمنان  حتی 
اصل نظام و دستاوردهای انقالب و دفاع مقدس و سازندگی 
نمودند و در جريان انتخابات و حتی پس از اعالم نتايج، فضای 
شبهه ناک و ابهام آلودی به وجود آمد. خوشبختانه تدبير مقام 

معظم رهبری مانع بروز مشكالت سياسی و اجتماعی شد.
و  اجرايی  مسئوالن  از  اينجانب  درخواست  و  اصرار  رغم  به 
و  حقيقت  تمام  كشف  و  ابهام  هرگونه  رفع  بر  مبنی  نظارتی 
ابهامات  هنوز  كشور،  وزارت  و  نگهبان  شورای  های  تالش 
تواند  می  كه  است  باقی  تهران  انتخابات  نتايج  در  و شبهاتی 
نيروهای  دستاويز دشمنان ملت و مخدوش كننده ی وحدت 
معتقد به نظام اسالمی گردد. اكنون با توجه به شرايط جاری، 
و  ملی  وفاق  برای  تالش  و  مطلوب  به صورت  وظيفه  انجام 
و  حضورم  ی  عمده  و  مهم  اهداف  از  كه  سازندگی  تقويت 
از سمت  تهرانی  عزيز  موكالن  و  مردم شريف  از  عذرخواهی 

نمايندگی مجلس شورای اسالمی اعالم انصراف می نمايم.
وظيفه ی خود می دانم نسبت به اعتماد همه ی كسانی كه به 
رغم تبليغات فراوان ناروا، به اينجانب رأی داده اند، ابراز تشكر 
نمايم و به آرای كسانی كه به هر دليل منتخب شان من نبوده 
ام، به ديده ی احترام بنگرم. همچنين نسبت به افراد و گروه 
های معدودی كه به اشتباه يا خدای ناخواسته با كينه توزی و 
عداوت به ناحق مرتكب تهمت، غيبت يا انتقاد ناسالمی در مورد 
اينجانب شده اند گذشت نموده و از درگاه خداوند متعال برای 

خود و همگان طلب بخشش و تنبه نمايم.
نمايندگان  ی  همه  هوشياری  و  تالش  با  اميدوارم 
محترم، نهاد قانون گذاری مجلس ششم، سنگر عزت، 
و  انقالب  و  نظام  به  وفادار  نيروهای  همدلی  و  اقتدار 
ارگانهای  و  نهادها  و  گانه  سه  قوای  همكاری  تقويت 
اينجانب در هر عرصه ای كه مصالح و  كشور باشد و 
منافع نظام اسالمی حاكم نمايد به انجام وظيفه خواهم 

پرداخت.
اكبر هاشمی رفسنجانی

 |نگاهی به روند مشکوک انتخابات مجلس ششم|
در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  ششمين  انتخابات 
بيست و نهم بهمن ماه 1۳۷۸ به همت مسئوالن اجرايی 
و نظارتی )وزارت كشور و شورای نگهبان( برگزار گرديد 
و ميليون ها ايرانی مسلمان بر حسب تكليف شرعی و 
تا  شدند  حاضر  رای  های  صندوق  پای  در  خود،  ملی 
ضمن نمايش حضور بانشاط خود، ۲۹۰ نماينده مجلس 
نگهبان  شورای  تأييد  با  كه  نامزدی  ميان صدها  از  را 
وارد فاز رقابت شده بودند، انتخاب و راهی مجلس كنند. 
پس از پايان يافتن زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آراء 
از سوی وزارت كشور، مردم بی صبرانه منتظر اعالن 
اين  بودند.  پايتخت  و  شهرستانها  در  انتخابات  نتايج 
انتظار گرچه در شهرستانهای كوچك زودتر از شهرهای 
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بزرگ و پايتخت پايان يافت، اما تمامی نگاه ها از سراسر ايران 
اسالمی به تهران دوخته شده بود، تا خبری از نتايج انتخابات 
وزارت  و  نبود  پايانی  را  انتظار  اين  گويا  شود.  دريافت  تهران 
كشور برخالف روال معمول، حتی اعالن اوليه نتايج انتخابات 
تهران را مدتها به تأخير انداخت و باالخره پس از سه روزه با 
پايان داد. در روز هفتم اسفند  انتظار ملی  اين  به  ارائه ليست 
عنوان  به  را  نفر   ۳۰ اسامی  قطعی،  اعالن  با  نيز   1۳۷۸ ماه 
بار  اين  انتخابات  نتايج  كرد.  معرفی  مردم  منتخب  نمايندگان 
قدری تأمل برانگيز بود، بويژه وقتی با تعلل های وزارت كشور 
وقوع  از  خبر  نگهبان،  شورای  و  شده  همراه  نتايج  اعالن  در 
تقلب در انتخابات تهران ميداد، ديگر می شد حدس زد كه چه 
بر سر انتخابات آمده است. هر چند زوايای اين اتفاق هولناک 

همچنان در پس پرده ی ابهام بود.
 |استمداد شورای نگهبان از رهبری|

بسيار  تقلب های  وقوع  از  نگهبان  اوليه شورای  بررسی های 
ای  پاره  دريافت  از  پس  شورا  اين  داشت.  حكايت  گسترده 
شكايات، تعداد ۸۶۷ صندوق را به طور تصادفی از حوزه های 
انتخابيه تهران، ری، شميرانات و اسالم شهر مورد بازشماری 
قرار داد. در نتيجه اين بازشماری معلوم می شود كه در ۵۳4 
تخلفات  شده،  بازشماری  صندوق   ۸۶۷ مجموع  از  صندوق 
نگهبان  تصريح شورای  به  است.  داده  رخ  سابقه  بی  و  كالن 
در شكوائيه خود به قوه قضائيه، قطعا تخلفات در بقيه صندوق 
ها هم تفاوت چندانی با صندوق های بازشماری شده نداشت و 
به اين ترتيب از نظر شورای نگهبان، انتخابات پايتخت باطل 
های  بينی  پيش  داليل  از  يكی  بود.شايد  تأييد  قابل  غير  و 
قطعی برخی از روزنامه های دوم خردادی، علم آنان به وقوع 
به حصول  را  آنان  كه  چنان  آن  بود.  گسترده  تخلفات  همين 
نتيجه دلخواهشان واقف كرده بود. شماری از اين روزنامه ها 
بود،  انجام  در حال  تهران همچنان  انتخابات  كه  در شرايطی 
اصالح  پيروزی  گذراند،  می  را  خود  تمديد  ساعات  آخرين  يا 
طلبان را تيتر اصلی روزنامه های خود قرار داده بودند. روزنامه 
صبحگاهی آفتاب امروز سی ام بهمن ماه 1۳۷۸ در حالی كه 
كمتر از ده ساعت از پايان انتخابات گذشته بود با تيتر درشتی 

در صفحه اول خود نوشت:
»نتايج اوليه شمارش آراء در شهرستان ها از پيروزی اصالح 
كه  معتقدند  همچنين  سياسی  آگاهان  دهد.  می  خبر  طلبان 
يابند.«  می  دست  قطعی  پيروزی  به  درتهران  طلبان  اصالح 
طلبان  نوشت:»اصالح  تاريخ  همان  در  آزادگان  روزنامه عصر 
در  انتخابات  كه  بود  حالی  در  اين  كردند.«  فتح  را  مجلس 
اين،  بر  عالوه  بود.  شده  تمديد   ۲۲ ساعت  تا  كشور  سراسر 
اولين نتايج رسمی تهران پس از سه روز از سوی وزارت كشور 
يك  رسمی  نتايج  نيز  ها  شهرستان  اكثر  در  و  گرديد  اعالم 
روز پس از انتخابات اعالم شد.به داليلی كه گفته شد از نظر 
شورای نگهبان انتخابات تهران غير قابل پذيرش بود و اين امر 
صحت انتخابات ساير شهرها را نيز با ترديد جدی مواجه كرد. 
از سوی ديگر بازشماری تمامی صندوق ها نيز به زمان زيادی 
نياز داشت ، به هيچ وجه به مصلحت نبود. رعايت امانتداری 
و پاسداری از آراء مردم از سو استفاده و رعايت مصلحت اهم، 
از سوی ديگر، شورای نگهبان را بر سر دو راهی دشواری قرار 
داده بود. از اين رو دبير شورای محترم نگهبان با ارسال نامه 
ای به محضر رهبر معظم انقالب خواستار ارائه راه حلی برای 
خروج از اين بن بست شدند. در بخشی از نامه آيت اهلل احمد 

جنتی ضمن ارائه گزارشی از تخلفات قطعی چنين آمده است:
 ۵۲۸ بررسی  از  پس  مستحضريد،  كه  طور  همان  »احتراما 
اواخر سال  در  نظارت  و هيأت  اجرايی  توسط هيأت  صندوق، 
اسفند  اواخر  در  تهران  انتخابيه  انتخابات حوزه  پرونده   ،1۳۷۸
ماه 1۳۷۸ به شورای نگهبان ارسال شد. در اين پرونده شكايت 
چند تن از داوطلبان نمايندگی وجود داشت كه مطابق قانون، 
نگهبان  ميكرد. شورای  رسيدگی  آنها  به  بايد  نگهبان  شورای 
و  رفع  همچنين  و  شده  ياد  شكايت  به  رسيدگی  منظور  به 
از  تعداد ديگری  بر موارد شكايت،  دفع برخی شبهات، عالوه 
صندوق ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعة ۸۶۷ صندوق 
مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشكاالت و 
تخلفات شكلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: مغايرت تعداد 

تعرفه ها و برگ های رأی، وجود آرايی كه دارای مهر نظارت 
نيستند، آرای با دو خط، مغايرت تعداد آرای مردم داخل صندوق 
باشد،  داخل صندوق  بايد  كه  فرم  فقدان  بازشماری مجدد،  با 
پارگی لفاف صندوق ها، نبودن الک و مهر بر روی برخی از 
صندوق ها و تخلفات ديگر... در اين شرايط، شورای نگهبان 
بخواهد  چنانچه  كه  است  گرفته  قرار  دشوار  امر  اين  برابر  در 
تجربه  به  توجه  با  دهد،  ادامه  را  بازشماری  ترتيب  همين  به 
بازشماری تا اين مرحله و باتوجه به موانع و مشكالت ناشی از 
بررسی های صندوق ها و طول مدت بازشماری تا اين مرحله، 
بازشماری كامل به مدت طوالنی ديگری نياز دارد كه شايد در 
شرايط كنونی امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و عالوه 
بر اين، به مصلحت مردم و مجلس نيست و با توجه به نتايج 
كنونی، شورای نگهبان نمی تواند صحت انتخابات را تأييد كند. 
با عنايت به آن چه گذشت، شورای نگهبان مصلحت ديد كه 
موضوع و مسايل مربوط به آن را به استحضار حضرت عالی 

برساند و از آن مقام معظم، تقاضای راهنمايی كند.«
 |تدبیر و گره گشایی رهبری|

نگهبان،  شورای  نامه  دريافت  از  پس  رهبری  معظم  مقام 
ايجاد  از بن بست  برای خروج  اين شورا  به  را  دستورات ذيل 

شده ارائه فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

با  توفيقاتهم،  دامت  نگهبان  شورای  محترم  اعضای  حضرات 
سالم و تحيت 

تهران،  انتخابات  مورد  در  محترم  آقايان  نامه  به  پاسخ  در 
ابتدائا الزم می دانم از تالش مسئوالنه آن شورا در پاسداری 
عمل  در  كه  دقتی  از  و  ايران  شريف  ملت  انتخاباتي  آرای  از 
به وظيفه بزرگ امانت داری به كار برده ايد، صميمانه تشكر 
كنم. بی شك خدمات مرارت بار و پررنجی از اين قبيل، پاسخ 
شايسته مسئوالن به اين ملت بزرگ و وظيفه شناس و الزمه 
شكرگزاری نعمت نظام اسالمی در برابر خداوند متعال است. 
اينجانب پس از قدردانی و تشكر از تالش های آقايان محترم 
و ديگر دست اندركاران انتخابات، نكات زير را اعالم می دارم :

1.صندوق هايی كه مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان 
به اثبات رسيده است و با معيارهای آن شورا قابل تأييد نيست، 

بايد ابطال گردد. 

۲. به نظر می رسد كه بازشماری بقيه صندوق ها كه طبق آن 
چه در نامه خود مرقوم داشته ايد جز در مدتی طوالنی، ناممكن 
و برخالف مصلحت است، وظيفه شرعی و قانونی را متوجه آن 

شورا نمی سازد، زيرا وجود تخلف در آن محرز نيست. 
۳. وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوق ها، به جز 
آنچه در بند يك آمده است، مالحظه و نتايج آن به عنوان نتايج 

نهايی انتخابات تهران اعالم شود. 
4. دستگاه قضايی و بازرسی موظفند عامالن تخلف در صندوق 

های مخدوش را شناسايی و تحت تعقيب قانونی قرار 
دهند...« 

شورای نگهبان پس از رهنمودهای صريح مقام معظم رهبری، 
ماه  سه  حدود  كه  پرداخت  شكايات  رسيدگی  و  دريافت  به 
از مجموع ۳۰۷۷  اين مدت سه ماهه،  در  و  انجاميد  به طول 
صندوق، تعداد 1۳۶۲ صندوق را در سه مرحله جداگانه، مجددا 
شمارش كرد و بقيه را طبق نظر مقام معظم رهبری بازشماری 
از مجموع صندوقهای شمارش  ابطال ۵۳4 صندوق  با  نكرد. 
شده و پذيرش بدون بازشماری بقيه صندوقها، تركيب منتخبين 
دچار تغييرات محسوس شد وزارت كشور نيز با تمكين در برابر 
نتيجه اعالمی از سوی شورای نگهبان، با انتشار اطالعيه ای 
بيست و هشت تن را رسما به عنوان نمايندگان تهران معرفی 
پيرو  داد.  احاله  دوم  دور  به  را  ديگر  نماينده  دو  ورود  و  كرده 
تصريح مقام معظم رهبری، مبنی بر ضرورت شناسايی و تعقيب 
قانونی عامالن اين تخلف بی سابقه، شورای نگهبان با تنظيم 
شكوائيه ای عليه وزارت كشور رسما خواستار برخورد قاطع قوه 

قضائيه با عامالن تخلف انتخاباتی گرديد.
آيت اهلل شاهرودی  به  نامه خطاب  اين شكايت  از  در بخشی 

رئيس قوه قضائيه آمده بود:
از قوه قضائيه   بر حسب نظر مبارک مقام معظم رهبری كه 
خواستند عوامل خالف را شناسايی و تحت تعقيب قرار دهند، 
وزارت  انتخابات  متوجه ستاد  را  تقصير  نگهبان عمده  شورای 
فرماييد  دستور  عالی می خواهد  از حضرت  و  داند  می  كشور 
هر چه سريع تر تا آثار و ادله و قرائن و شواهد محو نشده به 
تخلفات رسيدگی كرده و متهمان را تحت پيگرد قانونی قرار 
داده و حكم قانون را هر چه ،هست عادالنه و قاطعانه در حق 
آنها اعمال نمايند.« به همين سبب قوه قضائيه، سيدمصطفی 
تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور را در پنجم بهمن 1۳۷۹ 
به دادگاه عمومی تهران احضار و وی را مورد محاكمه قرارداد 
اما موسوی الری، وزير كشور با جرم تلقی كردن ابطال ۵۳4 
را  قضائيه  قوه  بود،  محرز  صددرصد  آنها  تخلف  كه  صندوق 
متهم كرد:»عده  به مجموعه دولت  نسبت  برخورد جناحی  به 
اصل  عده  آن  تابند،  برنمی  را  زاده  تاج  آقای  حضور  كه  ای 
دولت را قبول ندارند، حق هم دارند، دولت نظر آنها را تأمين 
نميكند.« وزارت كشور همچنين با واكنشی تندخويانه، احكام 
وجود  با  و  خوانده  بار  تأسف  را  قضائيه  قوه  سوی  از  صادره 
انتخابات  در  تخلف گسترده  بر  مبنی  فراوان  و مستندات  ادله 
ششمين دوره مجلس شورای اسالمی، آن را يكی از سالم ترين 

انتخابات كشور خواند. در اين اطالعيه آمده بود:
دوره  ششمين  انتخابات  كه  اين  بر  تأكيد  با  كشور  »وزارت 
شده  برگزار  انتخابات  ترين  سالم  از  اسالمی  شورای  مجلس 
ايران،  با ملت سرافراز  پيمان خويش  به  باشد و در عمل  می 
با به جان خريدن همه فشارها و تضعيفات، استوار و باصالبت 
مقام معظم رهبری  توسط  انتخاباتی كه  از صحت و سالمت 
تجلی آيات نصرت الهی وپيروزی ملت نام گرفت، دفاع خواهد 
كرد.« دادگستری تهران در واكنش به اطالعيه وزارت كشور 
آن را مداخله غير قانونی در كار قاضی و اظهارات فوق را فاقد 
وجاهت و خالف حقيقت خواند. در اطالعيه دادگستری تهران 

آمده بود:
اتهام  مظان  در  خود  پرونده  اين  در  نيز  كشور  محترم  »وزير 
است كه رسيدگی به پرونده ايشان با فرار عدم صالحيت، به 
به نظر می رسد  ارسال شده است و  دادسرای ويژه روحانيت 
محترم  وزير  پيشاپيش  دفاع  بر  حمل  بايد  را  صادره  اطالعيه 
كشور از اتهامی دانست كه در مرجع صالحه رسيدگی خواهد 

شد.«

یک
نگاه

867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و 
متأسفانه با برخی از اشکاالت و تخلفات 

شکلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: 
مغایرت تعداد تعرفه ها و برگ های رأی، وجود 

آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای 
با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل 
صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که 

باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق 
وی برخی از صندوق  ها، نبودن الک و مهر بر ر

ها و تخلفات دیگر... در این شرایط، شورای 
نگهبان در برابر این امر دشوار قرار گرفته 

است که چنانچه بخواهد به همین ترتیب 
بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه 
بازشماری تا این مرحله و باتوجه به موانع 

و مشکالت ناشی از بررسی های صندوق 
ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، 

بازشماری کامل به مدت طوالنی دیگری نیاز 
دارد که شاید در شرایط کنونی امکان اقدام 
به آن وجود نداشته باشد و عالوه بر این، به 
مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه 
به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی تواند 

صحت انتخابات را تأیید کند.
»نامه احمد جنتی به رهبر انقالب«

 1366
1367
1368
1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384

دوم
خرداد

98

64
هواِی

آزاد



ور سعید حجاریان بررسی زندگی و تر
ور جعبه سیاِه اصالحات! تر

 | آغاز راه|
در  قدرت  ابر  يك  منافع  بردن  پيش  برای  اقدام  ترين  اصلی 
كشور هدف خود نفوذ در بدنه امنيتی و اطالعاتی آن كشور 
مد  نيروهای  هم  و  گردد  تامين  ها  آن  امنيت  هم  كه  است 
نظرشان بتوانند به قدرت های اجرايی برسند. ايران دارای دو 
ژئوپولوتيك  نظر  از  و  دنيا  استراتژيك  نقطه  چهارده  از  نقطه 
انرژی  فراوان  منابع  همچنين  ؛  ميشود  محسوب  زمين  قلب 
آزاد  های  آب  به  سرزمينی،دسترسی  فسيلی،گستردگی  های 
عصر  شروع  از  همواره  شده  باعث  خدادی  مواهب  ديگر  و 
استعمار در مركز توجهات قرار بگيرد.با روی كار آمدن پهلوی 
ها و برقراری رابطه بسيار خوب ايران با غرب زمينه ای فراهم 
نيروهای  سازماندهی  غرب  بلوک  در  قدرت  صاحبان  تا  شد 
خود را در ايران شروع كنند و اين از طريق پنج شاخه صورت 

گرفت :
1( پيمان ناتو كه به ارتش سری معروف بود و اكثر اعضا آن از 

ميان وزرا و معاونين و دولتمردان انتخاب می شد.
۲( عوامل سرويس های اطالعاتی كه بر دانشجويان ايرانی 
بورسيه شده در آن كشور ها كار می كردند تا پس از بازگشت 

به كشور عامل و رابط آنها در ايران باشند.
بسيار  ساواک  تشكيل  با  بعدها  كه  موساد  های  شبكه   ۳

سازمان يافته تر و ريشه دارتر از نيروهای ديگر شد.
4( منابع و عوامل مربوط به ساواک كه لزوما كارمند آن نبودند 
می  تكميل  را  ساواک  اطالعاتی  اشراف  شبكه  مانند يك  و 

كردند.
آنها  اكثر  كه  بهاييت  مثل  آلود  راز  و  مخفی  های  شبكه   )۵
بهايی شده  اسرائيل  از  با دستور مستقيم  كه  بودند  يهوديانی 

بودند.
گرفت  تصميم  پهلوی  رضا  محمد  مرداد   ۲۸ كودتای  از  بعد 
كار  اين  برای  و  دهد  شكل  منسجم  اطالعاتی  سازمان  يك 
اسرائيلی  مقامات  كرد.  را  اسرائيل  با  همكاری  درخواست 
استقبال كردند و به گفته حسين فردوست ابتدا دو تا سه گروه 
اين  نفره برای آموزش به سرزمين های اشغالی رفتند و   1۰

درخواست سرهنگ  به  كشيد.  سال طول  دو  تا  يك  از  دوره 
افسران موساد برای آموزش  ايرانی  نيمرودی يهودی  يعقوب 
نيروهای ساواک را تعليم دادند. ايران آمدند و زبده ترين  به 

ساواک  طريق  از  شدند  مامور  عاليخانی  خاندان  همچنين 
يهوديان ايرانی را شناسايی و در صورت توانايی در پيش برد 
سال  اسفند  در  كنند.سرانجام  فعال  ايران  در  اسرائيل  اهداف 
و  اطالعات  سازمان  ملی  شورای  مجلس  تصويب  با   1۳۳۵
امنيت كشور موسوم به ساواک تشكيل شد كه در دوره خود از 
بی خطا ترين و دقيق ترين سازمان های اطالعاتی خاورميانه 

به حساب می آمد.
با  عميقی  رابطه  شدت  به  اداره  دو  ساواک  اداره   ۹ ميان  از 
محسوب  ايران  در  موساد  شعبه  نوعی  به  و  داشتند  اسرائيل 
ميشدند يعنی اداره هشتم كه اداره ضد جاسوسی بود و اداره 
مهم  امنيتی  داشت.نهاد  را  داخلی  امنيت  مسئوليت  كه  سوم 
ديگر در دوران پهلوی دوم ركن دوم ارتش بود كه حفاظت 
اطالعات نيروهای نظامی محسوب ميشد.در حد فاصل 1۲ تا 
۲۲ بهمن ۵۷ كه حتی هنوز امام خمينی و چهره های اصلی 

نهضت از پيروزی قطعی انقالب اطمينان ندارند عده ای اقدام 
به گرفتن اداره سوم و اداره هشتم ساواک و ركن دوم ارتش 
حلقه  نخستين  نهاد  سه  اين  در  يافته  استقرار  كنند.افراد  می 
امنيتی بعد از انقالب را تشكيل داده و فعال می شوند.در اداره 
سوم ساواک كه با پيروزی انقالب به واحد اطالعات نخست 
وزيری تبديل شد؛ مسعود كشميری،جواد قديری،خسرو قنبری 
شدند.در  مستقر  حجاريان  سعيد  و  تهرانی  خسرو  به  معروف 
ركن دوم ارتش كه به وسيله حجاريان به ستاد كميته  مشترک 
تبديل شد )حتی مادر وی در كميته نازی آباد بازجو بود( نيز 
محمد كاظم پيرو رضوی،سعيد حجاريان،خسرو تهرانی و جواد 

قنبری فعاليت می كردند.
اين شروع فعاليت های امنيتی سعيد حجاريان در بعد از انقالب 
است.اقدامات امنيتی حجاريان و همكارانش بسيار عجيب بود 
و در اين مدت اتفاقاتی مثل بمب گذاری نخست وزيری و فرار 
كشميری،ارتباط بنی صدر با سيا و رياست جمهوری او،كودتای 
ای  خامنه  اهلل  آيت  مثل  انقالب  مهم  های  چهره  نوژه،ترور 
اهلل  آيت  مثل  ديگر  های  شخصيت  و  قديری!  جواد  توسط 
افتاد. اتفاق  غيره  و  مطهری  طالقانی،شهيد  اهلل  بهشتی،آيت 

در سال ۶۲ طرح وزارتخانه شدن اطالعات در مجلس تصويب 
اطالعات  مثل  امنيتی  های  نهاد  همه  رسما   ۶۳ سال  و  شد 
اطالعات  وزارت  به  مشترک  كميته  ستاد  و  وزيری  نخست 
ملحق شد و حجاريان كه در واقع ميتوان او را موسس وزارت 
اطالعات دانست به عنوان معاون بين الملل در آن فعال شد.او 

در اين باره باره ميگويد :
»من و بچه های سازمان اولين طرح تاسيس وزارت اطالعات 
با سه قوه درگير شديم،با سپاه  اين ماجرا  را تهيه كرديم.سر 
ناراحت بود كه چرا دنبال  از ما خيلی  درگير شديم،الجوردی 
وزارتخانه ايم به جای تابع رهبری بودن اطالعات. خود امام 
پيش  بود  رفته  محالتی  بودند؛شهيد  شده  ناراحت  حتی  هم 
امام و گفته بود ميخواهند وزارتخانه درست كنند در حالی كه 
به سيد احمد  اطالعات هيچ جای دنيا وزارتخانه نيست. من 
گفتم اگر اطالعات زير نظر امام باشد همه اتفاقات آن پای امام 
نوشته ميشود...نيت من خير بود اما وقتی اطالعات وزارتخانه 

شد گفتند باالخره نقشه اش را پياده كرد.«
در  حجاريان  حضور  سالهای  با  رابطه  در  حسينيان  اهلل  روح 

شناسی
شخصیت

یک
نگاه

وح الله حسینیان در رابطه با سالهای  ر
حضو ر حجاریان در وزارت اطالعات 

می گوید :»من و آقای محسن اژه ای 
به خاطر عملکرد خشونت آمیز آقای 

حجاریان و ربیعی نتوانستیم آنجا)وزارت 
اطالعات ( بمانیم حاال چطور شده 

است که یک مرتبه در جامعه همه چیز 
برعکس شده و ما مبدل به چهره های 
خشن و آن ها چهره های مالیم و ضد 

خشونت شده اند.«

 صابر کاظمی
 ترم یک تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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به  ای  اژه  محسن  آقای  و  :»من  گويد  می  اطالعات  وزارت 
خاطر عملكرد خشونت آميز آقای حجاريان و ربيعی نتوانستيم 
آنجا )وزارت اطالعات ( بمانيم حاال چطور شده است كه يك 
مرتبه در جامعه همه چيز برعكس شده و ما مبدل به چهره 
های خشن و آن ها چهره های ماليم و ضد خشونت شده 

اند.«
 |عصِر جدید|

با روی كار آمدن فالحيان به عنوان وزير اطالعات و رفتن ری 
شهری حجاريان به دليل ناساگاری با وزير جديد از  وزارتخانه 
زير  جمهوری  رياست  استراتژيك  تحقيقات  مركز  در  و  رفت 
اينجا دوره دوم  از  به كار كرد .  آغاز  نظر موسوی خوئينی ها 
زندگی سياسی او آغاز شد. حجاريان مدرک كارشناسی رشته 
مهندسی مكانيك از دانشگاه تهران را داشت و پس از ورود به 
مركز تحقيقات در پی اخذ مدرک در رشته علوم سياسی بر آمد.

مقطع  در  را  خود  تحصيالت  ای  سهميه  دانشجو  عنوان  به 
به  او  داد.ورود  ادامه  تهران  دانشگاه  در  ارشد  كارشناسی 
با  را  بيشترش  دانشكده حقوق و علوم سياسی زمينه آشنايی 
اساتيد اين دانشكده فراهم كرد و به ويژه موجب پيوند او با 
بشيريه شد و بعد از آن از نظرات و آرای او در مركز تحقيقات 
پروژه  گفته حجاريان  به  اينكه  ويژه  به  برد  بهره  استراتژيك 
اصلی مركز تحقيقات "توسعه سياسی" بود كه موضوع مورد 
عالقه بشيريه به حساب ميرفت.علی فالحيان ميگويد : »سعيد 
فعالی  نيروی  بود  اطالعات  وزارت  در  كه  وقتی  تا  حجاريان 
از آنكه حجاريان فعاليتش در دانشگاه شروع شد  اما بعد  بود 
نوشته هايی از او منتشر شد با آن سعيدی كه ما در وزارت می 

شناختيم خيلی متفاوت بود.«
يك  دكتری  و  ارشد  كارشناسی  دومقطع  هر  در  حجاريان 
انتخاب كرد »موعوديت در انقالب  موضوع را برای پژوهش 
روسيه و انقالب اسالمی« حجاريان با نوشتن دو مقاله »فرايند 
عرفی شدن فقه شيعه« و »امام خمينی فقيه دوران گذار«عمال 
تئوری  واقع  در  مقاله  دو  بخشيد.اين  رسميت  خود  نظريه  به 
سكوالريزه شدن جمهوری اسالمی بود تا جايی كه حتی مورد 
انتقاد محمد خاتمی قرار گرفت.حجاريان هر دو اين مقاالت 
به  كيان  ماهنامه  در  پور«  صالح  »جهانگير  مستعار  نام  با  را 
چاپ رساند و آن دو را به همراه دو مقاله ديگر كه در موضوع 
سكوالريسم بودند در سال 1۳۸۰ در قالب كتابی با عنوان»از 
شاهد قدسی تا شاهد بازاری« منتشر كرد.عالوه بر اين چندين 
كتاب ديگر هم به چاپ رسانده كه مهم ترين آنها »جمهوريت 
در حوزه  ای  دارای جزوه  است.او  قدرت«  از  زدايی  افسون   :
عمليات روانی است كه مربوط به يك دوره تدريس در سال 
۷۳ در مقطع دكتری در دانشگاه امام صادق است و همچنين 
ای  درمقاله  موضوع  اين  در  را  خود  كالم  جان   ۷۶ سال  در 
نظری«  عمليات  در خصوص  نظری  رهيافت  »سه  عنوان  با 
منتشر كرد.در واقع حجاريان عمليات روانی را ابزاری در جهت 

كنترل رفتار آدمی می دانست و معتقد بود از ساير علوم انسانی 
در اين زمينه می توان كمك گرفت.

كه  دانست  سالهايی  ترين  مهم  بايد  را   ۷۸ تا   ۷۶ سالهای 
حجاريان به طور عملی به انجام عمليات روانی در جامعه ايران 
به  كه  امروز  صبح  روزنامه  بر  عالوه  سالها  اين  در  پرداخت 
حجاريان تعلق داشت بسياری از مطبوعات اين جبهه متناسب 
با نظريات او فعاليت می كردند.البته هنوز هم نميتوان نقش 
حجاريان را در جريان سازی رسانه ای جبهه اصالحات ناديده 
هايی  در پس حرف  تر  عقب  پرده  يك  او  واقع  در  و  گرفت 
ای اصالحات  رسانه  و  زبان چهره های سياسی  از  كه  است 
زده می  افراد مشهور  و  ها  سلبريتی  قول خودش  به  و حتی 
ميتوان  را  او  و  است  اصالحات  مغز  حجاريان  واقع  شود.در 
از  خالی  ادعا  دانست.اين  اصالحات  تئوريسين  ترين  مهم 
واقعيت نيست زيرا حجاريان هم شخصيت تئوريك دارد هم 
اجرايی و اين نكته او را با اهميت تر از افرادی مثل بشيريه و 
امثالهم ساخته است.حجاريان نظريه پرداز نظراتی  سروش و 
است كه بيشتر وجه عينی و عملی در فضای سياسی كشور 
را دارد همچنين فعاليت او در رسانه و سابقه ژورناليستی اش 
مثال  عنوان  است.به  بوده  موثر  بسيار  ها  آن  گذاری  اثر  در 
در  خاتمی  محمد  سيد  شخصيت  از  سازی  اصالحات،منجی 
سال ۷۶ و تبحر رقيب هراسی و چهره منفی ساختن از نهاد 

های حكومتی را مديون حجاريان است.
تا اينجا با مرور كلی از سوابق و نظريات حجاريان شايد احساس 
شود نوعی از هم گسيختگی و بی ارتباطی بين فعاليت های 
اما اگر سابقه مشكوک او در فعاليت  چند ساله او وجود دارد 
های امنيتی اول انقالب و نظرش در رابطه با جدايی دين از 
سياست كه ميگويد:»من بين دو حوزه دين و ايدئولوژی تمايز 
اوجب  از  ايدئولوژيك  حكومت  اسقاط  معتقدم  و  هستم  قائل 
واجبات است.« را كنار هم بگذاريم متوجه می شويم او از ابتدا 
به دنبال يك چيز بوده.در مقطعی با حضور در اسرائيلی ترين 
نهاد های امنيتی حكومت پهلوی در اولين ساعات سرنگونی 
نيروهای  با  كشور  اطالعاتی  اوليه  حلقه  دهی  شكل  و  رژيم 
وزارت  در  بعدها  و  قديری  كشميری،جواد  مانند  ساز  دردسر 
اطالعات با گزينش سعيد امامی.در مقطع ديگر به بهانه توسعه 
كردن  نهادينه  از  استفاده  با  دينی  حكومت  استحاله  سياسی 
قلدری های  با  آنها  اجرايی كردن  برای  فشار  و  نظرات خود 

سياسی)نظريه مشهور فشار از پايين چانه ازنی از باال(
با اسالميت  و اكنون همراه كردن عامه مردم برای مخالفت 
نظام از طريق جرايد،رسانه ها و چهره های شاخص سياسی 
هنری ورزشی و غيره.شايد بهترين تفسير در اين رفتار ها و 
كنش های مشابه از ساير اصالح طلبان گفته زاكانی نماينده 
كه  باشد  تاجزاده  مصطفی  با  مناظره  در  تهران  مردم  سابق 

گفت:
اسالميت  عليه  بوده اند  حاكميت  در  هرموقع  »اصالح طلبان 

عليه  بوده اند،  حاكميت  از  بيرون  وقت  هر  و  تاخته اند  نظام 
جمهوريت نظام قيام كرده اند.«

ميليون  بيست  شدن  همراه  و  ،خاتمی   ۷۶ خرداد  دوم  جمعه 
رای با منجی ای كه حجاريان آن را در ذهن ها ساخته بود.

اكنون دقيقا وقت چانه زنی است چانه زنی ای كه حاال پشتوانه 
ميليونی برای فشار از پايين دارد روزنامه ها به سرعت تكثير 
ميشوند و قلم ها مينوسند در رساندن پيام مغز اصالحات به 

بدنه جامعه. 
 | اصالحات شهید میخواهد|

تهران مورد سوء قصد  اسفند ۷۸ جلوی شهرداری  صبح ۲۲ 
قرار گرفت  دو گلوله به سمت او شليك شد كه يكی از آنها 
به گونه سمت چپ ثابت كرد و ديگری از كنار نخاع گذشت 
و زير پوست گردن متوقف مانده است . از همان روز جنجال 
روزنانه های زجيره ای در رابطه با اين حادثه شروع شد. اولين 
حاكميت  طرف  از  ماجرا  اين  دانستن  توطئه  برای  ها  تالش 
ربيعی  ،علی  شد  شروع  حجاريان  نداشتن  محافظ  بر  ايراد  با 
استفاده  عدم  مورد  در  ملی  امنيت  عالی  شورای  اجرايی  دبير 
تصويب  ملی  امنيت  شورای  بود  گفته  محافظ  از  حجاريان 
امتناع  ايشان  اما  باشند  داشته  محافظ  ايشان  كه  بود  كرده 
استفاده  از اسلحه  بودند و اظهار تمايل نمی كردند كه  كرده 
كند. هرچه ميگذشت اظهارات و بيانه ها سران دوم خردادی 
تند و كوبنده تر ميشد. عباس عبدی روز ترور در بيمارستان 
سينا در پاسخ خبرنگاری كه پرسيده بود آيا بعد از اين حادثه 
نداريد گفت جبهه دوم خرداد هزينه  نياز  به محافظ  نيز  شما 
خواسته عمومی را می دهد و خواهد داد.مقام معظم رهبری با 
صدور پيامی اين اقدام را جنايت آميز و ناجوانمردانه خواندند 
با دقت و  نظامی كشور خواستند كه  امنيتی و  نيروهای  از  و 
اين  عاملين  مجازات  و  شناسايی  در  تمام تر  چه  هر  سرعت 

توطئه سازمان يافته اقدام كند. 
در بخش ديگر اطالعيه اين اقدام را گوشه ای از يك توطئه 
بر ضد مصالح كشور ملت و نظام توصيف كرده و  خطرناک 
دشمنان  و  جنايتكاران  به  خدمت  بزرگترين  فرمودند  اضافه 
انقالب اين است كه به جای هوشمندی و شناخت دشمن و 
توطئه گر كسانی از اين حادثه تلخ برای هيجان افكار عمومی 
برای  را  استفاده كنند و كار  اغتشاش  ايجاد جو سوءظن و  و 
افكار  تهيج   با  كه  سازند.كسانی  دشوار  ملی  امنيت  ماموران 
عمومی  نشانه گرفتن اشخاص و جناح های داخلی و اضطراب 
و ناامنی را تشديد می كنند دانسته يا ندانسته به دشمن كمك 
ترور  به  تحليلی  نگاهی  با  بخواهيم  اگر  كند.  می  رسانی 
حجاريان نگاه كنيم و گروه هايی كه مورد حمله تبليغاتی قرار 
گرفتند را بررسی كنيم خواهيم ديد برای هيچ كدام از طيف 
پيكان  اصلی  لبه  ؛  نداشت  ترور سودی  اين  اتهام  های مورد 
اتهام طبق روال هميشگی ياران حجاريان به سمت نظام نشانه 
رفت. رهبر انقالب پس از قتل های زنجيره و در پی جوسازی 
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نظام  باشد  الزم  وقت  هر  كرد  تأكيد  معاند  های  گروه  های 
اسالمی به طور علنی و با قدرت و صالبت در مقابل محاربان 
و ياغيان خواهد ايستاد و حتی حكم به اعدام آنان خواهد داد. 
ماجراهای مشابه  و  ماجرا  اين  از  تنها  نه  نظام  اين  بر  عالوه 
دچار  وارد  های  تخريب  و  اتهامات  اثر  بر  بلكه  می برد  سود 
ضعف نيز شده و همچنين در جامعه بين الملل اعتبار خود را 
از دست می دهد. هجمه بعدی اين جنجال ها بر جناح رقيب 
يعنی اصولگرايان بود. اصوال منطقی نميباشد كه گروه سياسی 
ای با حذف فيزيكی به مقابله با حريفشان بپردازند زيرا همواره 
چهره  بود.  بيهوده  كاری  ترور  دارد  دنبال  به  را  عكس  تاثير 
های دينی كه مخالف سياسی حبهه دوم خرداد به حساب می 
آمدند هم، هميشه زير تيغ تيز تمسخر و اتهام اصالح طلبان 
ميباشند. نكاتی در ماجرای ترور حجاريان وجود دارد كه زمزمه 
های ساختگی بودن اين حادثه از همان ابتدا بر سر زبان ها 
ياران حجاريان  نوار تهديدی كه  افتاد. به طور مثال ماجرای 

سال هاست به آن پناه ميبرند. 
در اين نوار ها فردی به نام رضا احمدی حجاريان را تهديد 
ميكند. رضا احمدی بعد از دستگيری اعالم كرد كه اين نوار 
به سفارش حجاريان پر شده است رضا احمدی پس از آزادی 
منظور  »به  گفت:  رسالت  روزنامه  خبرنگار  با  مصاحبه ای  در 
عضو  طباطبايی،  آقای  با  مذهبی  هيأت  برای  گرفتن  كمك 
به  را  من  او  و  كردم  صحبت  جمعه  نماز  در  شهر،  شورای 
آقای حجاريان معرفی كرد. اّولين باری بود كه حجاريان را از 
نزديك می ديدم. او در جلسه اّول خيلی از من استقبال كرد 
و گفت: »شنيده ام عضو انصار حزب اهلل هستی، اّما خوشحالم 
كه شما مثل آنها نيستی و حرفهايت را می زنی. در آن جلسه 
من هم انتقادات خودم را از روزنامه صبح امروز به او گفتم، 
در رابطه با اهانت به ائمه و . . . او به من خنديد و پاسخی 
با  را  انديشه  بايد  و شما  ماست  انديشه  »اين   : گفت  و  نداد 
بود  شهر  شورای  در  هم  بعد  جلسه  بدهيد«.  جواب  انديشه 
كه چون هماهنگ كرده بود، بيشتر مرا تحويل گرفتند و در 
همين جلسه بود كه آقای حجاريان بحث نوار را مطرح كرد و 
گفت شما هرچه انديشه داريد، بر روی نوار بگوييد. در جلسه 
سوم گفت حرفهای من را هم در نوار بگوحرفهای خودت را 
كن.  تهديد  را  من  نوار  در  گفت  من  به  حجاريان  بزن،  هم 
به او گفتم آيا مشكلی برای من پيش نمی آيد؟ او گفت: نه 
نوار  در   : به من گفت  آقای سعيد حجاريان  با من  باقی اش 
خودت را معرفی كن و بگو عضو انصار حزب اهلل هستم و روی 
اين موضوع تأكيد زيادی داشت. حجاريان گفت: بگو فدايی 
واليت فقيه هستم، من را محكوم كن و به موضوع فشار از 
پايين، چانه زنی از باال و فتح سنگر به سنگر حمله كن. وقتی 
من را تهديد می كنی، به حالت جدی حرف بزن و تهديد كن 
می زنيم. من  آتش  را  زندگی ات  و  خانه  و  بگو می كشمت  و 
هم تيتر مطالب او را يادداشت كردم...او در آخر جلسه سوم 
به من گفت: من به شما از نظر مالی و كاری كمك می كنم، 
اگر بخواهی به هيأت شما كمك می كنيم، اگر نخواستی به 

خودت كمك می كنيم كه خانه خودتان را بسازيد. با شهرداری 
منطقه هم هماهنگ می كنم. حجاريان به من گفت: تو نسبت 
می توانی  اگر  هستی،  آرام  خيلی  انصار  بچه های  ساير  به 
بچه های انصار را بياور اين جا باهم صحبت بكنيم! نوار را او 
ساخت و من فقط يك گوينده بودم و نمی دانستم او چه سوء 
استفاده ای از آن می كند. من هم رفتم خانه ام و در زمانی كه 
هيچ كس نبود، نوار را پر كردم و بردم به حجاريان دادم. او 
هم گفت كار بزرگی كردی، اميدوارم بتوانيم مشكالت شما را 
حل كنيم. وقتی نوار را دو دستی به حجاريان دادم )چند ماه 
قبل از ترور او( آقايان اصغرزاده و حكيمی پور نيز شاهد بودند«. 
او  البته  كرد.  تكذيب  را  آن  حجاريان  مصاحبه،  اين  از  پس 
حاضر نشد مطالبش را به صورت مستند برای روزنامه رسالت 
بفرستد و تنها در مصاحبه ای با روزنامه بهار عنوان كرد: »آقای 
عليزاده روزی در شورای شهر فردی را به من معرفی كرد و 
گفت او از اين بچه هايی است كه تجمع های دانشجويی را به 
هم می ريزند و می خواهد با تو صحبت كند. كمی نصيحتش 
جای  به  اّما  باشد،  داشته  را  خود  عقايد  گفتم  او  به  و  كردم 
اين كه كارهای فيزيكی بكند، برود كار فرهنگی كند. روزی 
احمدی به من گفت كه دوستان من تو را محاكمه كرده اند و 
بود.  به من داد كه جريان محاكمه در آن ضبط شده  نواری 

احمدی به من گفت كه ظاهرآ پسر عمويش از اينهاست و اين 
نوار با صدای اوست. )قابل توجه است كه روزنامه متعلق به 
از  فروردين 1۳۷۹ بخشی  تاريخ ۲4  در  خود سعيد حجاريان 
اين نوار را منتشر كرد كه در آن شخص گوينده صراحتآ خود 
را رضا احمدی معرفی می كند( نوار را كه گوش كردم، متوجه 
خشونت طلب  جريان  كه  است  معمول  حرفهای  همان  شدم 
بودند.  نوشته  و  گفته  من  عليه  مجله هايشان  و  روزنامه ها  در 
گوشه  در  را  آن  و  نكردم  اعتنايی  آن  به  بود،  بی ارزشی  نوار 
اتاق  آقای اصغرزاده كه در همان  به  انداختم و  كشوی ميزم 
همكارم بود، گفتم كه چنين نواری موجود است . چه ثمری 
برای من داشت كه به يك بچه بگويم اين حرف ها را بزن 
و چيزهايی به او ياد بدهم كه در نوار بگويد، بعد هم نوارش 
را دور بياندازم؟« البته برخالف آنچه حجاريان گفت اين نوار 
سؤاالتی  طرح  با  رسالت  روزنامه  نبود  بی فايده  هم  چندان 
پرسيد: »از ايشان )حجاريان( می پرسيم با توجه به اين كه نوار 
تهديد چند ماه قبل از حادثه ترور در اختيار شما قرار گرفت 
و شما نوار را گوش كرديد و در كشوی ميزتان گذاشتيد و يا 
به تعبير خودتان آن را دور انداختيد، آيا به اصغرزاده و ديگران 
اگر  است؟  بی ارزش  و  انداختنی  دور  نوار  اين  كه  گفتيد  هم 
گفتيد چرا آقای اصغرزاده چند روز بعد از ترور، سعی نكرد به 
از نظر حجاريان چيز بی ارزشی  نوار  اين  مسئوالن بگويد كه 
بود و نبايد روی آن مانور داد!  اگر آقای اصغرزاده می دانست 
كه نوار بی ارزش در كشوی ميز شماست، چرا وقتی روزنامه 
»هم ميهن« در صفحه اّول خود اين تيتر درشت را درج كرد كه 
»خوب نگاه كنيد! جعبه سياه ترور حجاريان راز می گشايد« در 
جلسه شورای شهر اعالم كرد: »اين نوار سرنخ های متعددی 
را به دست می دهد و اين نوار غير از آن كه تهديد حجاريان 
به مرگ بوده، يك سند سياسی محسوب می شود و محتوای 
آن نشانگر يك تفكر بسيار خشن و وحشی است«. چرا آقای 
خسروی به عنوان رئيس شورای شهر اعالم كرد كه »اگر به 
ترور حجاريان رسيدگی نشود، نوار تهديد را علنی می كنيم« 
چرا آقای اصغرزاده با گذشت حدود يك ماه از ماجرای ترور، 
افرادی نظير خانم وسمقی، عضو ديگر شورای شهر را  حتی 
نسبت به بی ارزش بودن نوار توجيه نكرد و نتيجه آن شد كه 
وی در روز ۲۳ فروردين 1۳۷۹ نوار تهديد رضا احمدی را در 
می گوييد  شما  حجاريان!  آقای  كرد.  پخش  خبرنگاران  جمع 
رضا احمدی نوار را پر نكرده و پسرعموی او بوده، شما هم كه 
از او به هر دليلی شكايت نكرده ايد! پس دليلی برای مجازات 
برای  او بخواهد  ندارد كه  نداشته و  او وجود  بودن  زندانی  و 
آزاديش دروغ بگويد. ضمن اين كه اصال ما نيز فرض شما را 
نيز  متهم كرده، شما  را  و شما  گفته  او دروغ  می پذيريم كه 
يك  پس  كرده ايد،  متهم  را  اطالعات  وزارت  و  قضائيه  قّوه 
راه می ماند، آن هم رسيدگی به موضوع در دادگاه علنی، آيا 
احمدی  كه  كنيد  ثابت  و  كنيد  دفاع  ادعاهايتان  از  ميتوانيد 

تطميع شده ست؟« 
حجاريان و هيچ كدام از اصالح طلبان به اين سواالت پاسخ 
ندادند؛مسائل مشكوک ديگری مانند استفاده عمدی تيم ترور 
نشانه  به سمتی خاص  را  اتهام  انگشت  كه  موتور 1۰۰۰  از 
می رفت، در اين ماجرا وجود دارد. همچنين حكمی كه برای 
سعيد عسگر و همدستش كه حامل او بود صادر شد از زاويه 
ايشان  از  هيچگاه  حجاريان  و  بود  عنوان ضارب  به  حقوقی 
نام  به  حادثه  اين  مظونين  از  ديگر  يكی  نكرد.مانند  شكايت 
از  ای  نامه  با تحويل  مأموريت داشت  محمد علی مقدم كه 
حكيمی پور به سعيد حجاريان وی را برای لحظاتی متوقف 
سازد تا سعيد عسگر با استفاده از فرصت بدست آمده حجاريان 

را مورد هدف قرار بدهد ؛در متن نامه نوشته شده بود : 
برادر گرامی جناب حجاريان 

سالم عليكم
برادران فعال جبهه مشاركت و  از  نامه آقای مقدمی   حامل 
مجمع روحانيون مبارز در انتخابات اخير رياست جمهوری در 
منطقه 1۷ تهران كه سابقه ۶ سال فعاليت مستمر در حفاظت 
مجلس دارند به خدمت می رسد ايشان اخبار مهمی از فعل و 
كه  دارند  ايام  اين  در  اداری مجلس  و  داخلی  امور  انفعاالت 

اطالع آنها بسيار ضروری می باشد

یک
نگاه

حجاریان در هر دومقطع کارشناسی ارشد و 
وهش انتخاب  دکتری یک موضوع را برای پژ

وسیه و انقالب  کرد "موعودیت در انقالب ر
اسالمی"حجاریان با نوشتن دو مقاله 

"فرایند عرفی شدن فقه شیعه و "امام 
خمینی فقیه دوران گذار"عمال به نظریه 

خود رسمیت بخشید.این دو مقاله در واقع 
تئوری سکوالریزه شدن جمهوری اسالمی بود 
تا جایی که حتی مورد انتقاد محمد خاتمی 
قرار گرفت.حجاریان هر دو این مقاالت را با 

نام مستعار "جهانگیر صالح پور" در ماهنامه 
کیان به چاپ رساند و آن دو را به همراه دو 

مقاله دیگر که در موضوع سکوالریسم بودند 
در سال 1380 در قالب کتابی با عنوان "از 

شاهد قدسی تا شاهد بازاری" منتشر کرد.
عالوه بر این چندین کتاب دیگر هم به چاپ 

رسانده که مهم ترین آنها "جمهوریت : 
افسون زدایی از قدرت "است.

ور وی مقابل شورای شهر تهران - عکس حسن سربخشیان  | انتقال سعید حجاریان به بیمارستان پس از تر
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 |آغاز|
به   ۷۸ اسفند  دوم  نيمه  آلمان  خارجه  فيشر  وزير  يوشگا   
ساير  و  خاتمی  با شخص  ديدار  از  و پس  كرد  ايران سفر 
مقامات دولتی، و نيز ابراز خرسندی درباره انتخابات مجلس 
ششم، به كشور خود بازگشت تا مقدمات پيوند اپوزيسيون 
نام  به  بنيادی  كند.  فراهم  برلين  در  را  خارج  و  داخل 
يعنی »حزب سبز  فيشر  به حزب  متعلق  »هاينريش بل« 
آلمان« محوريت برگزاری اين كنفرانس را به عهده گرفت 
و نوزدهم تا بيست و يكم فروردين ۷۹ همزمان با دهه اول 
محرم به عنوان زمان هم انديشی اصالح طلبان داخل ايران 
و اپوزيسيون خارج نشين تعيين شد. نام اين كنفرانس نيز 
»ايران پس از انتخابات« نهاده شد كه بعدها به كنفرانس 
ايران در  برلين مشهور گشت.حسن ماسالی، مسئول امور 
حزب سبزهای آلمان و از فعاالن كمونيست قبل انقالب، 
از  و  انقالب  قبل  كمونيست  فعاالن  از   ، نيرومند  بهمن 
انقالب،  اعضای مركزی گروهك تروريستی منافقين بعد 
ملی،  مقاومت  شورای  اعضای  از  طارمی  سرداني   مهدي 
اميرپور،  كتايون  همچنين  و  منافقين  تروريستی  گروهك 
نويد كرمانی و احمد طاهری از ديگر روزنامه نگاران ضد 
اين  برگزاری  در  كه  بودند  كشور  خارج  در  فعال  انقالب 
كنفرانس نقش قابل توجهی داشته و در اين زمينه به حزب 
بهمن  بنياد هاينريش بل مدد رساندند.  و  آلمان  سبزهای 
اين كنفرانس  پيرامون  بعدها در تحليل های خود  نيرومند 

گفت: 
»ارزيابی برگزاركنندگان كنفرانس اين بود كه برای موفقيت 
اصالحات در ايران، ديوار ضخيم بی اعتمادی بين نيروهايی 
كه در دهه شصت تبديل به نيروهای خودی و غيرخودی 
شده بودند، برداشته شود.«و در جايی ديگر نيز تأكيد كرد: 

»من فكر می كنم برای اولين بار اين امكان پيدا شد كه در 
گفت وگوهايی كه انجام گرفت بين نيروهای چپ و سكوالر 
با اصالح طلبان، رابطه جديدی برقرار شد. كنفرانس برلين 

سرآغاز ديد نوينی در اپوزيسيون خارج از كشور بود نسبت 
به آنچه در ايران می گذرد. اطالع اپوزيسيون خارج از كشور 
نسبت به رويدادهايی كه در آن سال های بعد از انتخابات 
دوم خرداد در ايران در جريان بود، بسيار بسيار ناچيز بود« 

 بر اساس آنچه در جزوه ای به نام جزوه راهنمای كنفرانس 
عبارت  نيز  برلين  كنفرانس  نظر  مورد  مباحث  شد،  منتشر 

بودند از:
از اسالم، همخوان و همساز كردن اصول  » اصالح فهم 

از  آزاد، و جدايی دين  بيدار و  اسالمی موازين يك جامعه 
حكومت.«

 در اين كنفرانس افرادی با عنوان سفير اصالحات شركت 
كردند كه عبارت بودند از:

اشكوری«،  يوسفی  »حسن  سحابی«،  اهلل  »عزت   
»علی  كردوانی«،  »كاظم  جاليی پور«،  »حميدرضا، 
الهيجی«،  »شهال  تبار«،  علوی  »عليرضا  افشاری«، 
شركت«،  »شهال  كار«،  »مهرانگيز  كديور«،  »جميله 

»چنگيز پهلوان«، »محمود دولت آبادی«، و »اكبر گنجی.«
و  حساسيت  كنفرانس  اين  درباره  كه  موضوعی  نخستين 
هاينريش  بنياد  خود  ماهيت  برانگيخت،  را  همگان  تعجب 
به طور عام  بنياد  از نظر تفكر، مخالف دين  اين  بود.  بل 
و مخالف اسالم به طور خاص است.هدف اصلی از برپايی 
اين كنفرانس تالش برای تغيير نظام دينی حاكم بر ايران و 
جايگزين كردن يك حكومت غير دينی مطيع غرب در آن 
بود. ميزبانان اين كنفرانس،گستاخی را تا آنجا پيش می برند 
كه مطالبات ضد اسالمی و ضد منافع ملی را با ميهمانان 
كنفرانس در ميان می گذارند و از كسانی كه آشكارا عليه 
احكام دين و حكومت دينی سخن گفتند تعريف و تمجيد 
می كنند.واقعيت تلخ و تاسف بار تر اينكه  كه از كسانی كه 
از ايران به عنوان سخنران در اين كنفرانس شركت داشتند، 
با مشاهده و شنيدن حركات خالف شرع و شعارهايی كه 
در  كه  و سخنانی  شد  داده  اسالمی  جمهوری  نظام  عليه 
مخالفت با احكام دين و براندازی نظام اسالمی گفته شد، 
نشان  واكنشی  ترين  كوچك  و  نگفتند  سخنی  كمترين 

ندادند.
ضد  گروه های  تمامی  حمايت  مورد  كنفرانس  اين 
پی  در  كه  جايی  تا  گرفت  قرار  نظام  معاندين  و  انقالب 
سوسياليست  گروهك»سازمان  كنفرانس،  اين  برگزاری 
برگزاری  خاطر  به  بل  هاينريش  بنياد  از  ايران«  های 
گروهك  پنج  كرد.همچنين  سپاسگزاری  برلين  كنفرانس 
ملی  جبهه  متحده  فراكسيون  خلق،  فدائيان  تروريستی» 
ايران، سازمان سوسياليست های ايران، حزب دموكراتيك 
مشتركی  بيانيه  امضای  با  ملی«  جمهوريخواهان  و  مردم 
و  بحث  برای  مفيدی  امكان  را  نوع  اين  از  سمينارهايی 

تبادل نظر درباره مسائل ايران قلمداد می كنند.
 |بانیان اصلی کنفرانس برلین|

 1. بنیاد هاینریش بل
 اين بنياد كه وابسته به حزب سبزها می باشد، بانی اصلی 
فاصله  سبزها  حزب  آيد.  می  شمار  به  برلين  كنفرانس 
نظر  از  و  كرده  اعالم  ايدئولوژی  نوع  هر  با  را  خود  كامل 
با  و  عام  طور  به  مذهب،  و  دين  با  دارای ضديت  تفكر،  

گزارشی از کنفرانس حزِب سبزهای آلمان در برلین

ویاها! برلین شهِر ر
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یک
نگاه

من فکر می کنم برای اولین بار این 
امکان پیدا شد که در گفت وگوهایی 

وهای چپ و  که انجام گرفت بین نیر
سکوالر با اصالح طلبان، رابطه جدیدی 

برقرار شد. کنفرانس برلین سرآغاز 
ج از کشور  دید نوینی در اپوزیسیون خار
بود نسبت به آنچه در ایران می گذرد. 
ج از کشور نسبت  اطالع اپوزیسیون خار

ویدادهایی که در آن سال های  به ر
بعد از انتخابات دوم خرداد در ایران در 

جریان بود، بسیار بسیار ناچیز بود.
ومند« »بهمن نیر

 فاطمه اصغریان
 ترم شش علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
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اين حزب  است.  خاص  طور  به  اسالم 
عقب  بسيار  امری  را  دين  به  پايبندی 
سبزها  می داند.حزب  ارتجاعی  و  افتاده 
صهيونيستی  رژيم  با  نيز  ويژه  روابط 
دارد. اين گونه احزاب در آلمان و ديگر 
كشورهای اروپايی از جمله احزابی بودند 
اكه به دنبال مطرح شدن موضوع انتقال 
پايتخت اسرائيل به بيت المقدس از اين 

پروژه استكباری حمايت كرد.
2. یوشکا فیشر

آلمان در هنگام  وی وزير وقت خارجه 
برگزاری كنفرانس بود.او دارای بيشترين 
رهبر  رجوی،  مسعود  با  اروپا  در  ارتباط 
های  درنامه  ميباشد.  منافقين  گروه 
فيشر به رجوی كه در مطبوعات آلمان 
منعكس می شد، وی با لفظ مسعود عزيز 

از رجوی نام می برد .
 |گزارشی از کنفرانس|

در  و  كنفرانس  برگزاری  روز  اولين  در 
همان دقايق اوليه، درگيری های لفظی 

شديدی روی داد،به طوری كه برخی از مخالفان خواستار 
خيلی  شمارشان  كه  ديگر  گروهی  و  نظام  علنی  براندازی 
و  سياست  از  دين  جدايی  بود،خواستار  اول  گروه  از  بيشتر 
اصالحات  بهانه  به  ايران،  در  فقيه  واليت  نظام  فروپاشی 
حاضران  از  دست اندركاران  جلسه،  اين  ادامه  در  بودند. 
ايران اعدام شده  انقالبيونی كه در  خواستند كه برای ضد 
نمايند.  احترام  ادای  و  ايستند  به  دقيقه  يك  برای  اند، 
نيروهای اصالح طلب شركت كننده در كنفرانس برلين نيز 
انقالبيون خارج كشور  با ديگر ضد  پا خاستند و همراه  به 

ادای احترام كردند.
پس از اين مراسم، عضو هيئت رئيسه بنياد بل در حضور 
تندروها مدعی شد كه:»من به انتقاد كنندگان به برگزاری 
های  روش  از  ما،  از  كس  هيچ  كه  می گويم  سمينار  اين 

سركوبگرانه جمهوری اسالمی ايران دفاع نمی كند.«
وی در ادامه،  علت تشكيل كنفرانس را به خاطر آشوب های 
خيابانی تيرماه 1۳۷۸ تهران عنوان كرد.»فوكس« در اين 

باره ادعا كرد: 
»مااميدوار بوديم كه اين حركت دانشجويی بتواند مقدمه ای 
برای تحوالت عميق در جامعه ايران شود، اما بعد فهميديم 
ايران  از وقايع  نادرست  از تحليل  برخاسته  انگاره  اين  كه 

بود .«
در ادامه جلسه احمد طاهری به تقدير از سحابی پرداخت. 

وی با تجليل از سحابی بيان داشت:
»ايشان از مخالفان شديد حاكميت روحانيت و واليت فقيه 
رهبر  گنجی،  اكبر  خواندن  شجاعت  با  ادامه  در  است.« 
جوخه های ترور شخصيت رفسنجانی، درباره ی او مدعی 

گرديد كه:
مردان  قدرتمندترين  از  يكی  كه  است  كسی  »گنجی 
از  را  رفسنجانی  هاشمی  يعنی  ايران  اسالمی  جمهوری 
اريكه قدرت پايين كشيد.« همچنين در اين جلسه عزت 

اهلل سحابی در توهين به ملت ايران بيان داشت:
چه  كه  می دانستند   1۳۵۷ سال  انقالب  در  ايران  »مردم 
نمی خواهند، برای اينكه نمی دانستند كه چه می خواهند 
چه  كه  دادند  نشان  ششم  مجلس  انتخابات  در  آنها  اما 
می خواهند و رای نه و منفی به جريانات حاكم بر كشور 
به  توجه  بدون  كنفرانس  اين  در  نيز  گنجی  اكبر  دادند.« 

ماهيت انقالب اسالمی در سخنانی مدعی شد:
»تاريخ بشريت نشان داده است كه به شيوه های انقالبی 
انقالبيون،  و  انقالب ها  و  ايجاد كرد  نمی توان دموكراسی 
ادامه  در  ايجاد حكومت های دموكرات هستند.«  از  قاصر 
حكومت  را  ايران  حكومت  سخنانی  در  سحابی  جلسه، 

ديكتاتوری خواند:
»شما كه عليه ديكتاتوری داخل ايران مبارزه می كنيد، بايد 
حال  در  شما  همچون  نيز  هستند  اينجا  كه  كسانی  بدانيد 

مبارزه با ديكتاتوری در داخل هستند.«
داشت،  سخنرانی  قصد  اشكوری  يوسفی  كه  هنگامی 
حاضران ضدانقالب در جلسه معترض شدند ولی سخنگوی 
او  كه  كه  داد  اطمينان  حاضران  به  باره  اين  در  بل  بنياد 

فرسنگها با معيارهای روحانيت فاصله دارد:
اينكه  از اظهارات كسی می شويد كه به رغم  »شما مانع 
روحانی است، خود ديشب  به من گفت كه به جد خواهان 
جدايی دين از سياست است.« در جلسه روز شنبه كه روز 
در  جلسه،  ،مدير  فلت  بود،هاينربيله  برلين  اجالس  دوم 
معرفی عليرضا علوی تبار، عضو مطرح حزب مشاركت كه 
جانشين مدير مسئول روزنامه صبح امروز بود اين مشاركتی 
را به عنوان مبتكر طرح زنجيره ای كردن روزنامه ها و دور 
زدن قانون دانست.در ادامه جلسه روز دوم، شهال الهيجی 
مدير يك موسسه انتشاراتی در تهران و ديگر اصالح طلب 
دينی  ضد  موضعی  در  برلين،  كنفرانس  در  شركت كننده 

اظهار داشت كه:
»بايد اين باور در حاكميت پديد آيد كه دوران كمربند های 
ارشد  عناصر  از  پور  است.«حميدرضا جاليی  گذشته  عفت 

حزب مشاركت و از دست اندركاران روزنامه های زنجيره ای 
وابسته به حزب مشاركت، نيز در سخنانی درباره اكبر گنجی 

ادعا كرد:
قدم  الله زار  خيابان  در  گنجی  اكبر  كه  نكنيد  فكر  »شما 
می  سر  به  وحشت  در  كه  است  سال   4 گنجی  ميزند، 
به  انقالبيون  ضد  دادن  راه  از  همچنين  برد.«جاليی پور 

روزنامه های حزب مشاركت اين گونه پرده برداشت:
»ما صرفًا در روزنامه خودمان يك محدوديت داريم و آن 

در مورد كسانی است كه در خارج 
از كشور هستند و به خاطر مسائل 
اوايل انقالب نمی توانيم اسم آنها 
ليكن  كنيم،  درج  مطالبشان  با  را 
خود  مطالب  هم  آنها  چنانچه 
بنويسند  ديگری  اسم  تحت  را 
كنيم.«اين  می  چاپ  را  آنها  ما 
شد  می  بيان  حالی  در  اظهارات 
كه عملكرد روزنامه های زنجيره 
ای اصالح طلبان حتی در مغايرت 
با ادعاهای جاليی پور قرار داشت 
زيرا روزنامه نشاط به علت انتشار 
از  باقرزاده  حسين  از  ای  مقاله 
گروهك  شده  شناخته  اعضای 
همچنين  و  منافقين  تروريستی 
علت  به  آزادگان  عصر  روزنامه 
انتشار مطلبی از محسن حيدريان 
از اعضای برجسته حزب توده، در 
قصد  اگر  بودند  داده  نشان  عمل 
انتشار مطالبی را از گروهك های 
ضد انقالب داشته باشند، چندان هم نيازی به استفاده از نام 
مستعار ندارند و با جسارت كامل حاضر به نشر ديدگاه های 
گروهك هايی هستند كه جنايات آنها در حق نظام اسالمی 
و مردم مسلمان ايران به كرات در تاريخ ثبت شده است. 
چنگيز پهلوان از اعضای كانون ضد انقالبی نويسندگان نيز 
در كنفرانس برلين، ضد انقالبی ترين مواضع را گرفت. وی 

جمهوری اسالمی را يك كودک عقب افتاده خواند.
اين  با  كه  كرد  سوال  پور  جاليی  از  فردی  ميان،  اين  در 
آن  ساختارهای  و  ايران  حكومت  چه  چنان  شما  حرفهای 
از واليت فقيه و جمهوری اسالمی  تغيير كند، چه چيزی 
انقالب  را  تغيير  اين  نام  اگر  شما  ماند؛  خواهد  باقی  ديگر 
نمی دهيد پس نام آن چيست؟ كه كه جاليی پور به اين 

سوال پاسخ نداد. 
 |واکنش ها به کنفرانس|

پس از پخش گزيده مختصر از ما وقع كنفرانس برلين از 
آنكه  آنكه ضمن  ايران، ضمن  اسالمی  جمهوری  سيمای 
شخصيت ها ، گروه ها و احزاب مختلف ضمن اتخاذ مواضع 
و انتشار بيانيه ای انزجار خود را از محتوای كنفرانس اعالم 
كردند، برخی از مراجع تقليد نيزبه شدت از اين ماجرا انتقاد 

نمودند.
آيت اهلل نوری همدانی كنفرانس را دهن كجی به اسالم و 

انقالب دانستندو فرمودند:
»آنجا ]در آلمان[ دشمنان اسالم وجود دارند و من از وضع 
آنجا مطلع هستم. زمانی نماينده امام در آنجا بودم. تمام 
اين  گرفتند.  تمسخر  به  را  عليه(  اهلل  امام)رضوان  زحمات 
مسئله ساده ای نيست، اين دهن كجی به اسالم، انقالب 
و كشور است ... اين آقايان رفته اند به آنجا كه اسالم را 
تمسخر كنند. اين توهين به شهداست. شما به چه مناسبتی 
از كشور به آنجا رفتيد كه بر عليه اسالم دهن كجی می 

كنند؟«
آيت اهلل محمد تقی مصباح يزدی اظهاراتی نظر خود را اين 

گونه بيان كردند كه:
»در شرايط كنونی، كسانی كه دم از اصالح طلبی می زنند، 
معتقدند اسالم 14۰۰ ساِل پيش به درد امروز جامعه نمی 
خورد ... كسانی كه به مشروب خواران چراغ سبز نشان می 
دهند، آيا اينها اصالح طلب هستند؟ در بعضی از جاها به 
اين  و  نداريد؟  آبجو الزم  ميهمان های خارجی می گويند، 
روی می  مؤسسات رسمی كشورمان  از  بعضی  در  مسائل 

دهد و اسمش را اصالح طلبی می گذارند.« 
ايشان همچنين با اشاره به حضور يوسفی اشكوری )روحانی 
اصالح طلب( در كنفرانس برلين و توهين شركت كنندگان 

در آن به مقدسات اضافه كردند:
را  اسالم  احكام  رسمًا  كنفرانس  اين  در  ملی  »افراد جبهه 
به  پارچه  متر  دو  كه  كسانی  متأسفانه  كنند.  می  محكوم 
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آنجا در آلمان دشمنان اسالم وجود 
دارند و من از وضع آنجا مطلع هستم. 

زمانی نماینده امام در آنجا بودم. 
تمام زحمات امام)رضوان الله علیه( 

را به تمسخر گرفتند. این مسئله ساده 
ای نیست، این دهن کجی به اسالم، 

انقالب و کشور است ... این آقایان رفته 
اند به آنجا که اسالم را تمسخر کنند. 
این توهین به شهداست. شما به چه 
مناسبتی از کشور به آنجا رفتید که بر 

علیه اسالم دهن کجی می کنند.
»آیت الله نوری همدانی«



آبروی  آنها  كنند.  می  را  ها  غلط  اين  اند  بسته  سرشان 
جمهوری اسالمی ايران را برده اند.« 

اين  امامی كاشانی نفس پذيرفتن و شركت در   آيت اهلل 
گونه مراسم را حرام دانسته و اين حركت را بی و ارزشهای 

انقالبی و اسائه ادب ملت بزرگ ايران عنوان كردند:
»دشمن، داخل كشور شده است و يك سری پايگاه برای 
خود ايجاد كرده و حرف هايش را از داخل می زند.]برخی 
به  برند،  می  سوال  زير  را  امام  تفكر  خردادی[  دوم  افراد 
بسيج و سپاه اهانت می كنند و متأسفانه برخی از مطبوعات 
ما نيز به اين مسائل دامن می زنند.« ايشان سپس به بحث 

كنفرانس برلين اشاره كرده و گفتند: 
»حضور در كنفرانس ننگين برلين عملی حرام بود. آنها به 
علت اينكه در مجلس ضد انقالب حضور داشتند، دست به 

عملی حرام زدند.«
 آيت اهلل عبداهلل جوادی آملی اين كنفرانس »رقت بار و 

ذلت بار« را فاقد استقالل خواندند و اين گونه گفتند:
بود  استدالل  فاقد  برلين،  بار  ذلت  و  بار  رقت  »كنفرانس 
نداشت.  به مقدسات  و حرفی جز فحش و هتاكی نسبت 
شدند  جمع  هم  دور  بيگانگان  اگر  گويد  می  كريم  قرآن 
ننشينيد.  آنان  در جمع  كنند  می  تحقير  را  اسالم  دارند  و 
دشمنان،  توطئه  از  لحظه  به  لحظه  طور  به  كريم  قرآن 
داخلی و خارجی، پيامبر را آگاه می كند و دستور می دهد 
در جلسات كسانی كه به جای استدالل به هتاكی و توهين 
می پردازند، شركت نكنيد . امت اسالمی بايد آگاه باشد، 
بلكه  نيست،  ديگران  اسرار  كشف  كنفرانس  اين  افشای 
روشن كردن قصد آنهاست. اصل آن كنفرانس و شركت 
عده ای از ايران در آن جمع از نظر عقل، منطق، وحی و 
دولت و ملت مسلمان ايران حقير، محكوم و باطل است.« 
ايشان سپس با اشاره به وجود برخی افراد كه به مخالفت با 

واليت فقيه كمر بسته بودند، فرمودند: 
»بيگانگان داخلی و خارجی بايد بدانند، اگرچه سال، سال 
جمل  جنگ  كه  فكر  اين  به  اما  است،  السالم(  علی)عليه 
اند.  خوانده  كور  كنند،  تحميل  زمان  علی  بر  را  صفين  و 
برلين، طمع كاران مزدور داخلی، قلم به دستان  كوردالن 
اند، بدانند حاكم  مزدوری كه از غيرت الهی طرفی نبسته 
بر اين مرز و بوم نامه امام حسين بن علی)عليهما السالم( 

است كه دعوت به غيرت می كند .«
آيت اهلل مشكينی نيز در اين باره واكنش نشان دادند:

»بايد از برخی مطبوعات گاليه كنم و از آنان در نزد امام 
عصر عجل اهلل تعالی فرجه و شما مردم شكايت كنم. در 
به  دين،  به   ، ملت  اين  به  فراوانی  های  حمله  اواخر،  اين 
نظام، به استقالل و قانون اساسی ملت شده است كه اآلن 
هم می شود و از بدترين آنها حمله عده معدودی به عنوان 
روزنامه نويس و روزنامه نگار است. من خيلی دقت كردم، 
از وضع اينها پيداست كه گويا از يك منبع آب می خورند و 
از يك جا مأموريت دارند و از يك جا اجرت می گيرند و يا 
خدمت بی مزد می كنند . اينها حساب شده عمل می كنند، 
را، واليت  ما  نظام مقدس  را،  اسالم، قرآن و عقايد مردم 
قوی هم  پشتيبانی  و  گرفتند  نشانه  را  اساسی  قانون  فقيه 
دارند ]اشاره به حمايت جدی وزارت ارشاد و دولت خاتمی 
از آنان[ مردم با اشاره رهبری يك كربالی ديگر درست می 
كنند و اگر اين جور بشود اين بار در اين كربال حسين عليه 
السالم كشته نمی شود .«ايشان در ادامه كنفرانس برلين را 

ننگين خوانده و فرمودند: 
همين  اما  گذشت.  چه  سمينار  اين  در  گويم  نمی  »من 
تاريخ  موزه  در  را  امت  امام  می خواست  كه  است  سمينار 
اختناق  و  استبداد  حكومت  را،  اسالمی  حكومت  و  بيندازد 
ناميدند. آنچه در ذهن بنده است و من را ناراحت كرده و 
رنج می دهد، اين است كه اين تيپ مرد و زن چگونه و چرا 
اين دعوت را پذيرفتند . حاال چرا بايد به اين سمينار بروند و 
آن مزخرفات را بشنوند و بنشينند و از مجلس بيرون نروند؟ 
هزينه رفت و برگشت اينان را چه كسی تأمين كرده؟ ای 
امام راحل! ای شهدا! ای ارواح شهدا! كاش زنده بوديد و 
چه  ايران  در  كه  ديديد  می  را  خود  زحمات  رفتن  هدر  به 

می گذرد. من هم می گويم كاش می مردم و اين ننگ را 
برای دولت اسالمی نمی ديدم.« ايشان همچنين به پخش 
تأييد  وضمن  كرده  اشاره  سيما  و  صدا  از  كنفرانس  فيلم 
انجام وظيفه  اين عمل خاطر نشان كردند: »صدا و سيما 
منحرف  را  مردم  قلم، هر چند كه  و  بيان  نمی شود  كرد. 
كنند آزاد باشد، اما يك حقيقت را نشان دادند تا مردم به 
وظايف خودآشنا شوند، قدغن باشد و آن را نگويند.«با وجود 
و  گروه ها  از  بسياري  از سوي  برلين  كنفرانس  محكوميت 
شخصيت ها در طيف هاي مختلف، حزب مشاركت نه تنها 
از محكوم كردن اين سمينار خودداري كرد بلكه در حمايت 
از افراطيون شركت كننده، بويژه اعضاي ارشد حزب خود در 
بيانيه اي عليه  اين كنفرانس، در حركتی فرار به جلو، طي 
صدا و سيما موضع گرفته و عملكرد آن را در تهيه  گزارشي 
از كنفرانس برلين نكوهش نموده و توطئه خواند و در بيانيه 
ای كه در 1۳ ارديبهشت ماه ۷۹ و در روزنامه كيهان منتشر 

شد، مدعی شد: 
مجموعه  در  را  اقدام  اين  اسالمي  ايران  مشاركت  »جبهه  
تحريكات وحدت شكنانه براي جلوگيري از تشكيل مجلس 
و  خاتمي  آقاي  جناب  دولت  با  مقابله  اسالمي،  شوراي 
زير  به  و  گرايش هاي سياسي  و  گروه ها  دادن  قرار  رويارو 
سؤال بردن اصالحات مورد نظر جبهه  دوم خرداد ارزيابي 
مي كند.«و در بيانيه ای ديگر نيز كه در ۳ بهمن ۷۹ و در 
روزنامه همبستگی انتشار يافت، ضمن حمله به قوه قضائيه 
به علت محاكمه شركت كنندگان در اين كنفرانس اعالم 

كرد:
مكرر  تذكرات  به  قضايي  مسئوالن  بي توجهي  »علي رغم 
)حزب  قوه،  اين  در  حقوقي  و  قانوني  تخلفات  به  مربوط 
بار  تا  مي داند  خود  قانوني  و  شرعي  وظيفه   مشاركت( 
ديگر نداي اعتراض خود را به گوش مردم شريف ايران و 
مسئوالن قوه  قضائيه رسانده، به مردم اعالم كند كه آنچه 
در اين بخش از قوه  قضائيه مي گذرد هيچ ارتباطي با اسالم، 

انقالب و آرمان هاي اصيل مردم مسلمان ايران ندارد. «
پاسخ  در  اصالح طلبان  حامی  منتظری  حسينعلی  اهلل  آيت 
سيما  و  صدا  از  كنفرانس  فيلم  پخش  درباره  استفتائی  به 

نوشتند:
از  پس  ايران  سمينار  نوار  پخش  پی  در  عليكم،  »سالم 
انتخابات كه ديشب از شبكه اول پخش شد، در ضمن اين 

خانم  يك  رقص  مستهجنی همچون  های  برنامه صحنه 
نيمه برهنه و لخت شدن يك مرد به نمايش عمومی در 
تلويزيون جمهوری اسالمی گذاشته شد، نظر شما در اين 
مورد چيست؟« او هم كه در صدور چنين فتاوايی بی سابقه 
نبود، پاسخ داد: »نمايش عمومی اين قبيل صحنه ها در 
باشد و شرعًا  اشاعه فحشا می  بارز  از مصاديق  تلويزيون 
حرام است و واضح است كه انگيزه سياسی در كار است.« 
تظاهرات گسترده مردم عليه اين كنفرانس، بخش ديگری 
از واكنش جامعه ايرانی به ماجرای برلين بود.رسانه های 
اصالح طلب نيز كه ظاهراً از اين بازی آشكار پشيمان شده 
بودند همه هم خود را مصروف اين كردند كه بگويند صدا 
و سيما با پخش فيلم كنفرانس اشاعه فحشا كرده است كه 
هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه پاسخ جالب 

توجهی به آن داد:
»شما هر شب در فيلم ها اين خانم ها را می بينيد. كسی 

غصه اين چيزها را نميخورد؛ الاقل شما نمی خوريد.«
روزنامه ها  در  كنفرانس  انعكاس محتوای  از  خاتمی پس 
سكوت اختيار كرد، اما چهار روز پس از پخش بخش هايی 
كاركنان  جمع  در  وقتی  سيما،  اول  شبكه  از  ازكنفرانس 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سخن می گفت، كنفرانس 
برلين را نه تنها محكوم نكرد، بلكه محتوای آن را »قابل 
تحمل«، »خوب و معقول« خواند و در ادامه تقريبًا همان 
سخنان آيت اهلل منتظری را درباره پخش فيلم كنفرانس از 

سيما به شكل ديگری تكرار كرد :
اين صورت  به  مسئله  كه  است  موجب شده  چيزی  »چه 
كه  بنده  شود...  مطرح  مردم  احساسات  تحريك  برای  و 
الحمدهلل موفق به ديدن كل و جزء جريان كنفرانس برلين 
و  خوب  حرفهای  شركت كننده ها  بعضی  ديدم  ولی  نشدم، 
معقول زده اند. آيا بناست تمامی كنفرانس ها و سمينارهای 
را كه از آغاز انقالب تاكنون در خارج برگزار شده از آرشيو 

بيرون بكشند و نشان دهند؟«
 خاتمی همچنين دستور داد تا بعد از آن ماجرا، به مرتضی 
غرقی، خبرنگاری  فيلم كنفرانس را به تهران مخابره كرده 
رئيس  مطبوعاتی  های  كنفرانس  در  شركت  اجازه  بود، 

جمهور داده نشود.
احضار  با  نشست  ساكت  نيز  قضائيه  قوه  ميان،  اين  در   
شركت كنندگان در كنفرانس، درباره برخی از آنان احكام 
فراكسيون  احكام،  اين  به  واكنش  در  نمود.  صادر  قضايی 
پارلمانی حزب سبز آلمان با صدور اعالميه های تند اقدام 
»محمد  زعم  به  كرد.  محكوم  را  اسالمی  انقالب  دادگاه 
از نويسندگان وابسته به جريان اصالحات  علی زكريايی« 
كه ماجرای كنفرانس برلين را در كتابی جمع آوری  كرده 
باالی  سطح  در  داد  می  نشان  اعالميه  تند  »لحن  است: 
از  حمايت  سياست  كه  شده  گرفته  تصميم  آلمان  دولت 

اصالح طلبان ايران را با قاطعيت و آشكارا دنبال كند.«
دولت  برخی  كف  و  سوت  و  خاتمی  رای  ميليون   ۲۰  
بود،كه  كرده  متوهم  را  آنچه  را  سكوالرها  خارجی،  های 
اسالمی،  جمهوری  براندازی  برای  بتوانند  می پنداشتند 
چريك های  و  كمونيست  حزب  دست  در  دست  آشكارا 
هم  برلين،  كنفرانس  بگذارند.  نيز  امثالهم  و  خلق  فدايی 
چهره سكوالرها را كنار زد و هم، با واكنش هايی كه مراجع 
و مردم نشان دادند، جايگاه رويكرد و عملكرد آنان در ميان 

توده ايرانيان مشخص شد.
برلين  پنهان كنفرانس  اهداف  درباره  مقام معظم رهبری   

می فرمايند:
در  خارج،  در  نظام  مخالف  های  جناح  و  »برگزاركنندگان 
انقالب و نظام  صدد بودند كنفرانس را به جلسه محاكمه 
اسالمی تبديل كنند و با تبليغ ناكارآمدی نظام اسالمی از 
اين  هم  انقالب  ضد  زبان  از  داخلی،  شدگان  دعوت  زبان 
گونه تبليغ كنند كه اصالحات اساسی تنها با حذف اسالم، 
واليت فقيه، شورای نگهبان و حدود اسالمی و كال نوشتن 
قانون اساسی جديد امكان پذير است كه خداوند اين نقشه 

را بر هم زد.«
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باید از برخی مطبوعات گالیه کنم و از آنان 
در نزد امام عصر عجل الله تعالی فرجه 
و شما مردم شکایت کنم.  در این اواخر، 

حمله های فراوانی به این ملت ، به دین، به 
نظام، به استقالل و قانون اساسی ملت شده 
است که اآلن هم می شود و از بدترین آنها 
وزنامه نویس  حمله عده معدودی به عنوان ر
وزنامه نگار است. من خیلی دقت کردم،  و ر

از وضع اینها پیداست که گویا از یک منبع 
آب می خورند و از یک جا مأموریت دارند و از 

یک جا اجرت می گیرند و یا خدمت بی مزد 
می کنند . اینها حساب شده عمل می کنند، 
اسالم، قرآن و عقاید مردم را، نظام مقدس 

ما را، والیت فقیه قانون اساسی را نشانه 
گرفتند و پشتیبانی قوی هم دارند )اشاره به 
حمایت جدی وزارت ارشاد و دولت خاتمی 
از آنان(. مردم با اشاره رهبری یک کربالی 
دیگر درست می کنند و اگر این جور بشود 

این بار در این کربال حسین علیه السالم 
کشته نمی شود .

»آیت الله مشکینی«
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خاتمی گورباچف نیست!
بسم اهللهَّ الّرحمن الّرحيم 

الحمدهللهَّ رّب العالمين. والّصالۀ والّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم محّمد و 
علی آله األطيبين األطهرين المنتجبين سّيما بقّيةاهللهَّ فی األرضين. قال اهللهَّ 

الحكيم فی كتابه:
»بسم  اهللهَّ الّرحمن الّرحيم. الّذين قال لهم الّناس اّن الّناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا اهللهَّ و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اهللهَّ و 

فضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان اهللهَّ واهللهَّ ذو فضل عظيم.«
نظام  برجسته  مديران  و  مسؤوالن  عزيز؛  خواهران  و  برادران 
و  شيرين  بسيار  جلسه  آمديد.  خوش  خيلی  اسالمی!  جمهوری 
خاتمی،  آقای  جناب  بيانات  است.  مفيدی  ان شاءاهللهَّ  و  مطلوب 
بيانات خوب و مفيد و حاكی از انگيزه های بسيار خوب و واال بود. 
بخصوص   - فرمودند  كه  مطالبی  همين  ان شاءاهللهَّ  كه  اميدواريم 
موحدان،  امام  و  مّتقيان  موالی  سيره  به  كه  آن  اّوِل  بخش 
و  باشد  ما  ياد  به   - بود  معطوف  عليه الّصالۀوالّسالم  اميرمؤمنان 

برای ما هميشه درس باشد.
است.  الفت و همدلی  ايجاد  اّول،  در درجه  اين جلسه،  از  مقصود 
اگر هم سليقگی و همفكری هم در مسائل گوناگون به وجود آمد، 
چه بهتر؛ و اگر در برخی از مسائل، اختالف سليقه هم وجود داشته 

باشد، همدلی، خألها را ُپر خواهد كرد.
پس زبان محرمی خود ديگر است 

همدلی از همزبانی بهتر است 
همدلی با ياد خدا ميّسرتر خواهد شد. ياد خدا در دل انسان چراغی 
و  نفرت  و  كينه  غبارهای  می كند؛  نورانی  را  دل  می كند؛  روشن 
و  متالطم  دلهای  برای  لنگری  می زدايد؛  دلها  از  را  خودخواهی 
اعتماد  و  اطمينان  و  آرامش می بخشد  می آورد؛  به وجود  مضطرب 
ايجاد می كند. ياد خدا برای دلهای پاک، هميشه در دسترس است؛ 
آلودگيها كرده باشد. برای چنين  مگر دلی كه خود را مبتالی به 
كسی ياد خدا دشوار است؛ چنين توفيقی برای او پيش نمی آيد و او 
را به حريم قدس الهی راه نمی دهند. دلی كه آلوده شهوت و آلوده 
به عشق به قدرت و آلوده به كينه به بندگان خدا و آلوده به حسد و 
خودخواهيها و آلوده به عشق به مال اندوزی است، به حريم قدس 

الهی راه پيدا نمی كند؛ مگر شستشو كند.

شستشويی كن و آنگه به خرابات خرام 
تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده 

در حريم قدس ياد الهی، دِل آلوده را راه نمی دهند؛ بايد شستشو 
كنيم. اگر دل توانست با ياد خدا خود را معّطر و مزّين كند، بدون 
ترديد اجابت الهی برای او ميّسر خواهد شد؛ »ادعونی استجب لكم«.

هيچ دعايی بی استجابت نيست. استجابت به معنای اين نيست كه 
برآورده  است  ممكن   - شد  خواهد  برآورده  حتمًا  انسان  خواسته 
بشود، ممكن است به علل و مصالح و موجباتی برآورده هم نشود 
- اما استجابت الهی هست. استجابت الهی، پاسخ و توجه و التفات 
خداست؛ ولو آن خواسته ای كه من و شما داريم - كه ای بسا خيال 
به زيان ماست - تحقق  اما  به نفع ماست،  اين خواسته  می كنيم 
ِ« شما بی گمان لّبيكی به دنبال خود دارد.  هم پيدا نكند؛ اما »يا اهللهَّ
سعی كنيم دلها را معّطر كنيم؛ امروز ما به اين تطهير دلها بسيار نياز 
داريم. من بيش از همه شما به اين عالج الهی محتاجم؛ و مجموعه 
ما كه مسؤوليتهای سنگينی بر دوش داريم، بيش از كسانی كه اين 
مسؤوليتها را ندارند، محتاجيم. كار ما سنگين است. خدای متعال 
خودش آن عبادتهای سنگين، آن بيداريهای شبانه، آن گريه ها و 
او  از  و  می كند  الزم  نبی اكرم  بر  ميدانها  همه  در  را  تضّرعها  آن 
می خواهد؛ چون بار او سنگين است. هركس به تناسب سنگينی بار 
خود، به تقويت اين رابطه با خدای متعال احتياج دارد. اگر توانستيم 
اين رابطه را تقويت كنيم، كارهامان اصالح خواهد شد؛ راهمان باز 
خواهد شد؛ ذهنمان روشن خواهد شد و افق در مقابل ما روشنی 
خواهد يافت؛ اما اگر اين گره را باز نكرديم، كارهای ما به ساماِن 
الزم نخواهد رسيد. ممكن است انسان در چيزهايی موّفق شود، اما 
انسان موّحد  دنيايی متوّقف نمی شود. هدف  هدف در موّفقيتهای 
است؛  ماّده  عالم  چارچوب  در  كه  است  چيزی  هر  از  فراتر  بسيار 
اگرچه آنچه در چارچوب عالم ماّده است، همه به عنوان مقّدمه و 
راه و صراط به سوی آن هدفها مطرح است. شما نمی توانيد از اين 
صراط عبور نكنيد، اما در اين صراط نبايد متوّقف شويد. هدف را 
تعيين  اين عالم است،  از خواسته هايی كه در چارچوب  بايد فراتر 
كرد. اميدواريم كه خداوند متعال به من و شما توفيق دهد تا بتوانيم 
اين كارها را انجام دهيم.عزيزان من! در كشور ما - همان طور كه از 
بيانات جناب آقای رئيس جمهور شنيديد - امكانات فراوان و آفاق 
روشنی وجود دارد؛ البته مشكالتی هم وجود دارد؛ از آن امكانات 
بايد استفاده و از اين مشكالت بايد عبور كرد. در چنين شرايطی، 

آن چيزی كه در عالم ارتباطات انسانی خودمان به نظر من پيش از 
همه مهم است، همين وحدت و همدلی است. نبايد فضا غبارآلوده 
شود. اگر خدای متعال اين توفيق را بدهد كه مسؤوالن نظام بتوانند 
به  لزومًا  كنند - كه سلوک همدالنه  يكديگر همدالنه سلوک  با 
معنای همفكرانه نيست؛ گاهی ممكن است سليقه ها متفاوت هم 
باشد؛ اما بنای بر ستيزه و مخاصمه و دشمنی نباشد - بسياری از 
زمينه  ما  اسالمی  نظام  و  انقالب  شد.  خواهد  برطرف  مشكالت 
پااليش فضای كاری  پااليش درون و  اين  برای  بسيار مساعدی 

كشور است. بايستی از اين فرصت حداكثر استفاده را بكنيم.
البته تالشهايی می شود كه مسائل غيراصلی، مسائل اصلی وانمود 
شود؛ خواسته های غيرحقيقی - يا حقيقی، اما درجه دو - به عنوان 
گفتمان اصلِی ملی وانمود شود؛ ليكن گفتمان اصلی اين ملت اينها 
نيست؛ گفتمان اصلی اين ملت اين است كه همه، راههايی را برای 
تقويت نظام، اصالح كارها و روشها، گشودن گره ها، تبيين آرمانها 
و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نيروی عظيم ابتكار و حركت و 
خواست و انگيزه و ايمان اين مردم مؤمن و راه به سمت آرمانهای 
عالی اين نظام - كه همه را به سعادت خواهد رساند - پيدا كنند. 
آن چيزی كه بايد ذهنها و دلها و فكرها بر روی آن متمركز شود، 
مسؤوليتهای  و  وظايف  و  داريم  زيادی  كارهای  البته  است.  اين 
بهترين  به  را  كار خود  بايد  بر دوش همه ماست. هركس  زيادی 

نحوی كه برای او ممكن است، انجام دهد.
كه  است  اين  كنم،  مطرح  رسيد  نظرم  به  امروز  كه  را  آنچه  من 
را  را برطرف كنيم؛ فسادها  نواقص  ما چگونه می توانيم معايب و 
بزداييم و به معنای درست كلمه، اصالح را در كشور به وجود آوريم. 
اين سؤال بسيار مهمی است و جا دارد كه ذهنهای همه كسانی كه 
اين سؤال  اين ملت عالقه مندند، روی  اين كشور و  به سرنوشت 
متمركز شود. امروز مسأله اصالحات - كه يك موضوع روز برای 
همه است - در كشور مطرح است. افراد زيادی دم از اصالحات 
می زنند و برای آن تالش می كنند. اصالحات چيست؟ راه رسيدن 
به اصالحات كدام است؟ اولويتهای اصالحات چيست؟ اينها مسائل 

بسيار مهمی است.
مسأله مهم ديگر در همين زمينه اين است كه دشمن در تبليغات 
خود - كه شعار اصالحات را پيگيری می كند - به دنبال چيست؟ 
اصالحات مال ماست. اين كه شما مالحظه می كنيد تبليغات جهانی 
چيست؟  آن  علّتش  می شود،  متمركز  ايران  در  اصالحات  برروی 
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اين تبليغات متعلّق به مراكزی است كه نمی توانند اّدعا كنند خير 
ملت ايران را می خواهند. مگر وجود فساد و اختناق و خرابی وضع 
در اين كشور، غير از تسلّط و نفوذ قدرت استكباری انگليس در 
دارد؟ چه قدرتی  بعد، علت ديگری  امريكا در دوره  و  اّول،  دوره 
در اين مملكت اختناق به وجود آورد؟ چه قدرتی در اين مملكت 
دستگاههای ملی و دولتی را برمبنای فساد پايه گذاری كرد؟ چه 
مبارزه  انسانی  و  عمومی  اخالق  با  سال  پنجاه  طول  در  قدرتی 
كرد؟ چه دستی رضاخان را به قدرت رساند؟ چه عواملی كودتای 
چه  سال،  چند  و  پنجاه  اين  طول  در  انداخت؟  راه  را  مرداد   ۲۸
كسانی زشت ترين تبليغات را در جهت كشاندن اين ملت به سمت 
فساد، بی بندوباری و ناباوری به اصول اخالقی و دين انجام دادند؟ 
ياد  به  پهلوی  رژيم  دوران  مطبوعات  از  چيزی  امروز  ما  جوانان 
ندارند؛ اما شما كه به ياد داريد. آن مطبوعات فاسد و - به قول 
يك روشنفكر مسلماِن معروف - آن رنگين نامه ها، به وسيله چه 
كسی تشويق می شد؟ آنها از كجاها تغذيه و تشويق می شدند؟ از 
چه كسی الگو می گرفتند؛ غير از همين دستگاههای قدرتی كه آن 
نظام را سر كار آورده بودند و با همه وجود آن را تقويت می كردند؟

امروز ما برای اين كه با نام و ياد و سلطه استكباری دولت امريكا با 
همه وجود مخالف باشيم، محتاج چه دليلی باشيم، جز اين كه آن 
رژيم، پنجاه سال همه منابع انسانی و مالی و اخالقی و استعدادِی 
ما را ضايع و نابود كرد؟ دستاورد رژيم پهلوی در طول اين پنجاه 
سال برای ايران چه بود؟ اين ويرانه ای كه اينها به وجود آوردند، 
چگونه، با كدام تالش و در چه مدت قابل اصالح است؟ چه كسی 
آن را زمينه سازی كرد؟ چه كسی كمك كرد؟ چه كسی هدايت 
كرد؟ چه كسی دستگاه جاسوسی شان را تقويت كرد؟ چه كسی به 
آنها خط داد؟ در عين حال همان دولت امريكا و انگليس، همان 
رسانه ای شان،  مراكز  همان  سياستمدارانشان،  همان  رؤسايشان، 
امروز از چيزی به نام اصالحات و آزادی در ايران دفاع و حمايت 
می كنند! اين بايد هر هوشمندی را به فكر وادار كند و هر غافلی را 
بيدار و هوشيار نمايد. مسأله چيست؟ اين يك صحبت بسيار مهم 

و يك سؤال بسيار اساسی است.
مسائل  در  امروز  تا  انقالب  اين  اّوِل  از  كه  كسی  عنوان  به  بنده 
گوناگون و در عرصه های مختلِف اين نظام، با جوانب و جريانهای 
را  حرفها  هم  می شناسم،  را  آدمها  هم  بوده ام؛  مواجه  گوناگون 
يك  به  هستم؛  آشنا  دنيا  رسانه ای  تبليغات  با  هم  و  می شناسم 
اين است: يك طرح همه  به طور خالصه  جمع بندی رسيده ام كه 
جانبه امريكايی برای فروپاشی نظام جمهوری اسالمی طّراحی شد 
و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد. اين طرح، طرح بازسازی 
شده ای است از آنچه كه در فروپاشی اتّحاد جماهير شوروی اتفاق 
افتاد. به نظر خودشان می خواهند همان طرح را در ايران اجرا كنند. 
دشمن اين را می خواهد. من اگر بخواهم قرائن و شواهد اين معنا را 
بگويم، االن در ذهنم هست؛ نه اين كه بخواهم دنبال نشانه هايش 
بگردم؛ شواهد آشكاری در اظهارات خودشان وجود دارد. در طول 
احيانًاحساب  و  قدرتمندانه  و  مغرورانه  اظهارات  از  سال،  چند  اين 
ما  كه  مصاحبه ای  فالن  می گويند  كه خودشان هم   - آنها  نشده 
كرديم، عجوالنه بود - صّحت اين ادعا كاماًل آشكار می شود كه 
آنها به خيال خودشان طرح فروپاشی شوروی سابق را منطبق با 
شرايط ايران بازسازی كردند و می خواهند در ايران پياده كنند. البته 
در چند مورد هم دچار اشتباه شدند كه اين هم از الطاف الهی است.

اشتباه  دچار  خود  محاسبات  در  حّساس  مواقع  در  ما  دشمنان 
كردم،  ذكر  من  اگر  كه  نيست  اشتباهاتی  اينها  البته  می شوند. 
دارند.  واقعيتها  اشتباه در شناخِت  نه،  بتوانند اصالحش كنند؛  آنها 
از  غلط  برنامه ريزی  و  می كنند  برنامه ريزی  اشتباه  اين  براساس 
آب درمی آيد؛ لذا موّفق نمی شوند. آنها برای دفاع از رژيم پهلوی 
برنامه ريزی كردند و با همه قدرت هم ايستادند؛ منتها در شناخِت 
مسائل ايران، در شناخِت مردم، در شناخِت روحانيت و در شناخِت 
دين اشتباه كرده بودند؛ لذا شكست خوردند. اين جا هم سرنوشتشان 

جز اين نيست و شكست خواهند خورد.
اينها در چند مورد اشتباه كردند: اشتباه اّولشان اين است كه آقای 
اسالم،  كه  است  اين  دومشان  اشتباه  نيست.  گورباچف  خاتمی، 
مردمِی  نظام  كه  است  اين  سومشان  اشتباه  نيست.  كمونيسم 
اشتباه  نيست.  پرولتاريا  ديكتاتوری  نظام  اسالمی،  جمهوری 
از  متشّكل  شوروِی  يكپارچه،  ايراِن  كه  است  اين  چهارمشان 
سرزمينهای به هم سنجاق شده نيست. اشتباه پنجمشان اين است 

كه نقش بی بديل رهبری دينی و معنوی در ايران، شوخی نيست. 
اين اشتباهات را بعداً توضيح خواهم داد.

چيزی  اين  بكنم.  شوروی  فروپاشی  امريكايِی  طرح  به  اشاره ای 
از  عمده اش  بخش  هست،  من  ذهن  در  تصوير  اين  از  االن  كه 
يادداشتهايی است كه خود من روزبه روز در سال 1۳۷۰  از خبرهای 
ماجرای شوروی يادداشت كرده ام. البته بعداً با اّطالعات فراوانی كه 
دوستان ما از منابع مهم روسی و غيرروسی فراهم كردند و به بنده 
دادند، تكميل شد كه حال نمی خواهم با تفصيل آنها را بيان كنم؛ 

اما ماجرای عظيمی است.
وقتی می گوييم طرح امريكايی فروپاشی شوروی، الزم است سه 

نكته را در كنار اين كلمه امريكايی عرض كنيم:
معنايش  امريكايی،  اين است كه وقتی می گوييم طرح  اول  نكته 
امريكا همكاری  با  اين زمينه  بلوک غرب در  بقيه  اين نيست كه 
نداشتند؛ چرا، همه غرب و همه اروپا در اين زمينه به شّدت با امريكا 
همكاری می كردند. مثاًل نقش آلمان و انگليس و بعضی كشورهای 

ديگر به صورت بارز بود. اينها همكاری جّدی داشتند.
نكته دوم اين است كه وقتی می گوييم طرح امريكايی، معنايش اين 
نيست كه ما عوامل داخلی فروپاشی شوروی را نديده می گيريم؛ 
از  و  داشت  وجود  نظام شوروی  درون  در  فروپاشی  عوامل  نخير، 
داخلی  عوامل  آن  كرد.  را  استفاده  بهترين  دشمنشان  عوامل  آن 
چه بود؟ فقر شديد اقتصادی، فشار بر مردم، اختناق شديد، فساد 
اداری و بوروكراسی. البته انگيزه های قومی و ملی هم در گوشه و 

كنار وجود داشت.
هر  به   - غربی  يا  امريكايی  طرح  اين  كه  است  اين  سوم  نكته 
تعبيری كه می گوييم - يك طرح نظامی نبود. در درجه اّول يك 
طرح رسانه ای بود كه عمدتًا به وسيله تابلو، پالكارد، روزنامه، فيلم 
و غيره اجرا شد. اگر كسی محاسبه كند، می بيند كه حدود پنجاه، 
شصت درصِد آن مربوط به تأثير رسانه ها و ابزارهای فرهنگی بود. 
عزيزان من! مسأله تهاجم فرهنگی را - كه من هفت، هشت سال 
شوخی  فرهنگی،  شبيخون  بگيريد.  جّدی   - كردم  مطرح  پيش 
نيست. بعد از عامل رسانه ای و تبليغی، در درجه دوم، عامل سياسی 

و اقتصادی بود. عامل نظامی هيچ نبود.
حدود   -1۹۸۵ سال  در  وقتی  گورباچف  بود؟  چه  طرح  اين  اما  و 
قبال  در  جوان  عنصر  يك  آمد،  كار  سِر   -۶۵ و   ۶4 سالهای 
دبيركلهای پير قديمی بود. روشنفكر و خوش برخورد بود؛ شعاری 
گالسنوست  و  اّول  درجه  در  پروستريكا  شعار  كرد،  مطرح  او  كه 

در درجه دوم بود. تعبير فارسی پروستريكا، بازسازی و اصالحات 
مسائل  زمينه  در  اصالحات  يعنی  و گالسنوست  است؛  اقتصادی 
به  اّول،  سال  دو  يكی،  در  اينها.  امثال  و  بيان  آزادی  اجتماعی، 
و  تشويق  و  تفسير  و  تحليل  و  حرف  از  آواری  رسانه ها،  وسيله 
جهت دهی و پيشنهاد بر سر گورباچف فرو ريخت و كار به جايی 
سال  مرد  عنوان  به  گورباچف  امريكايی،  مراكز  توسط  كه  رسيد 
در  يعنی  بود؛  هم  سرد  جنگ  دوران  همان  در  اين  شد!  معرفی 
تير  با  شوروی  در  را  موّفقيتی  هر  شبح  امريكاييها  كه  دورانی 
واقعيتهای خوبی هم در شوروی  اگر  از گورباچف،  می زدند! قبل 
تهاجم  آن  عليه  و  می كردند  انكار  را  آن  به شّدت  داشت،  وجود 
چنين  گورباچف  به  نسبت  ناگهان  اما  می انداختند.  راه  تبليغاتی 
وضعی را پيش گرفتند! اين آغوش باز غرب، به عنوان يك مشّوق 
بزرگ، گورباچف را فريب داد! من نمی توانم اّدعا كنم كه گورباچف 
كسی بود كه غربيها يا دستگاههای سيا او را سر كار آورده بودند - 
آن چنان كه بعضی كسان در دنيا اّدعا می كردند - من نشانه های 
اما  ندارم؛  پرده  از پشت  البته خبری هم  و  نمی بينم  واقعًا  را  اين 
آنچه كه مسلّم است، آغوش باز، چهره باز، چهره خندان، تجليل 
و تبجيل و تشويق و احترام غربيها، گورباچف را فريب داد. او به 
غربيها و امريكاييها اعتماد كرد؛ اما فريب خورد. گورباچف كتابی 
به نام پروستريكا - انقالب دوم - نوشته كه انسان نشانه های اين 

فريب خوردگی را در آن مشاهده می كند.
در محيط اختناق آن روز شوروی، اين شعارها به شّدت فضاشكن 
در  من   - است   1۳۷۰ يا   1۳۶۹ سال  همين  در  حدوداً  بود. 
يادداشتهای خودم اين را نوشته ام - كه گورباچف قيد جواز عبور 
برای سفر از شهری به شهر ديگر در شوروی را برمی داشت! هفتاد 
سی  دوره  يافتن  پايان  از  بعد  شوروی،  ايجاد  از  بعد  سال  سه  و 
ساله استالين و دوره ی هجده، نوزده ساله برژنف و غيرذلك، آقای 
گورباچف از جمله كارهايی كه در زمينه گالسنوست كرد، اين بود 

كه جواز عبور را برداشت!
بيان به چه  ببينيد فكر و طرح مسأله آزادی  در چنين جّوی شما 
معناست. وقتی می گويد آزادی بيان، برای مردم چقدر شگفتی آور 
قابل  مهم  روزنامه  دوران،  اين  تمام  در  است!  فضاشكن  چقدر  و 
توّجه در تمام شوروی »پراودا«ست كه يك روزنامه عمومی است. 
يكی هم يك روزنامه مربوط به جوانان است. چند مطبوعه ديگر 
كتابهای  وجود  و  روزنامه ها  تكّثر  اما  داشت؛  وجود  هم  تخّصصی 
برخی  از  نويسنده ای كه  نمی خورد.  به چشم  اصاًل  و چنان  چنين 
سالهای  بود؛  كرده  انتقاد   - آنها  همه  نه   - سوسياليسم  مبانی  از 
متمادی اجازه ی خروج از شوروی را نداشت. البته امريكاييها روی 
او هم بسيار تبليغ می كردند و بسيار حرف می زدند كه بنده از دوره 

قبل از انقالب اين قضيه در يادم مانده است.
منتها  شد؛  داده  گورباچف  توسط  شعار  اين  فضايی  چنين  در 
اشتباهاتی كردند كه من نمی خواهم اين اشتباهات را االن بگويم. 
در خالل صحبت، بعضی از اشتباهاتشان معلوم خواهد شد. مدتی 
غربی  نمادهای  و  غربی  فرهنگ  و  غربی  تبليغات  سيل  گذشت، 
- سمبلهای لباس و »مك دونالد« و از اين چيزهايی كه در واقع 
جزو سمبلهای امريكايی است - در شوروی راه پيدا كرد. اين كه 
من می گويم، تفّكر يك طلبه گوشه نشين نيست؛ در همان روزها 
نيوزويك - خواندم كه  تايم و  امريكايی -  بنده در خود مجالت 
از اين كه قهوه خانه های »مك دونالد« در مسكو رواج پيدا كرده، 
اينها به عنوان يك خبر مهم و به عنوان پيشاهنگ فرهنگ غربی و 

فرهنگ امريكايی در كشور شوروی ياد كرده بودند!
ناگهان  شعارهای گورباچف يكی، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً 
يك عنصر ديگر به نام يلتسين در كنار گورباچف پيدا شد. نقش 
يلتسين، نقش تعيين كننده است. نقش او اين است كه مرتب پا به 
زمين بكوبد و بگويد كه اين شعارها فايده ای ندارد؛ اين شتاب كم 
است؛ دير شد؛ اصالحات عقب افتاد! اگر آدم عاقل مدبّری به جای 
گورباچف بود، شايد در طول بيست سال می توانست آن اصالحات 
اتفاق  چين  در  كار  اين  كه  همچنان   - دهد  انجام  بی دغدغه  را 
افتاد - اما همين مقدار خودداری و خويشتنداری را هم از دست 
گورباچف بيرون كشيد. كار به جايی رسيد كه گورباچف معاون خود 
- يلتسين - را عزل كرد؛ اما رسانه های امريكايی و غربی نه فقط 

عزلش نكردند، بلكه تقويتش كردند!
او حدود يك سال يا بيشتر، به عنوان يك چهره برجسته روشن بين 
اصالح طلب مغضوب و مظلوم در تبليغات غربيها و امريكاييها مطرح 

یک
نگاه

بنده به عنوان کسی که در عرصه های 
مختلِف این نظام، با جوانب و جریانهای 

گوناگون مواجه بوده ام؛ هم آدمها را 
می شناسم، هم حرفها را می شناسم و هم 

با تبلیغات رسانه ای دنیا آشنا هستم؛ به یک 
جمع بندی رسیده ام که به طور خالصه این 

ح همه جانبه امریکایی برای  است: یک طر
وپاشی نظام جمهوری اسالمی طّراحی  فر

شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد. 
ح بازسازی شده ای است از  ح، طر این طر

وی  وپاشی اّتحاد جماهیر شور آنچه که در فر
اتفاق افتاد.البته اینها در چند مورد اشتباه 

کردند: اشتباه اّولشان این است که آقای 
خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان 

این است که اسالم، کمونیسم نیست. 
اشتباه سومشان این است که نظام مردمیِ 

ولتاریا  جمهوری اسالمی، نظام دیکتاتوری پر
نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایراِن 

وِی متشّکل از سرزمینهای به  یکپارچه، شور
هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان 

این است که نقش بی بدیل رهبری دینی 
و معنوی در ایران، شوخی نیست. این 
اشتباهات را بعدًا توضیح خواهم داد.
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شد. بعداً انتخابات رياست جمهوری روسيه پيش آمد. می دانيد كه 
كه  انتخابات  البته  داشتند.  جداگانه  انتخابات  جمهوريها  ديگر 
نداشتند؛ بنا شد انتخابات داشته باشند. يكی از كارهای گورباچف 
اين بود كه گفت انتخابات داشته باشيم. در كشور شوروی، از بعد 
از دوران تزارها، حتی يك انتخاب هم اتفاق نيفتاده بود. انتخابات 
در دوران تزارها هم شبيه انتخابات زمان شاه ما بود. اتفاقًا تاريخ 
مشروطيتشان هم - با يك سال اختالف - دقيقًا منطبق با تاريخ 
مشروطيت ايران است. در دوره تزارها مجلس ملی - دوما - يك 
صورت بود؛ مثل مجلس شورای ملی ما در دوران رژيم پهلوی. بعد 
انتخابات،  بی مجلس؛  مجلس،  آمدند،  كار  سِر  كمونيستها  كه  هم 
بی انتخابات؛ تمام شد! حال بعد از گذشت هفتاد و سه سال، بناست 
انجام   - شوروی  همه  نه   - روسيه  جمهوری  در  انتخابات  اولين 
گيرد. كانديدا كيست؟ آقای يلتسين! با رأی بااليی يلتسين - يعنی 

همان عنصر تندرو - رئيس جمهور شد.
ژوئن  در  يلتسين  كه  روزی  از  است.  شيرينی  داستاِن  جا  اين  از 
1۹۹1 رئيس جمهور شد، تا حدود چهارم يا پنجم ديماه كه رسمًا 
چند  اين  يعنی  كشيد.  ماه طول  هفت  حدود  شد،  منحل  شوروی 
گورباچف،  به دست  مقّدمات  از  بخشی  شد.  مقّدمات  صرف  سال 
برخی هم وقتی تاريخ مصرف گورباچف تمام شد، به دست يلتسين 
انجام شد و برنامه مورد نظر امريكا و غرب، تا رسيدن يلتسين به 
و  قدرت رسيد  به  يلتسين  اين كه  به مجّرد  قدرت شتاب گرفت. 
رئيس جمهور روسيه و نفر دوم شوروی شد، ابتكار عمل به دست 
سه  و  شد  جمهور  رئيس  يلتسين   ۷۰ خرداد   ۲4 روز  در  افتاد.  او 
سه  كه  كرد  اعالم  امريكا  جمهور  رئيس  بوش  جورج   - بعد  روز 
جمهوری بالتيك - لتونی، استونی و ليتوانی - متعلق به شوروی 
نيست و شوروی بايستی اين سه جمهوری را رها كند و استقالل 
را  نشناسد، كمكهايی  به رسميت  اگر  بشناسد؛  به رسميت  را  آنها 
كه امريكا قول داده است، قطع خواهد شد. البته من االن درست 
ريگان قول  رونالد  زمان  بود كه در  آيا كمكهايی  نيست كه  يادم 
داده شده بود، يا در زمان بوش؛ به هرحال به آقای گورباچف قوِل 
استقالل  ما  اعالم كرد كه  يلتسين  بعد  بودند. چندی  داده  كمك 
جمهوريهای سه گانه را به رسميت می شناسيم! دو ماه بعد برای 
اين كه يلتسين چهره اش برجسته تر شود، كودتای معروف مردادماه 
مشكوک  كاماًل  اوان  همان  در  كه  كودتايی  افتاد؛  اتفاق  شوروی 
و  سی.ان.ان   - امريكايی  تلويزيونهای  دوربين  می آمد.  نظر  به 
غيره - در مسكو فّعال شدند و روی يلتسين متمركز گرديدند. در 
اين جا تلويزيون خودمان تصوير سی.ان.ان را كه پخش می كرد، ما 
ديديم كه يلتسين روی تانك رفته و در ميان مردم شعار می دهد 
به  هم  بعد  نمی شويم!  كودتاچيها  تسليم  ما  نخير،  كه  می گويد  و 
مجلس رفت، اما كودتاچيها با يلتسين كه دم دستشان در مجلس 
ملی - دوما - متحّصن شده بود، هيچ كاری نداشتند و به سراغ او 
نرفتند؛ ولی به سراغ گورباچف كه در شبه جزيره كريمه مشغول 
كردند!  دستگير  را  او  و  رفتند  بود،  تعطيالتش  روزهای  گذراندن 
يلتسين هم رجزخوانی می كرد و شعار می داد! يك جنجال رسانه ای 
نبود!  واقعيت هم چندان خبری  از  البته  و  آوردند  به وجود  دنيا  در 
يك تعداد تانك در خيابانهای مسكو ظاهر شدند، اما سه روز هم 
نبودند؛ بعد از سه روز هم گفتند كه كودتاچيها را درخواب دستگير 
دوم  شخصيت  كه   - يلتسين  كه  شد  اين  كودتا  نتيجه  كرده اند! 
امور  وزير  اوقات  همان  در  شد!  اول  حقيقت شخصيت  در   - بود 
خارجه ما سفری به جمهوريهای آسيای ميانه كرد و برگشت. من از 
ايشان پرسيدم چه خبر؟ ايشان گفت واضح است كه رئيس شوروی 
يلتسين است نه گورباچف! در دنيا هم مشخص بود كه قضيه اين 
گونه است. بعد هم جمهوريها يكی يكی طالب استقالل شدند. مثاًل 
مخالفت  گورباچف  مستقل شود.  می خواهد  كه  كرد  اّدعا  اوكراين 
می كرد، اما يلتسين می گفت ما قبول داريم؛ بناچار بعد از دو، سه 
روز گورباچف هم قبول می كرد! بنابراين مسأله ای درست شد كه 
گورباچف يا مجبور بود برای عقب نماندن، خودش را جلو بيندازد 
و همان شعارها را او هم بدهد؛ يا مجبور بود بعد از چند روز تبعيت 
كند؛ چون فشار تبليغات جهانی مجالی نمی گذاشت برای اين كه 
غير از آنچه كه يلتسين گفته، شود چيزی گفت. اين روند از اواخر 
از  گورباچف  كناره گيری  آن،  دنبال  به  بود.  شده  شروع  خردادماه 
دبيركلی حزب مطرح شد؛ بعد پيشنهاد انحالل حزب كمونيست، 
سپس شكست كمونيزم اعالن شد - همان چيزی كه امريكاييها 
بعد هم باالخره شايعه استعفای  از آن كيف می كردند - و  بسيار 

گورباچف منتشر شد. در همان زمان طی مصاحبه ای از گورباچف 
سؤال شد كه شما استعفا خواهيد كرد يا نه؟ گفت منتظرم وزير امور 
خارجه امريكا به مسكو بيايد تا ببينم چه می شود! وزير امور خارجه 
بگيرد،  تماس  با گورباچف  آن كه  از  قبل  و  آمد  به مسكو  امريكا 
مالقاتهای  اصلی  كاخ  در  هم  آن  گرفت؛  تماس  يلتسين  با  رفت 
كرملين. معنای كارش اين بود كه گورباچف تمام شد! سه روز بعد 
هم گورباچف استعفا كرد و انحالل شوروی اعالم شد! اين طرح 
با يك طرح  را  ابرقدرت  بود. يعنی يك  امريكا در شوروی  موّفق 
كاماًل هوشمندانه، با صرف مقداری پول، با خريدن برخی اشخاص 
و با به كار گرفتن رسانه های تبليغی، توانستند طی يك طّراحی سه، 
چهار ساله و يك نتيجه گيری شش، هفت ماهه به كلّی منهدم كنند 

و از بين ببرند!
انحالل شوروی،  از  بعد  بگويم كه روسيه  به شما  البته همين جا 
آنها  نشد.  دوم  برزيل  به  تبديل  می خواستند،  آنها  كه  آن طور 
می خواستند روسيه به يك برزيل - يعنی يك كشور دست سوم 
بدون  و  فقر عميق  و  اما گرفتاری  باال،  توليد  تبديل شود؛  دنيا - 
هيچ گونه نقشی در سياست دنيا. شما ببينيد امروز در كجای دنيا 
حرف و رأی و نظر و حضور برزيل كسی را به خود متوّجه می كند؟ 
می خواستند روسيه را اين طوری كنند، اما نشد؛ چرا؟ چون روسيه 
ملت خوب و قوی ای دارد؛ از لحاظ نژادی مردم مستحكمی هستند؛ 
بعد هم پيشرفت صنعتشان، اتمشان، دانشمندانشان، تحقيقاتشان و 
ساير امكاناتشان قابل توّجه است. طّراحان اين قضايا كه نشستند 
نيز  اسالمی  جمهوری  برای  دوختند،  خودشان  و  بريدند  خودشان 
چنين خوابی ديده اند. آنها فكر نمی كنند كه جمهوری اسالمی ايران 
امروز  روسيه  مثل  كشوری  شود،  دچار  شوروی  سرنوشت  به  اگر 
خواهد شد؛ نه، آنها فكر می كنند كه ايران كشوری در سطح كشور 
از تركيه! چون  دوره پهلوی خواهد شد؛ يعنی در رديف دهم بعد 
تصور می كنند كه در اين جا اتم كه نيست؛ پيشرفت علمِی آن چنانی 
كه نيست؛ جمعيت سيصد ميليونی كه نيست؛ كشوری به عظمت 
بزرگترين كشور دنياست - كه  تقريبًا  باز هم  امروز  روسيه - كه 

نيست.
اما اكنون واقعيت چيست؟ واقعيت با آنچه كه آنها طّراحی كردند، 
به قدر زمين تا آسمان متفاوت است! اشتباه بزرگی را مرتكب شدند. 
من واقعًا دريغم می آيد كه اسم خاتمی عزيزمان - اين سيد آقازاده 
شريف مؤمن دلباخته به معارف دينی و دلباخته به امام و طلبه ای 
مثل خود ما - را آن طوری كه غربيها مطرح كردند، مطرح كنم و 
ايشان را با گورباچف مقايسه كنم؛ ولی آنها اين مقايسه را كردند 
و صريحًا گفتند كه در ايران هم گورباچفی به قدرت رسيد! البته 
فراموش نكنيم كه متأسفانه يك عّده هم در داخل خوششان آمد 
اهانت  اين  را كه پشت  نفهميدند و آن توطئه ای  را  اهانت  اين  و 
هست، به طريق اولی  نفهميدند! به مغرضان و آنهايی كه می فهمند 
چه دارد اتفاق می افتد و چه می خواهند پيش بياورند، كاری ندارم؛ 
اما يك عّده از آنهايی كه مغرض هم نبودند، نفهميدند كه چه شد 

و دشمن چه می خواهد انجام دهد.
به آن تفاوتها برگرديم. تفاوت اّول، تفاوت رئيس جمهور ما با آقای 
گورباچف است. گورباچف روشنفكری بود كه حتی به احتمال زياد 
بود  آدمی  نداشت؛  زيادی  اعتقاد  هم  ماركسيزم  مبانی  و  اصل  به 
كه اصاًل ساختار شوروی را قبول نداشت؛ خود او هم به زبانهای 
كار  سِر  كه  وقتی  آن  در  البته  بود.  كرده  اظهار  را  اين  مختلف 
اظهار  باالخره  اما  بگويد؛  را  اينها  نمی توانست  آمد، چندان صريح 
اعتقاد قلبی  می كرد. رئيس جمهور ما، جمهوری اسالمی، دين و 
اوست؛ امام مراد و مقتدای اوست؛ يك روحانی است. آنها اول در 
و  سياستمدارترين  هم  هنوز  زدند،  حرفهايی  خود  خوش خياليهای 
اين  از  آنها  از  اما عّده ای  را می زنند؛  موذی ترينهايشان آن حرفها 
دو سال اخير به وحشت افتادند و بارها در تبليغات خودشان گفتند 
كه نه، اين هم از خودشان است؛ جزو همين بنيادگراهاست! اتفاقًا 
اين را درست فهميده اند! گورباچف به مبانی ماركسيزم بی اعتقاد و 
بود؛  غربيها  كه می زد، حرفهای  بود؛ حرفهايی هم  دلباخته غرب 
منتها با زبان روسی آنها را بيان می كرد؛ وااّل شعارهای او هم غير 
از شعارهای آنها نبود؛ او دلباخته آنها بود! البته در اين جا قضايای 
امتياز دادنهای دروغين و بيخودی و   بسيار ريزی - مثل سفرها، 
هست كه نمی خواهم آنها را بگويم؛ چون جای اين جلسه نيست؛ 

خود شما هم می توانيد آن قضايا را پيدا كنيد.
تفاوت دوم اين است كه اسالم، ماركسيزم نيست. ماركسيزم مورد 

ديِن حزب كمونيست شوروی  بله،  نبود.  قبول مردم شوروی هم 
در  عضو  ميليون  چند  از  متشكل  شوروی  كمونيست  حزب  بود. 
مقابل جمعيت نزديك به سيصد ميليونی شوروی بود؛ شايد مثاًل 
ده ميليون، پانزده ميليون نفر عضو بودند. اعضای حزب كمونيست 
هميشه از امتيازاتی برخوردار بودند؛ بنابراين می توان حدس زد كه 
در بين همان جمعيت هم آنچه برای آنها در درجه اول اهميت قرار 
برايشان  دين  يك  عنوان  به  ماركسيزم  لذا  بود؛  امتيازات  داشت، 
مطرح نبود. اسالم، دين مردم و عشق مردم و ايمان مردم است. 
آن،  خاطر  برای  بزرگ  ملت  اين  كه  است  چيزی  همان  اسالم 
عزيزان و پاره های تن و جگرگوشه هايشان را به ميدان فرستادند 
و وقتی جسد آغشته به خون آنها برگشت، برايشان گريه نكردند و 
خدا را شكر كردند! آيا شما از اين گونه مادران و پدران سراغ نداريد 
و نديده ايد؟ هر يك از ما شايد صدها مورد از اين قبيل را ديده ايم. 
امروز  ديده ام.  نزديك  از  را  قبيل  اين  از  مورد  هزاران  بنده  البته 
از  برخی  از  اگر  ما می آيند،  پيش  مادر چهار شهيد  و  پدر  هم كه 
ناهنجاريها گله هم داشته باشند، از اين كه فرزندشان در راه اسالم 
شهيد شده، خوشحالند! اين ملت با همه وجود به اسالم پايبند است. 
حركت  آن  ملت  يك  دين زدايی،  برای  تالش  سال  پنجاه  از  بعد 
عظيم را پشت سر امام بزرگوار و عالم دين و مرجع تقليدش به راه 
انداخت و اين نظام اسالمی را سِر كار آورد. اسالم همان چيزی 
بلند شد، هرجا مسلمان  ايران  در  آن  پرچم  و  نام  است كه وقتی 
مّطلع و آگاهی پيدا شد، احساس هوّيت و شخصيت و عّزت كرد. 
اينها اين را با ماركسيزم يكی گرفتند! »الحمدهللهَّ الذی جعل اعدائنا 

من الحمقاء)۳(«.
سوم اين كه نظام اسالمی، نظام كمونيستی نيست؛ نظام اسالمی 
است؛ نظامی جوان و منعطف و ُپرتالش و مردمی است. من آن 
 - دنيا  در  نظامی  هيچ  كه  می كردم  عرض  خاتمی  آقای  به  روز 
در  چه  فرانسه،  در  چه  امريكا،  در  چه  غربی؛  دمكراسيهای  حتی 
جاهای ديگر - نمی تواند ادعا كند كه مثل نظام ما مردمی است؛ 
برای خاطر اين كه در دمكراسيهای غربی عّده ای پای صندوقهای 
رأی می آيند و رأی می دهند. مثاًل حزب گفته به آقای زيدبن عمرو 
رأی بده، او هم ورقه را كه انداخت، كار تمام می شود! آنهايی هم 
را  شرايط  واجدان  درصِد  سی وهفت  گاهی  كننده اند،  شركت  كه 
تشكيل می دهند. مثاًل در انتخابات اخير امريكا، حدود سی وهفت 
درصد شركت كننده بيشتر نبود. هيچ وقت به اندازه شصت وهفت 
انتخابات رياست جمهوری و  درصد و هفتاد درصدی كه شما در 
مجلس - چه مجلس پنجم، چه مجلس ششم - مالحظه كرديد، 
رأی  می آيند  می آيند،  كه  همانهايی  باالخره  نمی كنند.  شركت 
می دهند و می روند؛ اما در اين جا اين طوری نيست؛ در اين جا مردم 
به مسؤوالن عشق می ورزند و رابطه شان، رابطه عاطفی است؛ نه 
فقط رابطه رأی دادن. در اين جا وقتی يكی از مسؤوالن كسالتی 
پيدا كند، همه مردم كشور دستها را به دعا بلند می كنند كه خدا او 
را شفا دهد؛ مثل اين كه برای بچه خودشان دعا می كنند! در اين جا 
خطر  ميدانهای  در  مردم  می كند،  اشاره  كشور  مسؤول  كه  وقتی 
وارد می شوند و جانشان را فدا می كنند. اين حتی به دمكراسيهای 
پرولتاريا!  ديكتاتوری  نظام  به  برسد  چه  تا  ندارد،  ربطی  غربی 
است؛  ديكتاتوری  حتمی شان  اصول  از  يكی  می گويند  خودشان 
سال حكومت  چند  و  هفتاد  در طول  بی انتخابات!  انتخابات  يعنی 
انتخابات  يك  اواخر،  اين  در  روسيه  انتخابات  از  قبل  تا  شوروی، 
بود؛ ولی ما در ظرف بيست ويك سال، بيست ويك  نيفتاده  اتفاق 
آن جا  در  است؟  مقايسه  قابل  هم  با  اينها  آيا  داشته ايم!  انتخابات 
اما  است؛  كرملينی  كاخ  زندگی  پرولتاريا  طبقه  نمايندگان  زندگی 
در اين جا ما روی زيلو می نشينيم و افتخار هم می كنيم. در اين جا 
اين  افتخارشان  و  هّمت   - بتوانند  كه  آنهايی   - مسؤوالن كشور 
است كه خودشان را به زندگی مردم نزديك كنند. در نظام شوروی 
وقتی استالينی سِر كار بود، تا نمی مرد، هيچ عالج ديگری نداشت! 
سی سال حكومت می كرد، تا باالخره با حادثه يا بی حادثه، يا از زور 
مصرف مسكرات قوِی روسی می مرد و بعد مثاًل خروشچفی سر كار 
می آمد؛ بعد هم برژنفی روی كار می آمد؛ برژنف هم بعد از هجده، 
نوزده سال می مرد و يك نفر ديگر به قدرت می رسيد! اين نظام، با 
نظام جمهوری اسالمی كه مبنی بر انتخابات و رأی مردم است و 
هر چهار سال يك بار انتخابات مجلس و رياست جمهوری برگزار 
می شود، متفاوت است. در سطح رهبری از اينها هم باالتر است؛ 
برای خاطر اين كه رهبرِی معنوی، تعّهد معنوی دارد و خبرگان و 
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مردم از او توّقع دارند كه حتی يك گناه نكند؛ اگر يك گناه كرد، 
بدون اين كه الزم باشد ساقطش كنند، ساقط شده است؛ حرفش نه 
درباره خودش حّجت است، نه درباره مردم. اين نظام منعطف، زنده، 
ُپرنشاط و متحّول، آيا با نظام بسته و غيرقابل انعطاف و شكننده 

ديكتاتوری پرولتاريا قابل مقايسه است؟!
يك نكته را هم می خواهم يادآوری كنم و آن نظام امر به معروف 
و نهی از منكر است. امر به معروف و نهی از منكر واجب حتمی 
همه است؛ فقط من و شما به عنوان مسؤوالن كشور وظيفه مان در 
باب امر به معروف و نهی از منكر سنگين تر است. بايد از شيوه ها 
و وسايِل مناسب استفاده كنيم؛ اما آحاد مردم هم وظيفه دارند. با 
چهار تا مقاله در فالن روزنامه، واجب امر به معروف نه از وجوب 
می افتد، نه ارزش تأثيرگذاريش ساقط می شود. قوام و رشد و كمال 
و صالح، وابسته به امر به معروف و نهی از منكر است. اينهاست كه 
نظام را هميشه جوان نگه می دارد. حال كه نظام ما بيست ويكساله 
و جوان است و در مقايسه با نظام فرتوت هفتاد و چند ساله پير 
كمونيستی در شوروی به طور طبيعی هم جوان است؛ اما اگر صد 
سال هم بر چنين نظامی بگذرد، چنانچه امر به معروف باشد و شما 
وظيفه خودتان بدانيد كه اگر منكری را در هر شخصی ديديد، او را 
از اين منكر نهی كنيد، آنگاه اين نظام اسالمی، هميشه تر و تازه 
و با طراوت و شاداب می ماند. طرف امر به معروف و نهی از منكر 
فقط طبقه عامه مردم نيستند؛ حتی اگر در سطوح باال هم هستند، 
شما بايد به او امر كنيد؛ نه اين كه از او خواهش كنيد؛ بايد بگوييد: 
با  بايد  امر و نهی  نيست.  اين حرف درست  يا  اين كار  آقا! نكن؛ 
حالت استعالء باشد. البته اين استعالء معنايش اين نيست كه آمران 
حتمًا بايد باالتر از مأموران، و ناهيان باالتر از منهيان باشند؛ نه، 
روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهی است؛ مدل خواهش 
و تقاضا و تضّرع نيست. نمی شود گفت كه خواهش می كنم شما 
چرا  نكن؛  را  اشتباه  اين  آقا!  گفت  بايد  نه،  نكنيد؛  را  اشتباه  اين 
بنده كه طلبه حقيری  اشتباه می كنی؟ طرف، هر كسی هست - 
هستم - از بنده مهمتر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و 

نهی از منكر قرار می گيرد.
اشتباه بعدی در مورد كشور است. كشور ايران يكپارچه است؛ حتی 
آن قسمتهايی هم كه در قرنهای گذشته جدا شدند، اگر ته دلشان را 
بگرديد، مايلند با ما باشند؛ »هر كسی كو دور ماند از اصل خويش، 
باز جويد روزگار وصل خويش«؛ آنها هم دلشان می خواهد كه به 
اين مادر بپيوندند. اين كجا، كشور اتّحاد جماهير شوروی كجا؟ ده، 
يازده كشور را با سنجاق - يا به تعبيری با شالق - به هم بستند 
و به اصطالح يك كشور تشكيل گرديد! معلوم است كه تا شالق 

برداشته شد، از هم جدا می شوند و شدند.
البته من همين جا بگويم؛ سعی بر اين است كه مسأله قوميتها در 
ايران عمده شود. عّده ای با تحريك احساسات قومی و نفی عامل 
اين قضيه هستند.  حقيقی وحدت - يعنی اسالم و دين - دنبال 
كسانی كه خيال می كنند عامل وحدت كشور ما زبان فارسی است، 
يكصدم  نيست؛  بنده  قدر  به  يقينًا  فارسی  زبان  به  دلبستگی شان 
و  نكرده اند  آنها  كرده ام،  فارسی  زبان  برای  بنده  كه  هم  تالشی 
نيست؛ دين  فارسی  زبان  ايران  نخواهند كرد! عامل وحدت ملت 
اسالم است؛ همان دينی كه در انقالب و نظام اسالمی تجّسم پيدا 
تركِی خودش  زبان  با  ُترک زبان هم  اين می شود كه  نتيجه  كرد؛ 
با  هم  ُكردی  داياختی«؛  انقالبا  اُياختی،  »آذربايجان  می گويد: 
بلوچِی  زبان  با  هم  بلوچ  می گويد؛  را  همين  خودش  كردِی  زبان 
خودش همين را می گويد؛ عرب هم با زبان عربِی خودش همين 
مستحكم  پيوند  عامل  اهميت  می كنند  سعی  عّده ای  می گويد.  را 
دلهای ملت ايران - يعنی ايمان اسالمی - را كم كنند؛ نه، كشور 
و ملت يكپارچه است؛ البته يكپارچگی اش به خاطر تاريخ و جغرافيا 
و سنتها و فرهنگ است؛ اما عمدتًا به خاطر دين و مسأله رهبری 
احساس  و همه  به هم وصل كرده  را  ملت  اين  اجزای  كه  است 

يكپارچگی می كنند.
انقالب  و  نظام  حفظ  رهبری  مسؤوليت  دارد.  مسؤوليت  رهبری 
است. اداره كشور به عهده شما آقايان مسؤوالن كشور است. هر 
وظيفه  و  می كنيد  اداره  را  كشور  خودتان  بخش  در  شما  از  كدام 
مختلف  بخشهای  اين  باشد  مراقب  كه  است  اين  رهبری  اصلی 
آهنگ ناساز با نظام و اسالم و انقالب نزنند. هرجا چنين آهنگی 
يك  هم  رهبری  است.  رهبری  حضور  جای  بيايد،  وجود  به 
علی  يا  خامنه ای،  آدم، يك طلبه، يك علی  نيست. يك  شخص 

خامنه ای های فراوان ديگری كه هستند، نيست. رهبری يك عنوان 
و يك شخصيت و يك حقيقت برگرفته از ايمان و محبت و عشق 
و عاطفه مردم و يك آبروست. صدها نفر مثل علی خامنه ای در راه 
اين حقيقت جان و آبرويشان را می دهند؛ اهميتی هم ندارد. بنده كه 
چيزی نيستم؛ امام بزرگوار ما هم - كه به معنای حقيقی كلمه برای 
اين امت، امام دلها بود - همين طور بود. او حاضر بود برای حفظ 
اين حقيقت حضور  بدهد.  را  آبرويش  نظام،  نظام و حفظ رهبری 
اين كارهايی كه می كنند،  با  اين حرفهايی كه می زنند و  با  دارد. 
نتوانسته اند و نخواهند توانست اين حضور را از بين ببرند. در دوران 
اختناق كه رهبری اين تجّسم را نداشت، دلهای مردم متدّين در 
قبضه رهبری بود؛ منتها رهبری ای كه تشّخص و هوّيت قابل اشاره 
به  و  تقليد  مراجع  به صورت  نداشت؛  قانونی  جايگاه  و  بيرون  در 
صورت علمای بزرگ، تأثير خودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن 
وقتی كه به فالن قرارداد ننگين استعماری اشاره می كرد، قرارداد 
از بين می رفت؛ آن وقتی كه به يك حادثه نامناسب اشاره می كرد، 
كه  پانزده خردادی  قرار می گرفت.  مردم  تخاصم  مورد  حادثه  آن 
جان  حادثه  آن  در  آدم  نفر  هزار  چند  است،  شده  نقل  آنچه  بنابر 
خود را فدا كردند و كشته شدند، آن وقتی بود كه امام بزرگوار ما 
رهبر به معنای قانونی خودش نبود؛ يك روحانی برجسته بود. اين 
را نمی توانند نديده بگيرند؛ اين در شوروی نبود؛ اگر بود، آن طوری 
نمی شد؛ اگر بود، آن وقتی كه احساس می كرد يلتسينی وارد ميدان 
شده تا به كار آينده حركت شتابنده غيرمعقول و بی رويه ای بدهد، 
گوش او را می گرفت و از صحنه خارجش می كرد و مورد حمايت 

مردم هم قرار می گرفت؛ اما چنين چيزی نبود.
و  است  معتقدم كه اصالحات، يك حقيقت ضروری و الزم  بنده 
بايد در كشور ما انجام گيرد. اصالحات در كشور ما از سر اضطرار 
نيست كه فالن حاكمی مجبور شود مورد مطالبات سخت قرار گيرد 
و گوشه و كناری را اصالح كند؛ نخير، اصالحات جزو ذات هوّيت 
انقالبی و دينی نظام ماست. اگر اصالح به صورت نو به نو انجام 
نگيرد، نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت. اصالحات 
يك فريضه است. ميدانهای اصالحات كجاست؟ آن بحث ديگری 
است. اصل اصالحات يك كار الزم است و بايد انجام گيرد. وقتی 
به  دست  آنها  با  امروز  ما  كه  نتايجی  از  برخی  نشود،  اصالحات 
گريبانيم، پيش می آيد: توزيع ثروت ناعادالنه می شود؛ نوكيسه هاِی 
می شوند؛  مسلّط  جامعه  اقتصادی  نظام  كنار  و  گوشه  بر  بی رحم 
از منابع كشور  پيدا می كند؛ زندگی سخت می شود؛  فقر گسترش 
به درستی استفاده نمی شود؛ مغزها فرار می كنند و از مغزهايی كه 
می مانند، حداكثر استفاده نمی شود. وقتی كه اصالحات باشد، اين 
از قبيل آنها پيش نمی آيد. پس  آفتها و اين آسيبها و دهها مورد 

مطلب اول اين كه اصالحات امری ضروری و الزم است.
برای  اواًل  شود.  تعريف  بايد  اصالحات  كه  است  اين  دوم  مطلب 
مشخص  و  شود  تعريف  كنيم،  اصالحات  می خواهيم  كه  ما  خود 
باشد كه می خواهيم چه كار كنيم. ثانيًا برای مردم تعريف شود كه 
منظور ما از اصالحات چيست، تا هر كسی نتواند به ميل خودش 
اصالحات را معنا كند. اين جزو كارهايی است كه مجموعه ای از 
مسؤوالن دولتی، دستگاه قضايی و مجلس و غيره می توانند انجام 
ترسيم  تا  بيايد  به وجود  از اصالحات  تعريف مشّخصی  بايد  دهند. 
آن چهره و وضعيتی كه ما در نهايِت جاده اصالحات می خواهيم 
به آن برسيم، برای همه - هم مردم، هم مسؤوالن - آسان شود 
و بدانند به كجا می خواهند برسند. اشكال كار آقای گورباچف اين 
بود كه عيوب و اشكاالت را می دانست؛ اما تصوير روشنی از آنچه 
تصوير  آن  مردمش  داشت،  اگر هم  نداشت؛  گيرد،  انجام  بايد  كه 
از اصالحات نشود،  بنابراين اگر تعريف مشخّصی  را نمی دانستند. 
اتفاقی كه در شوروی  الگوهای تحميلی غلبه خواهد كرد؛ همان 
افتاد؛ چون نمی دانستند چه كار می خواهند بكنند؛ لذا به سراغ تقليد 
ناشيانه اصالحات در الگوها و مدلهای غربی رفتند و به آنها پناه 
آنها تشخيص  را در  اين ضعف  امام بزرگوار ما هوشمندانه  بردند. 
دادند؛ لذا در نامه ای كه ايشان به گورباچف نوشتند، اين نكته را 
متذّكر شدند. ايشان نوشتند شما اگر بخواهيد گره های كور اقتصاد 
سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داری غرب 
حل كنيد، نه تنها دردی از جامعه خود را دوا نخواهيد كرد، بلكه 
ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چرا كه امروز 
اگر ماركسيسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسيده 
است، دنيای غرب هم در اين مسائل - البته به شكلی ديگر - و نيز 

در مسائل ديگر گرفتار حادثه است. اين كه بنده مكّرر می گويم امام 
يك حكيم واقعی بود، به اين خاطر است. در آن جنجال تبليغاتی 

رسانه ای جهان، نكته اصلی را امام تشخيص داد.
البته خوشبختانه برخی از مسؤوالن، و بيش از همه رئيس جمهور 
و  اسالمی  اصالحات  ما  اصالحات  كه  گفته اند  بارها  عزيزمان، 
انقالبی است؛ هدف، رسيدن به مدينةالّنبی است. اينها خوب است، 
اما تعريفهای دقيق تر و تصوير روشن تری الزم است. اينها از اين 
جهت خوب است كه انگشت اشاره غربيها و بيگانه ها را می خواباند؛ 
را  اين  همه  نيست.  مراد  می گويند،  آنها  كه  آنچه  می شود  معلوم 

می فهمند، اما بايد توضيح داده شود و بيشتر تصويرگردد.
و  مقتدر  مركز  يك  از  بايد  اصالحات  كه  است  اين  سوم  مطلب 
كاری  بسا  ای  نشود.  بی روّيگی  دچار  تا  شود  هدايت  خويشتندار 
كه می تواند در ظرف ده سال به خوبی و سالمت انجام گيرد، اگر 
در ظرف دو سال بخواهيد آن را انجام دهيد، به ضايعات غيرقابل 
و  دشوار  جاده  در  كه  اتومبيلی  مثل  شد؛  خواهد  منتهی  جبرانی 
از حّد معقول حركت كند؛ اگر تصادف  با سرعت بيش  خطرناكی 
بايد  است.  تعجب  نزند،  و  نبيند  آسيب  اگر  است؛  تعجب  نكند، 
مركزی هوشيار، مقتدر و خويشتندار وجود داشته باشد كه نگذارد به 
آن حركتی كه می خواهد انجام گيرد، شتاب بيش از حد مفيد داده 

شود؛ كار با ميزان و به طور صحيح انجام گيرد.
در شوروی سابق وقتی كه اين كار را شروع كردند، دِر دروازه فيلمها 
و كتابها و روزنامه ها و لباسها و الگوهای غربی باز شد؛ يعنی آن 
اّدعاها در واقعيتها، مصداقهای مشّخص غربی را مجسم می كرد. 
اين حالت، حالت بسيار خطرناكی بود. در اين جا به نقش رسانه ها 
روزنامه ها حّساسند. قسمت  دارند؛  رسانه ها مسؤوليت  كنيد.  توجه 
می شود.  ناشی  اين جا  از  روزنامه ها  برروی  من  حّساسيت  عمده 
نيست.  آزادی  سر  بر  بحث  مطبوعات،  و  روزنامه ها  برسر  بحث 
نداريم،  كنند؛ حرفی  معنا  ما  برای  را  آزادی  نخواهند  افراد  بعضی 
استفاده كنيم؛ اما ما معنای آزادی را می دانيم؛ برای آزادی هم بسيار 
از آزادی هم همان آزادی بيان و آزادی فكر  دلمان می تپد. مراد 
است؛ منتها اگر شما رفتيد بر طبق وظيفه تان دِر دكان يك قاچاق 
فروش را بستيد، آن فرد نمی تواند بگويد شما با آزادی كسب و كار 
مخالفيد؛ نه، بحث آزادی كسب و كار نيست - كسب و كار آزاد 
است - قاچاق فروشی ممنوع است. بحث بر سر آزادی بيان نيست؛ 
بيان و فكر آزاد است؛ سمپاشی و اضالل وگمراه گری ممنوع است؛ 

آن هم در شرايط حّساسی كه امروز كشور ما دارد.
من به بعضی از مسؤوالن تبليغاتی كشور بارها گفته ام، آن روزی 
كه شما توان و استعداد مقابله با تهاجم تبليغاتی دشمن را داشته 
و  مطبوعات  تكّثر  ميداندار  ديگران  از  بيش  كه  كسی  آن  باشيد، 
روزنامه ها و كتاب و فيلم و غيره باشد، بنده هستم؛ اما شما بگوييد 
ببينم در مقابل آن فيلمی كه پايه های فرهنگ مردم، اعتقاد مردم، 
متزلزل  مردم  در  را  شهادت  و  ايثار  و  انقالبی  روحيه  مردم،  دين 
فيلم  چند  شما   - تاست  ده  نه  تا،  دو  نه  يكی،  نه  كه   - می كند 
كار  البته  می كنم.  خطر  احساس  من  كه  اين جاست  ساخته ايد؟! 
اساسی و بلندمدت اين است كه برای توليد آنچه كه خوب است، 
نمی توانم  بيايد، من  ميدان  به  است  آنچه خوب  تا  اما  فكر كنيم؛ 
بيايد و جوان و كودک و  قبول كنم و بپذيرم كه اين سيل لجن 
قشرهای مختلف را در خودش غرق كند. از تمام شيوه های دشمن 
شادكن و دشمن آموز برای مقابله با تفّكر انقالب استفاده شود؛ اگر 
كسی هم مخالفت و مقابله كند، فوراً انگ و تهمت بخورد! اين كه 
مديرّيت  اين كه  نيست؛  خردمندانه  و  عاقالنه  اين كه  نشد؛  آزادی 
كشور نيست. شما مسؤوليد به نقش رسانه ها توّجه كنيد. اين بسيار 
و  مكتوب  رسانه های  نقش  روی  بر  حساسّيت  است.  مهم  بسيار 
است.  مهم  بسيار   - ما  كنونی  شرايط  در  بخصوص   - روزنامه ها 
با اين تصويری كه عرض كردم، مشّخص می شود كه آنها چقدر 
می توانند به نفع دشمن نقش ايفا كنند. مّدعی آنها هم بايد همه 
قّوه های  مسؤوالن  و  نظام  طرفدار  مّتحد  جبهه  همه  و  دستگاه 
آنها  مّدعی  باشند.  گوناگون  ميانی  بخشهای  و مسؤوالن  مختلف 
اين  در  بايد  همه  نيست.  روحانی  فالن  يا  قضايی  دستگاه  فقط 

قضيه مّدعی باشند.
مطلب چهارم، حفظ ساختار قانون اساسی در زمينه اصالحات است. 
البته در قانون اساسی، بيشتر از همه چيز، نقش اسالم و منبعّيت 
و منشأّيت اسالم برای قوانين و ساختارها و گزينشها مطرح است. 
نگاه  شما  شود.  حفظ  دقيق  به طور  بايستی  اساسی  قانون  ساختار 
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می كند:  برخورد  ما  اساسی  قانون  با  چگونه  دشمن  ببينيد  كنيد 
گوشه ای از قانون اساسی را نفی می كند، گوشه ای را اثبات می كند؛ 
يك جا به قانون اساسی تمّسك می كند، يك جا عليه اش حرف 
می زند! قانون اساسی ميثاق بزرگ ملی و دينی و انقالبی ماست. 
اسالم - كه همه چيز ما اسالم است - در قانون اساسی تجّسم و 
تبلور پيدا كرده است. اصل چهارم قانون اساسی تكليف همه چيز 
را روشن كرده است. اگر در قوانين عادی - حتی در خود قانون 
باشد كه در مقام  يا قانونی وجود داشته  اساسی - يك جا اصلی 
اجرا يا در مقام قانونگذاری، با اين اسالمّيت معارضه پيدا كند، اين 
و  اصولی  مصطلح  معنای  به  حكومت  است؛  حاكم  آنها  بر  اصل 
علمِی حوزه های علمّيه. البته اين گفتن نداشت؛ اگر هم نمی گفتند، 
حكومتش واضح بود؛ اما به اين حكومت تصريح كرده اند. بنابراين 
ساختار قانون اساسی بايستی به طور كامل در اصالحات حفظ شود.

است  تندروانی  و  تندروی  هرگونه  با  جّدی  مقابله  پنجم،  مطلب 
كه جاده صاف كن دشمنند؛ يعنی مدِل يلتسينی! همه دستگاهها 
بايد با مدل يلتسينی به شّدت مقابله كنند و نگذارند يك جاه طلب، 
از  بيايد و حركت را  يك فريب خورده، يك مغرض و يك غافل 
حالت صحيِح خودش خارج كند و حالت مسابقه و حالت تعارض 

به وجود بياورد.
مطلب ششم، مقابله جّدی با دخالت خارجيها و غربيها و بی اعتنايی 
به انگشت اشاره غربيها و سوءظن به آنهاست. البته بحث ديپلماسی 
مقام  در  انسان  است.  ديگری  بحث  خارجی،  ارتباطات  بحث  و 
ديپلماسی، می دهد، می گيرد، قرارداد می بندد و همه كار می كند؛ 
اما در مسائل اساسی نظام، بايستی انگشت اشاره آنها را با سوءظن 
مورد مالحظه قرار داد؛ بعكِس آنچه كه آدم در وضعيت گورباچف 
مشاهده می كند. آنها به هيچ وجه حسن نّيت ندارند. ما در جنگ 
هشت ساله ديديم كه تمام اروپا به صّدام كمك كرد؛ فرانسه كمك 
كرد، آلمان كمك كرد،انگليس كمك كرد، يوگسالوِی سابق كمك 
البته ما هيچ وقت در مقام  كرد، بلوک شرِق آن روز كمك كرد. 
با  ما  به صّدام كمك كرديد،  نمی گوييم كه چون شما  ديپلماسی 
شما رابطه مان را قطع می كنيم؛ نه، عالم ديپلماسی يك عالم ديگر 
است. همين تشّنج زدايی ای كه امروز در بحث سياست خارجی ما 
مطرح می شود، مورد تأييد ماست. بايد تشّنج زدايی شود؛ اما تشّنج 
زدايی غير از اين است كه كسی به آنها اعتماد پيدا كند؛ نه، او هم 
به ما اعتماد ندارد؛ ما هم به او اعتماد نداريم. كسانی كه در زمينه 
مسائل ديپلماسی فّعالند، كاماًل می فهمندكه بنده چه عرض می كنم. 
اصاًل ميدان ديپلماسی، ميدان يك نبرد واقعی است؛ منتها نبردی 
كه پشت ميز و با لبخند وبا گفتن صبح بخير و شب بخير انجام 
می گيرد! وجود ارتباطات ديپلماتيك، هرگز نبايد به معنای اعتماد 
هماهنگی  هفتم،  مطلب  كرد.  اعتماد  نبايد  شود؛  تلّقی  دشمن  به 
اصالحات در بخشهای مختلف است. اين نكته مهم است. ببينيد 
عزيزان من! در بعضی از بخشها، اصالحات، پيچيده و دشوار و ُكند 
است. مثاًل در بخش اقتصادی، كار بسيار ُكند انجام می گيرد؛ توزيع 
عادالنه درآمدها نيز همين طور است؛ كاِر بسيار سختی است؛ كار 
آسانی نيست. ريشه كن كردن فقر و رسيدگی به مناطق محروم، 
بسيار  كار  اداری،  است. اصالح ساختار  اينها جزو اصالحات  همه 
دشوار و پيچيده و سنگينی است؛ اينها دير پيش می رود. در بخش 
معادل گالسنوست آقای گورباچف نه، كار آسان است؛ در يك روز 
هم می شود به بيست روزنامه مجوز داد تا منتشر شوند. اين می شود 
ناهماهنگ؛ اين طوری نمی شود؛ بايد هماهنگ حركت كنيم؛ بايد 
پابه پای بخشهای دشوار حركت كنيم. اين كه بنده تأكيد می كنم 
اين  خاطر  به  عمده اش  بخش  يك  دارد،  اولوّيت  معيشت  مسأله 
است؛ چون بخش معيشت، بخش مشكلی است. همه نيرويتان را 
كه شما جمع كنيد، با همه صداقت و دلسوزی و عالقه مندی هم 
كه كار كنيد، سرعت خاصی خواهيد داشت؛ بقيه بخشها را هم بايد 
با همان سرعِت حركت دهيد. اگر اين سرعِت برابر و هماهنگ را 
رعايت نكرديد، آن وقت مشكالِت بسيار اساسی ای پيش می آيد كه 
البته بعضی از آنها قابل محاسبه است، برخی ديگر قابل محاسبه 
پيشگيری  قابل  بعضی  است،  محاسبه  قابل  كه  آنهايی  از  نيست؛ 

است، برخی قابل پيشگيری هم نيست.
مطلب هشتم، مقابله جّدی با عوامل تجزيه قومی در كشور است. 
من اين را عرض می كنم؛ بخصوص خطاب من به كسانی است 
چه  كشور،  وزارت  در  چه  مسؤوليتند؛  صاحبان  بخش  اين  در  كه 
در جاهای ديگر. توّجه كنيد؛ امروز انگيزه تحريك قوميتها جدی 

بگردند،  مسائل  دنبال  می خواهند  كه  ما  است. مسؤوالن ذی ربط 
اسالمی  جمهوری  و  ايران  به  ايرانی  اقوام  همه  می بينند.  را  اين 
با  پيوندم  بنده  می دانند.  خودشان  ميهن  را  ايران  و  عالقه مندند 
نشين  بلوچ  منطقه  در  مدتها  است.  معلوم  نشين  ترک  منطقه ی 
زندگی كرده ام و از نزديك با عناصر بلوچ ارتباط داشته ام؛ با بعضی 
از بخشهای ديگر هم ارتباطات دور و نزديك داشته ام؛ با آنهايی هم 
كه ارتباط نداشته ام، از آنها اطالعاتی دارم كه كم نيست. می دانم 
سفرهای  مختلف،  مسؤوليتهای  دوره  در  من  چيست.  روحيه شان 
فراوانی به ميان اينها كرده ام. اقوام ايرانی مسلمانند و به اين آب 
و خاک دلبسته اند؛ عّزت و رفاه خودشان را در ايراِن سربلند و آزاد 
تحريكات  است.  تحريكات  مشغول  دشمن  اما  می كنند؛  مشاهده 
دشمن را نبايد دست كم گرفت. مراقب باشيد. اين از جمله مسائل 
بسيار مهم است و احساس می شود كه دستهايی در جريان هستند 
برای اين كه زمام اين كار را از دست دولت خارج كنند. البته در آن 
صورت اگر خدای نكرده چنين وضعی پيش بيايد، مشكالت پيش 
خواهد آمد؛ پول، هّمت و وقت صرف آن خواهد شد و مسؤوالن 
تمام شد.  ماند. عرايض من  باز خواهند  اساسی  از كارهای  كشور 
قانونی  نهادهای  تمام  از  بنده  كه  كنم  عرض  را  نكته  اين  فقط 
كشور به جّد دفاع می كنم. آنچه كه در مورد اشخاص و شخصيتها و 
نهادها برای من مهم است، دفاع از جايگاه و مسؤوليت آنها و كمك 
قّوه قضايّيه،  انجام كارشان است. رئيس جمهور، رئيس  به ُحسن 
قانونی  دستگاههای  اينها،  بدنه  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس 
گوناگون، از اين جهت برای من در سطح واحدی قرار دارند و من 
از مسؤوليت همه آنها پشتيبانی و دفاع می كنم. البته اين دفاع به 
خاطر اين هم هست كه بنده همه مسؤوالن درجه باال را از نزديك 
می شناسم و خلوص و دين و پايبندی را در اينها مشاهده می كنم. 
با همه اين برادران  البته اين پشتيبانيها مطلق نيست. پيمان من 

عزيز، پيمان دين و انقالب است.
همان طور كه گفتم، هدف و هوّيت و مسؤوليت اساسی رهبری، 
دفاع از كلّيت نظام و حفظ نظام است. چيزی هم بنده ندارم؛ جان و 
آبرو متاع كمی است برای اين كه در اين راه بذل شود؛ و من كاماًل 
آماده ام اين دو عنصری را كه دارم، بذل كنم. دوره جوانی ما - كه 
دوره لّذت بردن از زندگی است - در اين راه گذشته است. امروز هم 
در دوره پيری هستيم. بنده امروز در سنينی هستم كه زندگی برايم 
اين قدر لّذتی ندارد. لذايذ زندگی برای ما، امروز ديگر لذايذ نيست. 

در آخر عمر، در فصل انحطاط عمر، در فصل ضعف قوای جسمانی 
و بقيه قوای موجود بشری، دلبستگی ای به حيات نيست. آنچه بنده 
دارم - جان و آبرو - مال اين راه است؛ مال هم كه الحمدهللهَّ ندارم.

بنده به اين مسؤوليت كنونی هم هيچ دلبستگی ای ندارم. ممكن 
است بسياری از شما اين را ندانيد، اما در اين جمع خيليها هستند 
كه می دانند. بنده به اين مسؤوليت فعلی هيچ دلبستگی ای ندارم، 
به خاطر  فقط  االن هم كه مشغولم،  انجام وظيفه.  عنوان  به  جز 
انجام وظيفه است؛ از روز اول هم همين طور بود. از آن روِز مجلس 
خبرگان، آقايان كه رأی دادند، با مقاومت و امتناع و مخالفت جّدی 
و پيگير خود بنده مواجه بودند؛ منتها وقتی مسؤوليت آمد، گفتم: 
»خذها بقّوۀ«. آدمی نيستم كه اگر مسؤوليت بر دوش من گذاشته 
نه،  بدهم؛  نشان  اين مسؤوليت، ضعف  انجام  درباره  شد، بخواهم 
اين وظيفه من است و اين وظيفه را به فضل الهی و به توفيق و 

هدايت او انجام خواهم داد.
عزيزان من! آيه ای را كه من در اّول عرايضم عرض كردم، مربوط 
به يكی از جنگهای پيامبر است: »الّذين قال لهم الّناس اّن الّناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم«.)4( خبر می دادند كه دشمن به صورت 
و  هشدار  اين  به  پاسخ  در  بترسيد!  شماست؛  انتظار  در  متراكم 
بيم دهی - كه دشمن به صورت متراكم در انتظار شماست تا ضربه 
را وارد كند - اينها می گفتند: »حسبنا اهللهَّ و نعم الوكيل«؛)۵( خدا 
برای ما بس است و پشتيبانی او برای ما كافی است. البته »حسبنا 
اهللهَّ و نعم الوكيل« را در پستوی اتاق و داخل بستِر راحت نمی شود 
گفت. ما نه كاری بكنيم، نه تالشی بكنيم، نه حركتی بكنيم، نه 
هم  بعد  بگذاريم،  مايه  آبرويی  از  نه  بيندازيم،  خطر  به  را  جانی 
بگوييم: »حسبنا اهللهَّ و نعم الوكيل«! نه، خدای متعال آدمی را كه 
در راه او مجاهدت نمی كند، كفايت نخواهد كرد. اين كفايت مربوط 
به ميدان جنگ است. ما امروز در يك ميدان نبرديم؛ اگرچه نه نبرد 
نظامی و نبرد مرگ و زندگی. مستكبران عالم چون با اسالم و نظام 
اسالمی به جّد دشمنند، ما هر اقدام خوبی كه می كنيم، هر قانون 
قضاوت  هر  می كنيم،  كه  اجرای خوبی  هر  می گذاريم،  كه  خوبی 
خوبی كه می كنيم، هر منش خوبی كه از خودمان نشان می دهيم، 
هر كاری كه به تقويت اين نظام و تقويت اسالم منتهی می شود، 
اگر از ما سر بزند، در واقع داريم يك ضربه به دشمن می زنيم. اين 
جاست كه آدم می گويد: »حسبنا اهللهَّ و نعم الوكيل«. پاسخ خدا هم 
يمسسهم سوء  لم  و فضل  اهللهَّ  من  بنعمة  »فانقلبوا  كه  است  اين 

واتّبعوا رضوان اهللهَّ واهللهَّ ذو فضل عظيم«.
اديان  همزيستی  از  خوشبختانه  كشورمان  داخل  در  ما  البته 
هم  اينها  زردشتيان؛  مسيحيان،  يهوديان،  برخورداريم؛  گوناگون 
ما  با  زندگی می كنند؛  اسالمی  نظام  در ظّل  و  كنار مسلمانان  در 
همكاری و همزيستی دارند و نقش ايفا می كنند. البته وظيفه هم 
دارند؛ دولت اسالمی هم نسبت به آنها به عنوان شهروندان ايرانی 
دارای وظايفی است كه اين وظايف را بايد انجام دهد و انجام هم 
خودمان  مذهبِی  اقليتهای  شهروندان  از  گله ای  هيچ  ما  می دهد. 
نداريم. مالحظه می كنيد كه وقتی تبليغات دشمنان عليه جمهوری 
اعالميه  ايران  پيدا می كند، كليميان  اسالمی شكلهای موذيانه ای 
يا برخی گروههای ديگر  ايران  ارامنه  می دهند. در قضيه ديگری 
حمايت  و  دفاع  اسالمی  جمهوری  از  و  دادند  اعالميه  مسيحی 
است.فكر می كنم  اسالمی  افتخارات جمهوری  اين جزو  و  كردند 
آن عذرخواهی ای كه آقای خاتمی در انتهای سخنان خود كردند، 
بنده بايستی به شكل مضاعفی آن عذرخواهی را بكنم؛ چون بسيار 
مسؤوالن  شما  بود  الزم  كه  است  حرفهايی  اينها  شد.  طوالنی 
عزيز كشور بشنويد. مخاطباِن اّولی ما در اين قضايا شما هستيد و 
اين حرفها را اگر به شما نگوييم، به چه كسی بگوييم؟ اميدوارم 
ان شاءاهللهَّ آنچه گفتيم و آنچه شنيديم، مورد رضا و تفّضل و قبول 
ابتدای صحبت  همان طور كه در   – اين جلسه  قرار گيرد و  الهی 
عرض كردم - دلهای ما را به هم نزديك كند؛ الفت بين برادران 
به وجود  پيش  از  بيش  و عزيزانی كه همه مسؤولند،  و خواهران 
اسالمی  جمهوری  نظام  كارگزاران  و  كاركنان  مّتحد  جبهه  و  آيد 
را در مقابل دشمن هرچه مّتحدتر كند و ان شاءاهللهَّ بركات الهی و 
توّجهات حضرت بقيةاهللهَّ االعظم ارواحنافداه شامل حال همه شما 

باشد.
والّسالم عليكم و رحمةاهللهَّ و بركاته 

یک
نگاه

بنده معتقدم که اصالحات، یک حقیقت 
وری و الزم است و باید در کشور ما انجام  ضر

گیرد. اصالحات در کشور ما از سر اضطرار 
نیست که فالن حاکمی مجبور شود مورد 

مطالبات سخت قرار گیرد و گوشه و کناری 
و ذات  را اصالح کند؛ نخیر، اصالحات جز
هوّیت انقالبی و دینی نظام ماست. اگر 

اصالح به صورت نو به نو انجام نگیرد، نظام 
فاسد خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت. 
اصالحات یک فریضه است.اصالحات باید 

تعریف شود. اوالً برای خود ما که می خواهیم 
اصالحات کنیم، تعریف شود و مشخص 

باشد که می خواهیم چه کار کنیم. ثانیًا برای 
مردم تعریف شود که منظور ما از اصالحات 

چیست، تا هر کسی نتواند به میل خودش 
و کارهایی  اصالحات را معنا کند. این جز
است که مجموعه ای از مسؤوالن دولتی، 

دستگاه قضایی و مجلس و غیره می توانند 
انجام دهند. باید تعریف مشّخصی از 

اصالحات به وجود بیاید تا ترسیم آن چهره 
و وضعیتی که ما در نهایِت جاده اصالحات 
می خواهیم به آن برسیم، برای همه - هم 

مردم، هم مسؤوالن - آسان شود
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گزارشی از دادگاه عبدالله نوری وزیِر کشور اصالحات

بیچاره!
 | محاکمه عبداهلل نوری و جنجال گروه های فشار |

انگيز انقالب، بازگشت شرمگينانه برخی  يكی از داستانهای غم 
از گروهها و عناصر انقالبی به آغوش دشمنانی بود كه سالهای 
سال توفيق مجاهدت عليه آنان را در حيات سياسی خود به ثبت 
رسانده بودندتاريخ انقالب اسالمی ايران نيز نمونه های فراوانی از 
اين گونه اشخاص سراغ دارد. اشخاصی كه زمانی در ركاب امام 
خمينی و در جهت تحقق حكومت اسالمی با دشمن مبارزه كردند 
و سپس با گردشی 1۸۰ درجه ای از گذشته خود روی گردانده 
و كمر به خدمت دشمن بستند. همچنان كه امام خمينی در نامه 
عزل آقای منتظری در تاريخ ۶ فروردين 1۳۶۸ با توجه به همان 
از  است  پر  اسالم  »تاريخ  فرمودند:  تصريح  تاريخی  تلخ  تجربه 
خيانت بزرگانش به اسالم« عبداهلل نوری يكی از اشخاصی بود كه 
سابقه ای ممتد در مبارزات عليه رژيم ستم شاهی و خدمات پس 
از انقالب اسالمی داشت و به همين دليل توانسته بود اعتماد امام 
خمينی )ره( را نسبت به خود جلب كند. او با حكم امام خمينی، 
بود،  كرده  پيدا  در جهاد سازندگی  را  له  معظم  نمايندگی  افتخار 
عضويت در شورای عالی امنيت ملی و تصدی يك دوره وزارت 
كشور در دولت هاشمی رفسنجانی و مدت كوتاهی از دولت آقای 

محمد خاتمی از ديگر مسئوليتهای عبداهلل نوری بوده است.
عملكرد ضعيف، ناموفق و پرتنش عبداهلل نوری در پست وزارت 
كشور دردولت اصالحات، موجب شد تا وی كمتر از يكسال بود 
توسط استيضاح و سپس بركنار گردد.او پس از رأي عدم اعتماد 
به  اول  نفر  عنوان  به  شوراها  اول  انتخابات  در  پنجم،  مجلس 
عضويت شورای اسالمی شهر تهران درآمد و همزمان با مديريت 
روزنامه خرداد، اهداف سياسی خود را دنبال كرد. نوری با استخدام 
و بكارگيری عناصر مشكوک و بعضا ضد انقالب و الئيك، تالش 
كرد تا به حركت اصالحی جبهه دوم خرداد كه وی آن را يك 
اين  از  دهد.  بيشتری  شتاب  دانست،  می  ناپذير  برگشت  پروسه 
رو به واسطه روزنامه افراطی و تندرو خرداد در بستر سازی اين 
حركت از هيچ اقدامی - هر چند معارض با مبانی دين و اصول 
انقالب - دريغ نورزيد. تهاجم بی وقفه به احكام و مبانی دينی و 
شرعی، حمله به نهادهای قانونی و حمايت از عناصر ضد انقالب 

كه سرانجامی جز  منسوخ غرب  فلسفه های  ترويج  دين،  بی  و 
نهيليسم و پوچ گرايی و دين گريزی نداشت، بخشی از كارنامه 
روزنامه وابسته به آقای عبداهلل نوری بود.حضور و سخنان تحريك 
آميز عبداهلل نوری در حادثه كوی دانشگاه و نقش روزنامه وی در 
اين حادثه و آشوب های خيابانی سال 1۳۷۸، چيزی نيست كه از 
خاطره ها محو شود. اين روزنامه با دروغ پردازی، شايعه سازی و 
تيتر كردن خبرهای دروغين و جنجالی، در ماجرای هولناک كوی 
ميدميد. سياسی  هيجانات  و  التهابات  تنور  در  پيوسته  دانشگاه، 

كه   1۳۷۸ تير   1۸ روز  در  خرداد  روزنامه  دروغين  نخست  تيتر 
شدن  كشته  و  دانشگاه  كوی  شدن  كشيده  خون  و  خاک  به  از 
تعدادی از دانشجويان حكايت داشت، به پيراهن عثمان و پرچم 
انتقام خواهی آشوبگران بدل شده بود. آشوبگران در حالی كه اين 
روزنامه را با آن تيتر درشتش بر فراز دستان گرفته بودند و به هر 
سو ميگرداندند، چنان حس انتقام جويی را در دل افراد ساده دل 
برمی افروختند كه گويی اين حركت را پايانی جز خون خواهی 
از عوامل نيروی انتظامی نبود. در پی گسترش اين گونه اقدامات 
و تخلفات، حفاظت اطالعات نيروی انتظامی، ستاد احياء امر به 
معروف و نهی از منكر، صدا و سيما و گروهی از اقشار مختلف 
مردم از جمله طالب و دانشجويان با تنظيم شكايت نامه ای و 
تسليم آن به دادگاه ويژه روحانيت، خواستار محاكمه عبداهلل نوری 
و رسيدگی به تخلفات آشكار و قطعی وی شدند.در كيفرخواست 
صادره از سوی دادگاه ويژه روحانيت، عبداهلل نوری به توهين و 
افترا به مسئوالن و دستگاههای وابسته به نظام و نشر اكاذيب 
نشر  نظام،  عليه  تبليغی  فعاليت  عمومی،  اذهان  تشويش  برای 
مطالب مخالف موازين دينی، اهانت به مقدسات مذهبی، مقابله 
با نظرات و ديدگاههای اصولی حضرت امام خمينی و اهانت به 
معظم له، ترغيب به شناسايی رژيم نامشروع صهيونيستی، تبليغ 
به نفع گروهك نهضت آزادی و دفاع از جبهه ملی، ترويج سياسی 
آقای منتظری، تشويق به مبارزه عليه برخی احكام مسلم اسالم، 

و القای تضاد عقالنيت و دين، متهم گرديد.
دادگاه عبداهلل نوری سرانجام روز شنبه ۸ آبان 1۳۷۸، به صورت 
علنی و در حضور هيئت منصفه آغاز شد. جلسات دادگاه عبداهلل 
نوری كه شش جلسه ادامه داشت و وی با آزادی تمام در آنها به 
دفاعيات خود پرداخت، سندی محكم و گويا بر انحراف او از مسير 
انقالب و افكار و ايده های ناب امام خمينی در موضوعات مختلف 

بود. وی در اين دادگاه با دفاع از مواضع جديد و انحرافی خود كه 
از نهضت  در روزنامه خرداد منعكس می گرديد، به دفاع جانانه 
آزادی، تشكيك در نامه امام خمينی در خصوص عدم مشروعيت 
اين گروهك، حمايت قاطع از آقای منتظری و تشكيك در نامه 
معروف ۶ فروردين 1۳۶۸ امام خمينی نسبت به عزل منتظری از 
قائم مقام رهبری پرداخت. اظهار تأسف نوری در عدم شناسايی 
به  ترغيب  و  اسالمی  جمهوری  سوی  از  قدس  اشغالگر  رژيم 
نكوهش  و  آمريكا  با  سازش  از  دفاع  نيز  و  رژيم  اين  شناسايی 
آمريكا،  با  مذاكره  از  امتناع  خاطر  به  خارجی  سياست  مسئوالن 
از ديگر موضوعاتی بود كه حيرت همگان را بر انگيخت. عبداهلل 
حكم  با  كه  روحانيت  ويژه  دادگاه  خواندن  قانونی  غير  با  نوری 
بنيانگذار جمهوری اسالمی فعاليت می كرد و نيز در پيش گرفتن 
مشی گستاخانه و هتاكانه نسبت به اصل اين دادگاه و تصميمات 
آن، پردهای ديگر از تقابل با انديشه های فقهی و حكومتی امام 

را به نمايش گذاشت.
مدعی خط امام در توجيه دفاع از نظريه ذليالنه دوستی و ارتباط 

با آمريكا در دادگاه می گويد:
ايجاد  »در جهان جديد مفهوم سلطه گری عوض شده و نفس 
رابطه با آمريكا منتهی به سلطه نمی شود« ولی به اين پرسش 
آمريكا  آيا خوی سلطه طلبی  كه  نمی دهد  اساسی جواب  های 
عوض شده است، آيا دشمنی آمريكا با انقالب اسالمی تمام شده 
كه  دانند  نمی  اصالحات  جبهه  در  همقطارانش  و  نوری  است. 
انقالب اسالمی است و  با ماهيت  دشمنی آمريكا و نظام سلطه 
انحراف  از  به چيزی كمتر  به فرموده خمينی كبير، جهانخواران 
ما از تمام اصول و ارزشهايمان قناعت نمی كنند. خوش خدمتي 
و   امريكا  برای  اش  طلبی  اصالح  مدعی  همفكران  و  »نوری« 
با  آن كشور كه همراه  با  رابطه  برقراری  برای  آنها  وافر  اشتياق 
عقب نشينی های پی در پی از اصول انقالب اسالمی بود. در يك 
مقطع زمانی انجام می شد كه نظام اسالمی با شديد ترين فشارها 
از سوی آمريكا روبه رو بود، تصويب قانون تحريم ايران موسوم 
به داماتو در كنگره آمريكا و تائيد آن توسط كلينتون از جناح به 
اصطالح دموكرات و گذاشتن ايران در محور شرارت توسط بوش 
جمهوريخواه!! در سال گفتگوی تمدن ها، پاسخ آمريكا به كسانی 

بود كه فكر می كردند ماهيت نظام سلطه تغيير كرده است.
با اين  ترغيب به شناسايی اسرائيل و دست برداشتن از دشمنی 

شناسی
شخصیت

 کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
 این نوشتار تقدیم میشود به شهید دکتر حسن عضدی
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رژيم غاصب بخش ديگری از دفاعيات نوری در دادگاه بود كه 
را  پشيمان  انقالبيون  و  طلب  نظر  تجديد  جريان  رسوايی  طبل 
برای چندمين بار به صدا درآورد. وقتی روزنامه خرداد متعلق به 
نوری به قلم يك مقاله نويس افراطی جريان دوم خرداد با حمله 
به آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی در موضوع فلسطين- كه 
امام خمينی است نوشت:  بنيادين آرمان های  از اصول  برگرفته 
انقالبی،  برای كسب وجهه  اكنون  و  در گذشته  »برخی محافل 
مخالفت با روند صلح ]بخوانيد سازش[ را به عنوان اساس سياست 

خارجی معرفی كرده اند و ميكنند...«
كسی باور نمی كرد كه اين مقاله مطابق خواست قلبی نماينده 
سابق حضرت امام در سپاه و جهاد منتشر شده باشد ولی دفاعيات 
نوری در دادگاه مهر بطالنی بر اين باور زد. او در دادگاه نه تنها 
مقاله فوق را ياد كرد بلكه نطق بلند و بااليی در حمايت از پايان 
دادن به دشمنی با اسرائيل نيز ايراد كرد. وی با توهين آشكار به 
رژيم  عليه  ايشان  و وضع شديد  امام خمينی و سخنان  حضرت 

صهيونيستی و جريان سازش، در دادگاه گفت:
سخنان امام خمينی درباره اسرائيل را بايد در ظرف زمانی خاص 
خود مورد بررسی و امعان نظر قرارداد، سخنان مذكور به دورانی 
و  عربی  كشورهای  اغلب  و  آن  رهبران  و  فلسطين  ملت  كه 
به سر می  اسرائيل  با  و جنگ مسلحانه  حالت دشمنی  اسالمی 
بردند تعلق داشت. البته طبيعی بود وقتی نوری خواستار مذاكره و 
رابطه با آمريكا می شود طرح صهيونيستی روند سازش خاورميانه 
را نيز قبول كند و خواستار همراهی نظام اسالمی به اين روند شود 
ولی نكته دردآور اينجاست كه چرا نوری و دوستانش برای تحقق 
ميل آمريكای جهانخوار حاضر شده اند كه بگويند سخنان امام 
بررسی  زمانی خاص مورد  بايد در ظرف  اسرائيل  درباره  خمينی 
قرار بگيرد و اينچنين ناجوانمردانه، آرمانهای بلند آن امام راحل را 
درباره اصلی ترين موضوع جهانی مسلمين يعنی آزادی فلسطين 

را به سخره بگيرند؟
دادگاه ويژه روحانيت، باالخره پس از شش جلسه و استماع اخرين 
با  بود،  تشكيل شده  منصفه  هيئت  با حضور  كه  متهم  دفاعيات 
متهم  خصوص  در  ذيل  اتهامی  موارد  بر  قانونی  مستندات  ذكر 

صحه گذاشت:
1. اهانت به احكام نورانی اسالم و مقدسات مذهبی.

گذار  بدعت  طريق  از  اسالمی  جمهوری  بنيانگذار  به  اهانت   .۲
معرفی كردن معظم له و استعمال كلمات و عبارات موهن و مقابله 

با برخی از ديدگاههای اصولی حضرت امام.
۳. افترا و نشر اكاذيب به منظور اضرار به غير يا تشويش اذهان 

عمومی.
 4. فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی.

و  حبس  سال  پنج  به  وی  محكوميت  و  نوری  عبداهلل  محاكمه 
پنج سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتی، بازتاب وسيعی در 
محافل سياسی در و خارج كشور داشت. فضای كشور نيز كه در 
آستانه انتخابات مجلس ششم بودشدت تحت تأثير اين محاكمه 
قرارگرفته بود. جنجال سياسی عجيبی به پا خاست و رسانه های 
غربی نيز با انعكاس اخبار دادگاه و بزرگ نمايی اتفاقات ايران و 
ارائه تحليل های گوناگون، پيوسته به هيجانات سياسی در ايران 

دامن زدند. 
 |حمایت رسانه های غربی از اظهارات نوری|

عبداهلل نوری كه روزگاری به دليل پيروی از امام خمينی و رهبری 
و  توهين  هرگونه  مستحق  بيگانه  های  رسانه  نگاه  از  انقالب، 
دشنام بود، به يكباره به قهرمانی در خور تجليل و ستايش تبديل 
شد و اين درحالی بود كه او خود زمانی در جمع همكاران وزارت 
بدل  بيگانه  های  رسانه  عامل  به  افراد  كه  اين  به  نسبت  كشور 

شوند، هشدار داده بود:
»... يك وقت جوری نشود كه ببينيم كه حرف های راديوهای 
بيگانه با حرف های ما جور در بيايد. من باالتر از اين بيان می 
كنم كه نكند راديو های بيگانه را ما تغذيه كنيم و آنها نطق ما را 
بگذارند، نوشته ها و مصاحبه های ما را بگذارند و بخوانند...« اما 
صد افسوس كه آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت. او اكنون 
و  خواهی  آزادی  به »سمبل  استكبار  به  وابسته  های  رسانه  نزد 
نوگرايی« تبديل شده بود. نوری از نگاه اين رسانه ها ديگر يك 
روحانی انقالبی پيرو امام نبود، بلكه از او به عنوان يك شورشی 
نيويورک  روزنامه  ياد می شد.  امام  و  انقالب  مقابل  در  قهرمان 

ايران« و اصالح  انقالب  لوتر  به عنوان »مارتين  نوری  از  تايمز 
عنوان  به  نوری  از  االوسط  الشرق  ميكرد.روزنامة  ياد  دينی  گر 
پايان دادن »خمينيسم« هموار كرده  برای  را  راه  شخصيتی كه 
است، با احترام نام می برد و همين روزنامه )چاپ بيروت( چند 
روز بعد، عبداهلل نوری را »بوريس يلتسين« ايران خواند كه می 
صدا  به  را  ايران  اسالمی  جمهوری  حاكميت  پايان  سوت  تواند 
درآورد. همچنانكه يلتسين با ظهور خود، فروپاشی اتحاد جماهير 
شوروی را اعالم كرد.روزنامه گلوب اندميل )كانادا( نيز در تجليل 

از نوری نوشت:
ها  فلسطينی  »اگر  گفت:  كه  بود  ايرانی  روحانی  اولين  نوری 
خواستارصلح با اسرائيل هستند ما كه هستيم كه به دنبال جنگ 
به  اشاره  با  هم  اتريش  ناخريشتن  سالزبورگر  روزنامه  باشيم.« 

دفاعيات نوری در دادگاه نوشت:
نوری بر مقدس ترين تابوهای جمهوری اسالمی انگشت نهاد. او 
مشروعيت دادگاه روحانيت را انكار كرد و بدين ترتيب جسارتی 
نكرده  هم  طلبان  اصالح  ترين  شجاع  آن،  از  پيش  تا  كه  كرد 
بودند. او ميراث خمينی را كه اين دادگاه را خارج از قانون اساسی 

تأسيس كرده بود - زير سؤال برد.
 |واکنش گروه های فشار به محاکمه عبداهلل نوری|

اصالح طلبان برای آزادی عبداهلل نوری كميته ای را تحت عنوان 
»همبستگی ملی برای آزادی نوری« تشكيل دادند تا بتوانند در 
ترتيب  مجازات  از  وی  فرار  برای  را  فشارهايی  اعتراضات  كنار 
و  نهادها  احزاب،  ها،  تمام سازمان  از  اين كميته متشكل  دهند. 
تشكل های سياسی بود كه به محكوميت عبداهلل نوری اعتراض 
داشتند. گام بعدی اصالح طلبان، ايجاد تجمع های اعتراض آميز 
از مدت ها  البته  بود كه  قوه قضائيه  نشينی  برای عقب  و فشار 
پيش از سوی رسانه های بيگانه تبليغ و ترويج می شد. روزنامه 
نوری،  عبداهلل  دادگاه  از  تحليلی  ارائه  با  لندن،  چاپ  اينديپندنت 
برای  عاملی  را  روحانيت  ويژه  دادگاه  سوی  از  وی  محكوميت 
شدت يافتن جنگ بين جناح های سياسی در ايران تفسير كرد.

روزنامه نيويورک تايمز نيز نوشت:
زندانی شدن عبداهلل نوری می تواند به شورش هايی نظير شورش 
های دوران انقالب منجر شود. شورش هايی كه سقوط حكومت 

سلطنتی را به دنبال داشت.
نيز  و  وحدت  تحكيم  دفتر  شدن  فعال  و  تحريكات  اين  پی  در 
شكل گيری هسته های شورش در دانشگاه ها، اتحاديه اروپا و 
برخی از سازمانهای جهانی نيز در حمايت از نوری از خود واكنش 
های تندی نشان دادند.سازمان نظارت بر حقوق بشر مستقر در 
غير  انقالب، ضمن  معظم  رهبر  به  ای  نامه  ارسال  با  نيويورک، 
بين  ماده 1۹كنوانسيون  با  مغاير  را  آن  دادگاه،  منصفانه خواندن 
المللی حقوق مدنی و سياسی خواند و خواستار آزادی سريع عبداهلل 
نوری شد.سه روز بعد، سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه 
محاكمه  روحانيت،  ويژه  دادگاه  خواندن  غيرقانونی  ضمن  ای، 
عبداهلل نوری و رأی صادره از سوی اين دادگاه را به شدت محكوم 

كرده و خواستار آزادی فوری و بی قيد شرط نوری شد.
اتحاديه اروپا نيز در واكنش به دستگيری و محاكمه گروهی از 
پيش  نوری و محسن كديور كه  از جمله عبداهلل  اصالح طلبان 
از وی از سوی دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و محكوم گرديده 
بود. گسترش هر گونه روابط و ارتقای مناسبات تجاری اتحاديه 
اروپا را منوط به بهبود حقوق بشر كرد. اين اتحاديه اعالم كرد 
تهران،  با  روابط  تعيين  از  قبل  خواهند  می  اتحاديه  اعضای  كه 
بشر  حقوق  وضعيت  بهبود  و  اصالحات  از  بيشتری  موارد  شاهد 
در ايران باشند.باتوجه به اين مواضع بايد حمايت های گسترده و 
هماهنگ كشورهای غربی از نوری را يكی از مهم ترين سرفصل 
انتظار  قابل  غير  اتفاقات  از  و  پشيمان  انقالبی  اين  زندگی  های 
اين رويداد به شمار آورد.وزير كشور معزول دولت اصالحات در 
دهه ۸۰ نيز همانند نيمه دوم دهه ۷۰ به مواضع استحاله يافته 
خود پافشاری كرد و روز به روز از نظام و انقالب فاصله گرفت 
تحكيم  دفتر  و  آزادی  نهضت  مثل  ضدانقالب  های  گروه  به  و 
وحدت نزديكتر شد. اين نزديكی به حدی بود كه چند ماه مانده به 
انتخابات رياست جمهوری دهم گروههای ملی مذهبی و نهضت 
انتخابات  در  نوری  كانديداتوری عبداهلل  به  را  تمايل خود  آزادی 
اعالم كردند. سايت خرداد )وابسته به حاميان نوری( در اين برهه 
و  داد  خبر  وی  از  حمايت  به  آزادی  نهضت  گروهك  تمايل  از 

نوشت:
»شرايط اين گروه درباره عدم پذيرش حكم حكومتی و نظارت 
اين  در  خاتمی«  تا  است  نزديكتر  نوری  عبداهلل  به  انتخابات  بر 
برهه گروهك خارج نشين فدائيان خلق و عناصر مطرودی نظير 
محسن سازگارا و عليرضا نوری زاده نيز به تجليل از مواضع وی 
پرداختند. در مقابل حمايت های گسترده خارجی از عبداهلل نوری 
با  نيز اين حمايت ها را بی پاسخ نگذاشت. نوری در ديدار  وی 
طيفی از فعاالن دانشجويی وابسته به شاخه تندرو و غير قانونی 
تحكيم وحدت به ستايش و تجليل از »اوباما« كانديدای دموكرات 
ها در انتخابات رياست جمهوری آمريكا پرداخت و بدون آن كه به 
وابستگی و سرسپردگی وی به لباس صهيونيستی اشاره كند ادعا 
كرد كه »برابری حقوق و دموكراسی در آمريكا« نهادينه شده است. 

 | عبداهلل نوری از نگاه رهبر انقالب |
 چند روز بعد در واكنش به اين ماجرا رهبر انقالب فرمودند:

جبهه دشمن، غير از آن آدم غافلی است كه خودی هم هست، 
تنها بيچاره دچار غفلت و اشتباه و فريب می شود. بر اثر حادثه ای 
عناد و كينه ای پيدا می كند و در مقابل نظام می ايستاد: در مقابل 
سخن حق می ايستد: در مقابل امام و راه امام می ايستد. اين، آن 
دشمن اصلی نيست؛ اين يك آدم فريب خورده است: اين يك آدم 
قابل ترحم است! دشمن اصلی كسی است كه پشت سر اين قرار 
می گيرد، اما خودش را نشان نمی دهد. در داخل كشور خودش 
در جبهه  در جبهه جهانی،  در خارج كشور چرا  نميدها  نشان  را 
بين المللی، به عنوان يك عضو وفادار سازمان جاسوسی سيای 
آمريكا با موساد صهيونيست ها چرا؛ كامال چهره او آشكار است: 
حرف هم می زند حقايق را هم می گويا انگيزه هايی را هم كه او 
برای مبارزه با اسالم در ميادين دارد، بيان می كند. اما آن دنباله 
او كه داخل كشور است،خود را دم چك اقتدار حكومت قرار نمی 
دهد. می داند كه اين حكومت، حكومت مقتدری است؛ حكومتی 
است كه متكی به آرا مردم است؛ متكی به محبت مردم است؛ 
متكی به ايمان مردم است از اين حكومت می ترسند و خودشان 
با  واسطه،  دو  با  واسطه،  يك  با  را  حرفشان  دهند.  نمی  جلو  را 
سه واسطه از زبان آدم های غافل می زنند. يك وقت می بينيد 
طرف، يك روحانی است؛ اما غافل و فريب خورده و بی خبر؛ يا 
يا يك  نينديشيده؛  و  احساسات شده  اسير  اما  دانشجوست؛  يك 
فرد معمولی حتی انقالبی است؛ اما زمان را نشناخته، دشمن را 
نشناخته يا احيانا دچار عقده و كينه ای شده است. حرف از زبان 
اين فرد خارج می شود؛ اما اين بيچاره حرف خودش نيست؛ حرف 

دشمن است.
اين حمايت  اهداف دشمن در  تبيين  مقام معظم رهبری، ضمن 
اظهارات دشمن  و  اردوگاه دشمن  به  افراد  برخی  ورود  گسترده، 

پسند را غم بزرگ خود خواندند و فرمودند: .
غصه هايی هم هست. من اصال نمی خواهم غصه ها و غم ها 
را مطرح بكنم. بحمداهلل غمگسار داريم. خدای متعال و اوليای او 
بوده است.  اين طور  بهترين غمگسارند. در همه مراحل زندگی 
امروز هم، همان طور است. اما اگر من فقط بخواهم يك اشاره 
بكنم، غم بزرگ اين است كه بعضی عناصری كه هيچ سودی در 
سلطه آمريكا بر اين كشور ندارند، از روی غفلت و اشتباه و ضعف 
ميكنند  اين كشور تالش  بر  آمريكا  برای سلطه  ها،  و عقده  ها 
البته اشخاص مختلف اند. بعضی ها عقده ای دارند؛ بعضيها كينه 
ای دارند؛ بعضی ها گله ای از كسی دارند، برای خاطر دستمالی، 
قيصريه را آتش می زنند. برای خاطر يك دشمنی و يك كينه 
شخصی و يك محروميت از فالن مسئوليت كه مايل بوده به او 
بدهند و مثال نشده برای خاطر يك اشتباه در فهم، می بينيد كه 
حرفی می زنند، اقدامی می كنند، موضعی می گيرند و كاری می 
كنند كه به ضرر تمام می شود و در خدمت دشمن قرار می گيرند! 
بدانيد اين راديوهای بيگانه با ميليون ها دالر صرف و خرج راه 
می افتد. اينها هدف دارند از اين كه اين تبليغات را می كنند. می 
خواهند افكار عمومی كشورهای مخاطب خودشان را تحت تاثير 
قرار بدهند. بيخودی كه نمی آيند از شخصی، از حرفی، از جريانی 
برايش  دارد  ديد دشمن  تا  عاقلی  آدم  هر  بكنند!  دفاع  اين طور 
كف می زند، بايد به فكر فرو برود و بگويد من چه غلطی كردم؛ 
من چه كار كردم كه دشمن دارد برای من كف می زند. بايد به 
دشمن  زدن  كف  از  بعضی  كه  است  مايه غصه  اين  بيايد.  خود 

خوششان می آيد!
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نگاهی به  دیدگاه اصالح طلبان نسبت به آمریکا و استکبار جهانی

مرعوِب آمریکایی ها!
 | امیدواری آمریکاییان به برقراری رابطه |

پيروزی آقای سيد محمد خاتمی در انتخابات هفتمين دوره ی 
سياست  ی  عرصه  در  نوين  تحوالتی  مبدأ  جمهوری  رياست 
نظران  تمام تحليلگران و صاحب  داخلی و خارجی شد و نظر 
و  ها  ديپلمات  ساخت.  معطوف  خود  به  را  جهان  سياسی 
تحليلگران مختلف جهان تحوالت آينده ی نظام را پيش بينی 
می كردند.يكی از مانورهای مهم تحليل ديپلمات های غربی 
و به خصوص اياالت متحده پس از دوم خرداد، شكسته شدن 
بن بست رابطه ی ايران و آمريكا و ذوب شدن اين يخ بود. سام 
گجنسون، نمايندهی كنتاكی در كنگره ی آمريكا، در مصاحبه 
ای علنا از انتخاب خاتمی و تحوالت آينده اظهار مسرت نمود: 

»ما همگی از انتخاب آقای خاتمی خوشحال شديم«.
دليل اين خوشحالی را سايروس ونس، مشاور سابق امنيت ملی 
زمان  كه  دارم  باور  كند: »من  می  بازگو  اين طور  كاخ سفيد، 
رسيده  فرار  آمريكا  و  ايران  ديپلماتيك  روابط  مجدد  برقراری 
برقراری  برای  فرصتی  خاتمی  آقای  جمهوری  رياست  است. 
مجدد روابط است«.راديو آمريكا نيز در تحليلی درباره ی روابط 
را  پايان سال ۹۷ ميالدی  از دوم خرداد،  آمريكا پس  و  ايران 

مقدم های برای بهبود روابط فيمابين توصيف كرد:
ايران، در پی  و  آمريكا  برای گرمی روابط  اميد  » در سال۹۷، 
جمهوری  رياست  انتخابات  در  رو  ميانه  روحانی  يك  پيروزی 
ايران، افزايش يافت و چندی پيش، كلينتون به نداهای محمد 
اياالت  با  شنود  و  گفت  برای  ايران،  جمهوری  رئيس  خاتمی، 

متحده واكنش مثبت نشان داد«.
از اين رو، آمريكايی ها دوم خرداد را نقطه ی عطفی در تاريخ 
روابط دو كشور تلقی كردند و با خرسندی تمام به استقبال آن 
هيچ  از  آن،  حامی  داخلی  های  جريان  از  حمايت  در  و  رفتند 
اقدامی فروگذار نكردند. اين شادمانی و خرسندی را به روشنی 
ی  برجسته  ديپلمات  كلمن«،  »ريچارد  سخنان  در  توان  می 

آمريكا، يافت:
ظاهرا روزهای تلخ سردرگمی ما با روی كار آمدن اصالح طلبان 
سپری می شود. اصالح طلبانی كه حتی توانستند كرسی های 

نمايندگی مجلس را كه در تسخير ناپذيری بود، فتح كنند. ما از 
اين پس بايد شاهد فرو ريختن ستون های اين نظام سركش و 
مهارنشدنی باشيم؛ نظامی كه در يك قلم اياالت متحده آمريكا 
را با اين همه ی قدرت هسته ای و تكنولوژی به پشت ديواری 
از تحقير رانده است. من به همه ی مردم دنيا می گويم: ما به 

ايران باز خواهيم گشت«..
تغييرات  نيز  آمريكا،  ملی  امنيت  سازمان  معاون  روم،  استانلی 

سياسی در ايران را در جهت براندازی نظام آن ارزيابی كرد
نظام  براندازی  برای  را  ما  تحريكات  همه ی  تاكنون  آنچه   «
اعتقاد  است،  مواجه ساخته  ناكامی  با  ايران  اسالمی  جمهوری 
مردم ايران به واليت فقيه است؛ چرا كه واليت فقيه برای ما 
و گنجينه های اطالعاتی ما يك واژه ی بی تعريف است؛ به 
طوری كه ما به هيچ وجه نمی توانيم محل حضور و ظهور و 
حتی ميزان برد احكام ولی فقيه را پيش بينی كنيم. ما نااميد 
نيستيم؛ خوشبختانه احزاب و آدم های تازه نفس در ايران، در 
يك حركت جمعی با ظرافت و وسواس دارند اين خار )واليت 

فقيه را از چشم ما بيرون با كودک
ن می كشند«.

 | سخنان وسوسه انگیز دولتمردان ایاالت متحده |
در تاريخ ۲۵ فروردين ۷۸، كلينتون، رئيس جمهور وقت آمريكا، 
اظهارات به هر محبت آميزی را در ارتباط با بی مهری غرب 
به ايران و سوء استفاده غربی ها از اين كشور، مطرح كرد. وی 
سفيد  كاخ  باد  مصاحبه  در  ميالدی  سال۲۰۰۰  ی  آستانه  در 

اذعان كرد كه:
»ايران به دليل موقعيت استراتژيك بسيار مهم، در دهه های 
اخير خود، در سوء استفاده غرب قرار گرفته است. بايد بپذيريم 
كه جمهوری اسالمی ايران. احتماال مورد بی مهری كشورهای 

غربی قرار گرفته است«.
كلينتون در بخشی ديگر از سخنان خود با تأكيد بر اينكه بايد 

برای انجام گفتگو با ايران، راهی پيدا نمود، اضافه كرد: 
»برای آغاز گفتگو با ايران، الزم است واقعيت های گذشته را 
كامال انكار نكنيم. به نظر می رسد آمريكا و كال فرهنگ غرب، 
دوست ندارند برخی از شكايت های ملت های ديگر را معتبر 
برسيم،  نتيجه  به  ايران  با  روابط  در  بخواهيم  اگر  اما  بشمارد، 

چاره ای جز معتبر دانستن اين ناراحتی ها و شكايت ها نداريم. 
ايرانی ها حق دارند به خاطر آنچه كه كشور من يا فرهنگ من 
يا متحدين من ۵۰ يا 1۰۰ سال پيش به سر كشورشان آوردند، 

عصبانی باشند«.
چنين  آمريكايی،  ی  بلندپايه  مقام  يك  كه  بود  بار  اولين  اين 
از  بسياری  شگفتی  رو،  اين  از  راند.  می  زبان  بر  را  اعترافاتی 
سياستمداران را برانگيخت. برخی، اين اظهارات را نوعی فريب 
را  كلينتون  سخنان  تندروها  اما  خواندند؛  سياسی  ی  حربه  و 
صادقانه و آن را نشانه ی تغيير مواضع دولتمردان آمريكا، تفسير 
ايران  سوی  از  رفتار  تغيير  خواهان  دليل،  همين  به  و  نمودند 

نيز شدند.
ارشد حزب  با ورود عباس عبدی )عضو  روزنامه ی سالم كه 
مشاركت( به آن رفته رفته به يك دگرديسی كامل معرفتی و 
از سخنان كلينتون، مسئوالن  بود، پس  سياسی مبتال گرديده 
قبال  در  ايران  خارجی  سياست  در  تجديدنظر  به  را  ديپلماسی 

آمريكا، بدين گونه فراخواند:
»اظهارنظر كلينتون با هر نيتی كه بروز كرده باشد، به عنوان 
موضع نفر اول دولت اياالت متحده قلمداد می شود و طبيعی 
است كه متقابال رفتار ما نيز بر اساس همين واقعيت بايد شكل 
گيرد. از آنجا كه اظهارنظر اخير كلينتون را »عوام فريبی، نيرنگ 
و فريب« توصيف كرده اند، الزم است گفته شود كه در عالم 
ديپلماسی، اصوال هر كشوری قبل از هر چيز در پی تأمين منافع 
خويش است و در خصوص اين اظهار نظر هم قطعا چنين است 
كه سخن كلينتون قبل از آنكه يك اقدام اخالقی و برای دفاع از 
مظلوم تلقی شود، سخنی معطوف به منافع اياالت متحده است، 
در حالی كه ظاهر آن بر واقعيات انكارناپذيری كه سالهاست از 
عين  در  گذارد.  می  تكرار می شود، صحه  مؤكدا  ايران  سوی 
حال، در روابط خارجی نبايد اين گونه پنداشت كه هميشه يك 

طرف زيان و طرف ديگر سود می كند«.
با  همچنان  رابطه،  برقراری  برای  ها  آمريكايی  تالش  گرچه 
دوخته  مجلس ششم چشم  به  آنان  اما  داشت؛  ادامه  سماجت 
بودند. چرا كه می پنداشتند اگر درهای مجلس به سوی تندروها 
گشوده شود، باب گفتگو نيز دير يا زود به روی دولتمردان دو 
مجلس  انتخابات  از  پس  كلينتون  شد.  خواهد  گشوده  كشور، 
ششم، بار ديگر در جمع ايرانيان مقيم لس آنجلس حاضر شده و 
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به ايراد سخنرانی پرداخت. او ضمن ابراز اميدواری برای بهبود 
رابطه ی با ايران، در بخشی از سخنان خود گفت:

انتخابات  در  طلبان  اصالح  فراگير  پيروزی  از  پس  »اميدوارم 
مجلس ايران، آزادی و گشايش بيشتری در اين كشور به وجود 
انتخابات در  را كه در سه  آنچه  اميدوارم و دعا می كنم  آيد. 
ايران ديده ايم، به اين معنا باشد كه نهضتی به سوی گشايش 
و آزادی به وجود آمده است. متأسفم از اينكه بسياری از شما 
و  زيباترين  از  يكی  كه  تان  مادری  سرزمين  ترک  به  مجبور 
مهم ترين مكان های فرهنگی در تاريخ بشريت است، شديد«.

اين اظهارات به ظاهر محبت آميز و در باطن فريب كارانه، چند 
روز بعد در ۲۷ اسفند ماه ۷۸ با سخنان وسوسه انگيز آلبرايت، 
وزير امور خارجه ی دولت كلينتون، كه با تحسين و تمجيد از 
روند اصالحات در ايران و پذيرش پاره ای از اشتباهات دولت 

آمريكا درباره ايران همراه بود، ادامه يافت. 
 - آمريكاييان  همكاری  شورای  كنفرانس»  در  كه  آلبرايت 
شركت  نو هجری شمسی،  سال  تحويل  آستانه  در  ايرانيان« 
از  موثرتر  اما  طوالنی  سخنرانی  يك  در  توانست  بود،  كرده 
سخنان كلينتون، صد قافله دل از اصالح طلبان را با خود همراه 
كند آلبرايت حتی در اين سخنرانی به ظاهر آشتی جويانه اش 
دست از مداخالت خود برنداشت. اتهامات كذب »غير مردمی 
نهاد رهبری در زير مجموعه  بودن نظام جمهوری اسالمی و 
ايران  بر حمايت  ادعاهای واهی گذشته مبنی  های آن، تكرار 
كشتار  های  سالح  به  ايران  دستيابی  بر  اصرار  تروريسم،  از 
جمعی، اتهام سنگ اندازی ايران در روند مذاكرات سازش، غير 
ايران، نبود  انتخابات بيست سال گذشته در  دموكراتيك بودن 
آزادی الزم برای فعاليت های مذهبی و سياسی غيررسمی« از 
جمله اتهامات بی اساسی بودند كه در اين سخنرانی به ظاهر 

آشتی جويانه و در اصل مستكبرانه، بر آنها تأكيد گرديد:
» مجازات های خشن هنوز در موارد مختلف مربوط به اختالف 
و  دين  خاطر  به  بهائيان  اذيت  و  آزار  شود.  می  اعمال  عقيده 
مذهب ادامه دارد و نيز به برخی ايرانيان كه به مسيحيت گرويده 
اند. دولت ها در سراسر جهان، منجمله دولت ما، نگرانی خود 
را در رابطه با لزوم اجرای اصول قضايی در مورد سيزده ايرانی 
يهودی كه بيش ازيك سال كه در زندان به سر می برند، بدون 
آنكه جرم آنها به طور رسمی مشخص شده باشد و قرار است 
ماه آينده محاكمه ی آنها شروع شود، اعالم كرده اند. ما رويه 
روابط  در  معيارها  از  يكی  عنوان  به  را  محاكمه  اين  نتايج  و 
پاييز ۷۷  اين، در  بر  ايران تلقی خواهيم كرد. عالوه  آمريكا و 
و  شرور  افراد  توسط  ظاهرا  برجسته،  ناشر  و  نويسنده  چندين 
خودسر نيروهای امنيتی ايران به قتل رسيدند و در همين هفته 
ی گذشته، يك روزنامه نگار برجسته كه مشاور آقای خاتمی 
است، در جريان ترور به شدت مجروح شد. جريانات متعددی 
در ايران، همانند هر جامعه ی متنوع، در حال حركت هستند. 
بعضی از اين جريانات، كشور را رو به جلو می برند و بقيه، از 
اين حركت جلوگيری می كنند. به رغم روند دموكراسی، كنترل 
افراد غير  پليس در دست  و  دادگاه ها  قوه ی قضائيه،  ارتش، 
مورد  در  كه  خارجی  سياست  اصول  در  و  مانده  باقی  منتخب 
با  است.  نشده  حاصل  بهبودی  داريم،  را  نگرانی  بيشترين  آن 
اين وجود، حركت در جهت اصالحات داخلی، آزادی و فضای 
باز، در حال تقويت است.بادهای دموكراتيك در ايران آن چنان 
باطراوت است و بسياری از افكار بيان شده توسط رهبرانشان، 
چنان دل گرم كننده است كه اين خطر برای ما وجود دارد كه 
بيشتر از آنچه كه هست، تصور كنيم. در واقع، بسيار زود است 
كه به طور دقيق دريابيم كه اين روندهای دموكراتيك به كجا 

خواهد انجاميد«.
دولت  غلط  های  سياست  به  كنفرانس  اين  در  همچنين  وی 

آمريكا در قبال مردم ايران اعتراف كرد و بيان داشت:
در سال 1۳۳۲ ، اياالت متحده آمريكا، نقش مهمی در هماهنگی 
برای سرنگون كردن رژيم مردمی نخست وزير محمد مصدق 
بازی كرد. دولت آيزنهاور بر اين باور بود كه اين عمل به خاطر 
به  كودتا  اين  ولی  است،  بوده  توجيه  قابل  استراتژيك،  داليل 
به  بنابراين،  بود.  ايران  سياسی  تحوالت  برای  مانعی  وضوح 
سادگی می توان درک كرد كه چرا ايرانيان از اين مداخله ی 
آمريكا در امور داخلی خود خشمگين و رنجيده هستند. عالوه 

غرب  و  آمريكا  گذشته،  قرن  آخر  سال   ۲۰ در عرض  اين،  بر 
رئيس جمهور  گونه كه  و همان  رژيم شاه كردند  از  پشتيبانی 
كلينتون گفته است:» آمريكا بايد سهم عادالنه ای از مسئوليت 
ايران و آمريكا بوده است را بر عهده  مشكالتی كه در روابط 
بگيرد. حتی در سال های اخير، جنبه هايی از سياست آمريكا در 
رابطه با جريان درگيری عراق با ايران، اكنون به نظر می رسد 
كه به طور قابل تأسف و با در نظر گرفتن تجربيات ما با صدام 

حسين، كوته بينانه بوده است«.
در پايان، آلبرايت ايران را به مذاكره ی مستقيم با دولت آمريكا 

دعوت نمود:
ايران بتوانند بر سر  »ما تصور نمی كنيم كه اياالت متحده و 
مسائلی كه آنها را دهها سال از يكديگر دور نگه داشته است، 
يك شبه فائق آيند. ما نمی توانيم صرفا براساس فرش وغالت 
يك رابطه ی معقول برقرار سازيم، ولی جهت روابط ما مهم 
تر از سرعت آن است. اياالت متحده مايل است يا صبورانه و 
براساس سياست گام به گام جلو رود و يا چنانچه ايران تمايل و 

تعهد داشته باشد، خيلی سريع عمل كند«.
ديگر  آمريكا  بودند  معتقد  سخنان  اين  از  پس  ها  مشاركتی 
اين رو،  از  تغيير كرده است؛  به كلی  آمريكای سابق نيست و 
اتفاقات جديدی كه در سياست  نبايد نسبت به  ايرانی  مقامات 
خارجی آمريكا در خصوص كشورمان رخ داده است، همان مشی 
سابق را پی گيرند. .عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشاركت 
و از تئوريسين های اين حزب، در سخنرانی خود كه در جمع 
عده ای از ايرانيان مقيم انگليس، در محل كانون توحيد لندن« 
ايراد كرد؛ مواضع حزب مشاركت را درباره ی مسئله ی آمريكا 

اين گونه بيان داشت: 
از  قبل  و  آمريكا، هم ذهنيت دهه ی ۷۰ ميالدی  »در بحث 
مداخالت  ديگر  و  است  كرده  تغيير  كشور  اين  به  نسبت  آن، 
و  ندارد  داشت،  قبال  كه  صورتی  به  كشورها  امور  در  مستقيم 
هم اينكه نگاه آنها به ايران تغيير كرده است. به عنوان نمونه، 
چند  افغانستان طی  حتی  و  بوسنی،  كوزوو،  در  آمريكا  دخالت 
های  دهه  در  كشور  آن  دخالت  با  مقايسه  قابل  گذشته  سال 
گذشته و ديگر كشورها نيست. فضای داخلی كشور ونگاه مردم 
خودمان به ويژه نسل جديد را به آمريكا نيز نمی توان با نگاه 
نسل قبلی و .با انقالب قابل مقايسه دانست و طبيعی است كه 
با چنين تغييری در محيط و طرف مقابل، يك سياست مدار نگاه 

خود را تغيير می دهد«.
هيئت  عضو  و  مشاركت  حزب  اعضای  از  پور،  نعيمی  محمد 
رئيسه ی مجلس ششم، نيز اظهارات البرايت را پايان خصومت 

آمريكا و ايران توصيف كرد:
»آمريكا زمانی رابطه ی خصمانه با ايران داشته، ولی حاال در 

جهت رفع مواضع قبل است.«

 |حادثه 11 سپتامبر |
در بيستم شهريور۸۰ )11 سپتامبر ۲۰۰1 ميالدی(، حادثه ای 
بزرگ، آمريكا را  به طرز هراس انگيزی به لرزه درآورد و بزرگ 
ترين شوک تاريخی را بر ملت و دولت اين كشور وارد كرد. دنيا 

نيز كه تا آن روز چنين حادثه ای را به خود نديده بود، مدت ها 
در هاله ای از بهت و ناباوری فرو رفت.اين حادثه، كه براساس 
مدارک مستند توسط دولتمردان كاخ سفيد طراحی شده بود، 
تا  افغانستان و عراق گرديد  اشغال  و  زمينه ساز كشورگشايی 
جهانيان به ادعاهای بی پايه و بی اساس آمريكا در برقراری 
صلح و دموكراسی پی ببرند و مسلم شد كه دموكراسی و آزادی 
تنها يك تاكتيك و ابزار سياسی به شمار می آيد، تا يك هدف.

از  ايران  افغانستان و تهديدات پی در پی  به  حمله ی آمريكا 
سوی بوش، جريانی را  در داخل كشور كه به شدت مرعوب 
به  ديگر  بار  بودند،  شده  آمريكا  های  خوانی  رجز  و  تهديدها 
تكاپو واداشت تا با آمريكا از در آشتی وارد شوند و بدين ترتيب، 
بخشی ازاهداف آمريكا در ايران در اولين روزهای پس از تهديد 
توسط تندروها دنبال شد. سناتور تامس داشل، رهبر فراكسيون 
اكثريت در كنگره ی آمريكا، در يكی از سخنان خود، پس از 
حادثه ی يازدهم سپتامبر، از دولت آمريكا ميخواهد فشارهايش 
به ايران را افزايش دهد تا تندروها فضای رعب و وحشت در 
فراهم  آمريكا  با  مذاكره  برای  را  زمينه  و  نمايند  ايجاد  ايران 

كنند:
تا اصالح طلبان  كند  زياد  را  فشارهايش  بايد  متحده  »اياالت 
ايران بتوانند مردم را بترسانند و خواسته های ما را تبليغ كنند. 
اياالت متحده در اين راستا هم بايد تهديد كند و هم راه را برای 
مذاكره باز كند و البته انجام مذاكره را هم به اعالم برائت ايرانی 
های مذاكره كننده از حكومت دينی و واليت فقيه بايد مشروط 
كرد«.ماجرا همان گونه كه آمريكايی ها خواستند، در ايران به 
جلو رفت؛ چراكه در اين راستا حميدرضا جاليی پور، سردبير چند 
روزنامه ی زنجيره ای و از اعضای مؤثر حزب مشاركت، پس از 
حادثه ی ۲۰ شهريور ۸۰ در پوشش حمايت از منافع ملی توصيه 

كرد كه ايران بايد به مذاكره با آمريكا تن دهد:
»مسئوالن ايران بايد بدون كمترين خجالت و بی پرده با آمريكا 
فعال  آشكار  به صورت  هند  مانند  بايد  ما  مذاكره شوند.   وارد 
عضو  عبدی،  كنيم«.عباس  دفاع  مان  ملی  منافع  از  و  شويم 
ديگر شورای مركزی حزب مشاركت، نيز در همان روزها تالش 
زيادی كرد تا با تطهير آمريكا و ارائه ی يك تصويری زيبا از 
به  نسبت  را  جوان  نسل  ويژه  به  ايران  مردم  نگاه  دولت،  اين 

آمريكا دگرگون سازد:
»تصوری كه امروز در مورد آمريكا وجود دارد، همان تصوری 
سال  بيست  چراكه  داشت.  وجود  قبل  سال  بيست  كه  نيست 
است كه آمريكا در اين مملكت نيست و ديگر نمی توان گفت 
كه تمام بدبختی های ما از آمريكاست؛ از طرفی، آمريكا هم 
وضعيت بيست سال گذشته را ندارد. مهم تر از همه، در گذشته 
آمريكا يك  اكنون  بود،  ملی  آمريكا يك مسئله ی  مسئله ی 
قدرت مقتدر جهانی است و حضور او در يك كشور در موازنه 
كه  بود  زمان  گذارد«.همان  می  تأثير  كشور  آن  در  قدرت  ی 
هنری بركت، مدير كل سابق وزارت خارجه آمريكا درامور ايران 
و يكی از فعاالن سياسی در پروژه ی »براندازی خاموش نظام 
جمهوری اسالمی ايران«، از اهداف آمريكا به اين شكل پرده 

داشت:
امكان  تز  با  ايران  »اگر موجی كه در مطبوعات اصالح طلب 
ترين  اساسی  در  ترديد  به  حاال  و  شد  شروع  آمريكا  با  ارتباط 
روحانيت  از،حريم  بتواند  است.  مشغول  اسالمی  انقالب  وجوه 
عبور كند و از آن طريق واليت فقيه را بر كشتی ترديد سواركند، 
بار سنگينی از دوش آمريكا برداشته خواهد شد. اين بار سنگين 
همان است كه آب و ايران را از غرب دور نگه داشته و امكان 
صلح با اسرائيل را تا حدی تنزل داده است اصالح طلبان ايران 
راه دشواری را در پيش دارند، اما به خوبی دريافته اند كه برای 
زشتی های غرب  از  را  مردمشان  نگاه  بايد  به غرب،  نزديكی 
ميردامادی، عضو  كنند. «محسن  معطوف  آن  زيبايی های  به 
و  ملی  امنيت  كميسيون  رئيس  و  مشاركت  حزب  برجسته ی 
فرصت  از  تأسف  اظهار  با  نيز  مجلس ششم،  خارجی  سياست 
هايی كه ايران در زمينه ی رابطه با آمريكا از دست داده است، 
بايد در قبال آمريكا پی  را  بيان داشت: »سياست تنش زدايی 
از  را  ها  فرصت  از  بسياری  گذشته  در  چند  هر  كنيم،  ريزی 
دست داده ايم؛ اميدوارم اين گونه نشود كه جام زهر ديگری را 
بنوشيم. در دوران رياست جمهوری پيشين اياالت متحده، خانم 

یک
نگاه

ایاالت متحده باید فشارهایش 
را زیاد کند تا اصالح طلبان ایران 

بتوانند مردم را بترسانند و خواسته 
های ما را تبلیغ کنند. ایاالت متحده 

در این راستا هم باید تهدید کند 
و هم راه را برای مذاکره باز کند و 

البته انجام مذاکره را هم به اعالم 
برائت ایرانی های مذاکره کننده 

از حکومت دینی و والیت فقیه باید 
وط کرد. مشر

»سناتور تامس داشل، رهبر فراکسیون اکثریت در کنگره ی آمریکا«
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بسياری  به  صراحت  به  آمريكا،  ی  خارجه  امور  وزير  آلبرايت، 
از خطاهای كشورش در گذشته، مانند دخالت در كودتای ۲۸ 
ايران عذرخواهی  از ملت  اعتراف و  از پهلوی  مرداد و حمايت 
كرد. همچنين همين جمالت به گونه ای رقيق تر از سوی بيل 
كلينتون بيان شد. نكته اينجاست كه در عرصه ی بين المللی 
اين اعترافات و عذرخواهی ها بسيار مهم و دارای نقش اساسی 
در تغيير رفتارهاست، اما متأسفانه ما از اين فرصت برای از بين 

بردن و يا حداقل كاهش تنش استفاده نكرديم«.

 | ارسال نامه برای مجالس آمریکا |
يكی از اقدامات نمايندگان افراطی مجلس ششم، كه سردمداران 
اصلی آنها مشاركتی ها تشكيل می دادند، در راستای بهسازی 
و  سنا  مجلس  به  هايی  نامه  ارسال  آمريكا،  و  ايران  مناسبات 
ضدايران  بر  آمريكا  های  تحريم  لغو  جهت  آمريكا  نمايندگان 
صد  كه  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نمايندگان  است.مجمع 
تن از نمايندگان مجلس ششم به خصوص اعضای ارشد حزب 
مشاركت عضو آن بودند، در اقدامی در تاريخ ۲۸ / ۳ /۸۰ ، نامه 
ادوار  نمايندگان  اكثريت  امضای  به  را كه گفته می شد  هايی 
مختلف مجلس رسيده بود، به كنگره ی آمريكا ارسال می دارد 
و در آن نامه، از نمايندگان آمريكا می خواهد كه به تحريم های 
اين كشور عليه ايران پايان دهند. در بخشی از اين نامه كه با 
عنوان نمايندگان محترم مجلس سنا و كنگره ی آمريكا آغاز 

شده بود، چنين آمده است:
»احتراما با آرزوی برقراری صلح و عدالت در سراسر جهان و 
رفع نابرابری ها در مناسبات اجتماعی - سياسی بين ملت ها 
و دولت ها، همان طور كه اطالع داريد، ملت بزرگ و تمدن 
ساز ايران در جهت كسب استقالل و آزادی، يكی از بزرگترين 
با جنبش  و  نام خدا سامان داد  با  را  بيستم  انقالب های قرن 
سرنوشت  و  مهم  های  گام  خود،  دار  ريشه  و  اصيل  اجتماعی 
سازی را در جهت تثبيت مردم ساالری و تأمين حقوق عمومی 
گسترش  و  جهانی  سطح  در  زدايی  تنش  سياست  و  برداشته 
جمهوری،  محترم  رياست  مردمی  دولت  المللی  بين  مناسبات 
و  داخل  عمومی  افكار  وسيع  پشتيبانی  از  خاتمی،  محمد  سيد 
خارج از ايران برخوردار است«.در ادامه ی اين نامه ضمن تأكيد 
ی  جامعه  در  فرهيختگان  و  ها  ملت  بين  روابط  گسترش  بر 

بزرگ ايران و آمريكا در عصر گفتگوی تمدن ها می آيد:
»انتظار آن است كه نمايندگان مجالس كنگره و سنای آمريكا، 
افكار عمومی شده و بر  اقدامی كه موجب بدبين شدن  از هر 
دشمنی ها بيفزايد، خودداری ورزند و به جای تأكيد بر ادامه ی 
شيوه های نامطلوب گذشته، روش های نوينی را تجربه كنند. 
مجمع نمايندگان ادواری مجلس شورای اسالمی، كه مركب از 
است،  اسالمی  شورای  مجلس  مختلف  های  دوره  نمايندگان 
جدی  بازنگری  به  را  كنگره  و  سنا  مجلس  محترم  نمايندگان 
در سياست ادامه ی تحريم ها فرا می خواند. غفلت از تحوالت 
از هر كس به زيان جامعه ی آمريكاست«. چند  جهانی بيش 
روز بعد از وصول اين نامه، كميته ی روابط بين المللی مجلس 
نمايندگان آمريكا در جواب اصالح طلبان و در اقدامی فوری، 
»اليحه ی تمديد قانون تحريم ايران و ليبی« را به رأی می 
گذارد كه اين اليحه با ۶1 رای مثبت، در برابر سه رأی منفی، 
تصويب و به موجب آن تحريم عليه ايران برای مدت پنج سال 
ديگر تمديد می شود. به دنبال تصويب كميته ی مذكور تعداد 
از  نيز  سنا  مجلس  عضو   ۷4 و  نمايندگان  مجلس  عضو   ۲4۰
تمديد پنج سال تحريم ها حمايت كردند.در همان روزها سكوت 
مشاركتی های عضو مجلس ششم معنادار بود. نعيمی پور كه 
در مجلس ششم رياست فراكسيون مشاركت را به عهده داشت، 

در آن زمان فاش ساخت:
»تعدادی از سناتورها و نمايندگان مجالس آمريكا، در نامه هايی 
در  كشور  دو  نمايندگان  كه  كردند  پيشنهاد  ايران  مجلس  به 
اين  باشند.  داشته  با يكديگر مذاكره  باشد،  هرجا كه مصلحت 
نامه اواخر سال ۸۷۳1 در اختيار مجلس قرار گرفت و با توجه 
به مجموعه ی شرايطی كه كشور داشت، هيئت رئيسه مجلس 
به مصلحت ندانست كه  پی گيری شود و پيشنهاد را مسكوت 

گذاشت«. 
 جليل سازگارنژاد، عضو حزب مشاركت، ضمن مذموم ندانستن 

اين اقدام مشاركتی ها در مجمع نمايندگان ادواری، آن را امری 
با  او  آمريكا دانست.  نمايندگان كنگره ی  به  پاسخی  عادی و 

اشاره به نامه ی نمايندگان كنگره ی آمريكا بيان داشت:
»يك هيئت مشترک از كنگره ی سنای آمريكا شامل ده سناتور 
مجلس سنا و نماينده ی كنگره، نامه هايی را به همراه عكس 
و شرح زندگی نامه ی خودشان از طريق نمايندگی جمهوری 
اسالمی در سازمان ملل برای مجلس ارسال و تقاضا كرده بودند 
باشد، گفتگوهايی صورت  ما  توافق  دنيا كه مورد  در هر جای 
مذاكره ی  موضوعات  برای  آنها  پيشنهادات  كه  آنجا  از  گيرد. 
پيشنهادی غيردولتی و از سوی نمايندگان منتخب مردم آمريكا 
مطرح شده بود، قابل تعمق و توجه بود«. در هر صورت، نامه ی 
ارسالی نمايندگان مجلس ششم، و در رأس آنان مشاركتی ها، با 

اهانت نمايندگان كنگره ی آمريكا روبه رو شد.

 |شروعی دوباره با سفارت سوئیس |
حضور بورقانی، عضو ارشد حزب مشاركت، در سفارت سوئيس 
)حافظ منافع آمريكا( يكی ديگر از اقدامات مشاركتی ها برای 
ذوب كردن »يخ بی اعتمادی« بود.در تاريخ ۲۹ شهريور۸۰ ، 
آمريكا در محل سفارت سوئيس  از سوی دفتر حفاظت منافع 
و در تهران، دفتر يادبودی به منظور انعكاس همدردی ايرانيان 
شود.  می  اندازی  راه  واشنگتن  و  نيويورک  فجايع  قربانيان  با 
ابراز  در  را  خود  های  بيانيه  و  ها  عريضه  كه  مشاركت  حزب 
احمد  به  دانست،  می  ناكافی  آمريكايی  مقامات  با  همدردی 
اسالمی  شورای  مجلس  ی  رئيسه  هيئت  سخنگوی  بورقانی، 
با حضور  تا  دهد  می  مأموريت  مشاركت،  حزب  فعال  عضو  و 
همدردی  مراتب  آمريكا(  منافع  )حافظ  سوئيس  سفارت  در 
نمايندگان اصالح طلب را با آمريكاييان اعالم دارد.بنابراين در 
تاريخ ۲۷ شهريور، احمد بورقانی با هيئتی در سفارت سوئيس 
حاضر شده و دفتر يادبود را امضا می كند. وی كه مدعی بود اين 
اقدام را از سوی رئيس و هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی 
انجام داده است، در ضمن يادداشتی در دفتر مذكور با محكوم 

كردن حادثه ی تروريستی آمريكا نوشت:
شورای  مجلس  ی  رئيسه  هيئت  و  رئيس  همدردی  »مراتب 
و  آمريكا  ملت  حادثه،  قربانيان  های  خانواده  با  را  اسالمی 

نمايندگان مجالس قانون گذاری اين كشور ابراز می داريم.«
بورقانی پس از امضای دفتر يادبود با سفير سوئيس مالقات و 
مراتب  قول می دهد كه  نيز  و سفير سوئيس  كند  گفتگو می 
تسليت هيئت رئيسه مجلس ايران را به آمريكا منتقل كند.هم 
ايران، قسمت  اين خبر، خبرگزاری جمهوری اسالمی  با  زمان 
قابل توجهی از صفحه ی اصلی سايت خود را به تصويری از 
پرچم آمريكا اختصاص می دهد. پرچم امريكا كه به بهانه ی 
پيام  درج  و  آمريكا  منافع  دفتر حفاظت  از  بورقانی  احمد  ديدار 
دوستی، در صفحه ی اصلی و سايت اين خبر گزاری حك شده 
بود، و تا ۲4 ساعت در صفحه ی اصلی باقی ماند.اقدام حزب 
آرمان های  به  مندان  اعتراض همه ی عالقه  مورد  مشاركت 
امام )ره( و اصول انقالب قرار گرفت. بورقانی در واكنش به اين 
اعتراضات، مدعی شد كه رئيس مجلس در جريان اين امر بوده 
و او به نمايندگی از هيئت رئيسه ی مجلس و بنا به درخواست 
وزارت امور خارجه، به چنين كاری مبادرت ورزيده است؛ اما بعدا 
معلوم شد كه اين تصميم درجلسه ای اتخاذ شده بود كه كروبی، 
رئيس مجلس ششم، در آن حضور نداشته است؛ سوی ديگر، 
خرازی، وزير امور خارجه ی وقت، نيز از تصميمات مذكور در آن 
جلسه، اظهار بی اطالعی كامل كرد و معلوم شد كه برخی از 
مسئوالن ميانی خارجه از جمله محسن امين زاده، كه از اعضا و 
مؤسسين حزب مشاركت می باشد اين كار مداخله داشته اند. از 
اين رو، وزير امور خارجه پس از اطالع از اين امر همكاران خود 

را مورد شماتت و سرزنش قرار داد.

 | اصرار بر پیوستن ایران بر ائتالف جنگ |
بعد از حادثه ی 11 سپتامبر سران اين كشور با مشاهده ی عزم 
و اجماع جهانی برای مبارزه با تروريسم، اقدام به تشكيل جبهه 
تروريسم  با  مبارزه  جهانی  ائتالف  يا  ائتالف جنگ  نام  به  ای 
با  تا  كوشيدند  سپس  ها  آمريكايی  كردند.  آمريكا  رهبری  به 
ايجاد فضای رعب و وحشت در جهان و طرح اين ادعا كه »هر 

كس مخالف تروريسم است، راهی جز پيوستن به ائتالف ضد 
تروريسم به رهبری آمريكا ندارد« كشورها را ملزم به پيروی از 
سياست های خود سازند. در راستای اين سياست، سردمداران 
برای  كه  كردند  درخواست  ايران  از  گوناگون،  از طرق  آمريكا 
نشان دادن صداقت خود در راه مبارزه با تروريسم، به ائتالف 
پيام  ايران،  به  آمريكايی  مقامات  نگاری  نامه  بپيوندد.  مذكور 
كتبی تونی بلر، نخست وزير انگليس، و نيز سفر جك استراو، 
وادار كردن  برای  ايران، همگی  به  اين كشور  وزير خارجه ی 
كشورمان، به قبول اين درخواست بود، اما موضع صريح و قاطع 
اين هدف  به  رسيدن  در  را  ها  آمريكايی  رهبری،  معظم  مقام 
ناكام گذاشت. با اين وجود مشاركتی ها همچنان در صدد پيوند 
دادن ايران به ائتالف ضد تروريسم به رهبری آمريكا بودند و 
حتی پس از اعالن موضع صريح نظام از سوی رهبر انقالب، 
پای  موضع  اين  بر  هم  باز  اسالمی  جمهوری  قانون  براساس 
فشردند.حميدرضا جاليی پور، عضو برجسته ی حزب مشاركت 
و از گردانندگان روزنامه های زنجيره ای، در اين باره مدعی شد:

از  را  آمريكا  با  اختالف خود  بحث  بايد  ايران  حادثه،  اين  »در 
بحث مبارزهی جهانی با تروريسم جدا كند و بايد با در دست 
شركت  تروريسم  ضد  جهانی  ائتالف  در  عمل،  ابتكار  گرفتن 
كند«.همچنين وی، ضمن مؤثر توصيف كردن همكاری ايران 

با ائتالف جهانی جنگ، پلی نيز به رابطه با آمريكا زد:
»ايران به عنوان منادی گفتگوی تمدنها، بايد نقش برجسته ای 
را در اين زمينه ايفا كند و حتی در صورت ضرورت، با آمريكا 
شاخص  عضو  ميردامادی،  بنشيند«.محسن  گفتگو  ميز  پای 
حزب مشاركت و رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس، نيز الحاق ايران به ائتالف جنگ به رهبری آمريكا را 

اجتناب ناپذير دانسته و بيان داشت:
مسئله، صرفا يك  اين  در  آمريكا  دليل حضور  به  توان  »نمی 
تماشاچی بود. نبايد فرصتی را از دست بدهيم. نبايد شتاب زده 
نيز عمل كنيم. البته نوع تحريم ها عليه كشور ما با پاكستان 
متفاوت است؛ اما قطعا تحوالت اخير بر رفع تحريم های ما هم 
تأثيراتی خواهد داشت. نبايد اين گونه به مسئله نگاه كرد كه 
ايجاد شده ضد تروريسم، آمريكا نقش عمده  ائتالف  چون در 
را دارد، بايد از آن فاصله گرفت. چراكه كشورهای متخاصم در 
به  نگاهی  كنند«.نيم  می  پيدا  مشترک  منافع  هم،  با  مقاطعی 
ليست هايی كه هر از چندگاهی، از سوی وزارت امور خارجه ی 
آمريكا منتشر می شود، روشن می سازد كه مقصود آمريكا از 
تروريست، گروه های جهادی فلسطينی، حزب اهلل لبنان، هسته 
های مبارزاتی آزادی بخش در جهان و همه ی اشخاص، گروه 
ها و كشورهايی هستند، كه به سياست های استكباری آمريكا 
هيچ  تنها  نه  آمريكا  با  ايران  همكاری  دهند.بنابراين  نمی  تن 
دستاورد مثبتی برای كشورمان به دنبال نمی داشت، بلكه ضربه 
ی مهلكی به حيثيت جمهوری اسالمی ايران وارد  می نمود. .

با  ايران  همكاری  عدم  علل  تشريح  در  انقالب،  معظم  رهبر 
ائتالف ضدتروريسم خصوصا در جنگ افغانستان فرمودند:

مناقشه  اين  به  را  ايران  پای  بود كه  اين  آمريكايی ها  »سعی 
)جنگ با افغانستان( بكشانند. اگر دولت ايران از همان اول، آن 
موضع قاطع را نمی گرفت، توقعاتشان روز به روز بيشتر می شد. 
يكی از هدف های آنها اين بود كه به توده های عظيمی كه در 
سرتاسر دنيای اسالمی برای ملت ايران، نظام و اسالم، احترام 
بر  ايران  كنيد،  قدری كه شما خيال می  آن  بگويند  اند،  قائل 
اصول اسالمی پايبند نيست. هدف ديگر شان اين بود كه برای 
مسلمان كشی، مجوز كسب كنند. ملت افغانستان را دارند قتل 
عام می كنند، چه مجوزی از اين بهتر كه بگويند ايران هم خبر 
دارد و با ما همراه است، ما اصرار ورزيديم كه مواضع خودمان 
را بدون هيچ گونه ابهامی برای دنيا بيان كنيم.من به مسئوالن 
كشور گفتم، بايد در موضع گيری ها هيچ گونه دو پهلويی وجود 
نداشته باشد. صريح و روشن بگوييد كه ما با تروريسم مخالفيم، 
و با حمله ی آمريكا به افغانستان هم مخالفيم. در هيچ ائتالفی 
هم كه رهبر آن آمريكا باشد، شركت نخواهيم كرد. چند روز 
پيش در خبرها خواندم كه رئيس جمهور پاكستان، از آمريكايی 
فالن  از  افغانستان  به  حمله  برای  كه  كند  می  درخواست  ها 
فرودگاه استفاده نكنند، از بقيه ی فرودگاه ها استفاده كنند، اما 
آمريكايی ها خواسته ی او را رد می كنند. يعنی به نظر مشورتی 
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رئيس جمهور آن كشور در مورد يك فرودگاه اعتنا نمی كنند. 
كدام يك از كشورهايی كه با آمريكا رابطه دارند، توانسته اند 
در يك مسئله ی مهم نظرشان را به آمريكا تحميل كنند. اين 

غفلت بزرگی است كه بعضی ها دارند«.

 | جنگ افغانستان تاکتیکی دیگر |
مشاركتی ها وقتی با آن همه تالش خود را همچون گذشته 
ناكام و در پشت درهای بسته يافتند، برای گشودن قفل رابطه 
آنان در پروژه ی جديد خود،  نو درانداختند.  آمريكا طرحی  با 
به جای اينكه مستقيما بحث مذاكره با آمريكا را مطرح كنند، 
بحران منطقه و جنگ  در  با طرف های درگير  مذاكره  بحث 
و  ما  ملی  منافع  كه  توجيه  اين  با  كردند.  را مطرح  افغانستان 
امنيت كشور، در گرو مذاكره با همه ی طرف های درگير به 
خصوص آمريكا خواهد بود. در همين زمينه »عبداهلل رمضان 
سخنگوی  كسوت  در  مشاركت،  حزب  شاخص  عضو  زاده«، 

دولت خاتمی بيان كرد: 
» به دليل عدم ارتباط با آمريكا، اگر خود را به انزوا بكشانيم، 
ی  آينده  و  امروز  تحوالت  در  را  خود  ی  كننده  تعيين  نقش 
افغانستان و منطقه از دست خواهيم داد و اين منطقی نيست«.

مانند  مشاركت،  حزب  فعاالن  ديگر  از  راد،  شكوری  همچنين 
بقيه ی هم حزبی های خود با دستاويز قرار دادن منافع ملی، بر 

اين مطلب اصرار ورزيد:
كه  قضيه  اصلی  طرف  با  افغانستان،  با  ارتباط  در  ايران  »اگر 
بيشتری  اثرات  آمريكاست، به طور مستقيم وارد مذاكره شود، 
دارد.اين بحران برای ما می تواند فرصتی باشد، تا اموال بلوكه 
شده ی خود را آزاد كنيم، و برای آمريكا هم می تواند فرصتی 

باشد، تا از برقراری رابطه با ايران بهره مند شود«. 
مشاركتی ها برای عملی ساختن اين پروژه، به راه های قانونی 
متوسل شدند. آنان كميسيون ويژه ای را كه اكثر قريب به اتفاق 
بودند،  شده  انتخاب  ششم  مجلس  اكثريت  فراكسيون  از  آنها 
تشكيل دادند. تعداد اعضای اين كميسيون به پانزده عضو رسيد.

بررسی  برای  را  متعددی  های  نشست  مذكور،  كميسيون 
تحوالت منطقه به ويژه افغانستان برگزار می كند و به نتايجی 
تركيب  به  توجه  با  مذاكرات،  اين  برآيند  چند،  هر  رسد.  می 
پيش  از  آن  دهندگان  تشكيل  ی  انگيزه  و  مذكور  كميسيون 
كامال مشخص بود؛ اما به هر حال اعالم آن به عنوان نتيجه 
ی كميسيون از سوی مخبر آن، مخالفت های گسترده ای را در 
محافل مختلف سياسی و حتی اعضای كميسيون مذكور، پديد 
آورد سخنگوی كميسيون ويژه ی مجلس درباره ی نتايج اين 

نشست ها مدعی شد:
»تصميم كارشناسی كميسيون ويژه، گفتگو و مذاكره با همه ی 
طرف های درگير در بحران افغانستان از جمله آمريكاست. ما 
سراغ آمريكا نرفتيم، ولی برای حفظ منافع ملی خود، معتقديم 

نبايد محدوديت های ديپلماتيك خودساخته داشته باشيم«.
رهبر معظم انقالب پس از اطالع از تصميم كميسيون مذكور، 
طراحان آن را شديدا مورد نكوهش قرار داده و مذاكره با آمريكا 
را مخالف مصالح و منافع ملت و نظام ارزيابی كردند.ايشان، در 
جمع مردم اصفهان، ضمن تخطئه ی رابطه با آمريكا فرمودند:

تجربه  با مطالعه همه ی  با مالحظه ی همه ی جوانب،  »ما 
های كشور خود و كشورهای همسايه و با مشورت با صاحب 
نظران عمده و دارای رأی، به اين نتيجه می رسيم كه نه فقط 
امروز به خالف  آمريكا  با دولت  بلكه مذاكره  آمريكا،  با  رابطه 
مصالح ملی و منافع ملت است. اين يك نظر متعصبانه نيست. 
ی  مالحظه  با  و  شده  بررسی  است،  فكر  و  انديشه  يك  اين 
همه ی جوانب است. مذاكره با آمريكا چه در قضايای كنونی 
)بحران افغانستان( و چه در مسائل ديگر، به معنای باز كردن 
باب توقعات و طلب كاری های آمريكاست. كسانی كه دم از 
مذاكره می زنند. كه البته سوءنيت ندارند؛ دچار غفلت اند و توجه 
ندارند كه مذاكره با آمريكا، در هر يك از قضايايی كه اين دولت 
ايده ی منفعتی تعريف كرده است، مثل  در آن برای خودش، 
او  افغانستان، هيچ فايده ای ندارد چرا؟ چون  همين قضيه ی 
مستكبر است و تسليم نمی شود.مذاكره ی آمريكا با يك دولت 
را قبول  به معنای آن نيست كه می خواهد نظرات آن دولت 
كند. حتی نظرات مجامع جهانی را قبول نمی كند! همين حاال 

كه درآفريقا در يك كنفرانس، بحث گرم شدن زمين و مسئله 
الزم  دنيا  ی  همه  است،و  مطرح  دنيا  در  ای  گلخانه  گازهای 
دانستند. در اين خصوص تالش كنند، آمريكا زير بار نمی رود. 
كدام  آيد.  نمی  كنار  اروپايی خودش هم  رفقای  با  يعنی حتی 
يك از كشورهايی كه با آمريكا رابطه دارند، توانسته اند در يك 
مسئله ی مهم، نظرشان را به آمريكا تحميل كنند؟ بعضی از 
كشورهای عربی تملق آمريكا را می گويند، بعضی از آنها هر 
چه می توانند نظرات آمريكا را در همه ی بخش ها رعايت و به 
آن عمل می كنند، اما آمريكا به كدام خواسته ی اين كشورها، 
يا در مسائل مهم جهان  در مقابل رژيم صهيونيستی غاصب، 
عرب، ترتيب اثر داده است؟ اين غفلت بزرگی است كه بعضی 
ها دارند. سياستی را كه مطرح كردم، يك سياست مهم كشور 
است. مسئوالن بايد به سياست ها عمل كنند و منجسم باشند«.

 آيت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( همچنين به تالش كسانی 
كه با فاصله گرفتن از آرمان های اصولی امام و انقالب، تالش 
می كنند كه مسير حركت نظام را در جهتی كه خواست دشمن 

است، هدايت كنند، اشاره فرمودند:
» اگر كسی در نظام جمهوری اسالمی، در مسئوليتی مشغول 
كار است ولی آرمان های نظام جمهوری اسالمی را آن طور كه 
امام بزرگوار ترسيم كرده است، در دلش قبول ندارد، اشغال آن 

پست برای او حرام شرعی است«.

 |حمله به دستگاه دیپلماسی کشور و استعفا خرازی |
بعد از يازدهم سپتامبر و تحوالت مربوط به افغانستان، سياست 
خارجی جمهوری اسالمی ايران به شدت مورد انتقاد مشاركتی 
فرصتی  را  آمده  پيش  اتفاقات  كه  جريان  اين  گرفت.  قرار  ها 
امريكا  و  ايران  بين  ی  مذاكره  برای  طاليی  و  مناسب  بسيار 
ميدانست، خواستار تجديدنظر مسئوالن وزارت امور خارجه در 
اين  در  شدند.  منطقه  بحران  قبال  در  كشور  خارجی  سياست 
راستا محمدرضا خاتمی، دبير كل حزب مشاركت، در نامه هايی 
به رئيس جمهور از وی می خواهد كه دستگاه سياست خارجی 
و نهاد رياست جمهوری را در قبال حوادث منطقه فعال تر نمايد:

»بعضی از برخوردهای ضعيف انفعالی و مبهم كه تاكنون كم 
از  معنای  به  تواند  می  ايم،  بوده  آن  شاهد  مواردی  در  وبيش 

دست دادن فرصت ها و افزايش مخاطرات باشد«.
شدت فشار به دستگاه ديپلماسی كشور و شخص خرازی، وزير 
خارجه وقت، از سوی كسانی كه وی را برای عادی سازی رابطه 
ی با آمريكا كارآمد نمی دانستند، به حدی بود كه وی را وادار 
به استعفا نمود؛ البته اين استعفا مورد موافقت رئيس جمهور قرار 

نگرفت و خرازی همچنان در كسوت وزير خارجه باقی ماند.

 | تخریب سپاه پاسداران انقالب اسالمی |
عليه  آمريكايی  طلب  جنگ  مقامات  تهديدات  گيری  اوج  با 
بوش،  گستاخانه ی جرج  اظهارات  و  ايران  اسالمی  جمهوری 
و  شرارت  محور  را  ايران  آن  در  كه  آمريكا،  جمهور  رئيس 
ضد  احساسات  از  موجی  بود،  خوانده  مجازات  مستوجب 
ذوالقدر،  ارتباط،  اين  در  فرا گرفت.  را  ايران  آمريكايی، سراسر 
با  همسو  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهی  جانشين 
به  نظام،  و محافل سياسی  ها  تمامی شخصيت  موضع گيری 
اظهارات بوش و ديگر مقامات جنگ طلب آمريكايی در برنامه 

ی گفتگوی ويژه ی خبری شبكه ی دو سيما پاسخ داد:
قابل  جغرافيای  با  وسيع  جمعيت  با  بزرگ  كشور  يك  »ايران 
دفاع، زمين پيچيده و دسترسی به هدف های بسيار مهم است. 
در  ما  بكنند،  حمله  ما  به  و  كرده  ديوانگی  ها  آمريكايی  اگر 
چارچوب مرزهايمان از خودمان دفاع نمی كنيم، ما يك دست 
بلند و پر توان داريم كه در هر جايی می توانيم منافع آمريكا 
را تهديد كنيم. حاال لزومی ندارد ما در جاهای خيلی دور دست 
برويم، در همين خليج فارس همه ی سرمايه های آمريكايی 
اين  از  دنيا  تا ۷۰ درصد سوخت  اين منطقه است. ۹۰  در  ها 
منطقه تامين می شود. خوب، اينجا زير ديد و تير ماست. البته 
ما نمی خواهيم تهديد بكنيم؛ ولی اگ امنيت ما مورد هجوم 
قرار گرفت، هيچ جای ديگر امنيت نخواهد داشت و اين توان 
را ما داريم كه يك چنين تهديدی را با قدرت پاسخ بدهيم.ولی 
خوب افغانستان كه فاقد حكومت است، فاقد ارتش است، فاقد 
يك مرز دريايی است، فاقد دسترسی به يك هدف استراتژيكی 
است. خب؛ طبيعی است كه اين چنين كشوری به راحتی ممكن 
است، حذف شود. عراق هم طبعأ از همين ويژگی ها برخوردار 
است. بايد تأكيد كنيم كه آمريكايی ها از سر خامی و ناپختگی 
دارند يك حادثه ی بزرگی را در عالم ايجاد می كنند. ما فكر 
می كنيم كه اينها بيشتر به يك بلوف سياسی دست زده اند. 
ولی اگر بخواهند عمل كنند، دنيا را با يك بحران جدی مواجه 
خواهند كرد. حادثه ی ايران ممكن است شروعش در اختيار آنها 
باشد، ولی ادامه ی آن به هيچ وجه در كنترل آنها نخواهد بود«.

نظام  اظهارات كه مطابق چارچوب سياست های مصوب  اين 
در  هم  آن  سپاه،  قانونی  های  مأموريت  و  اسالمی  جمهوری 
با حمله  گرفت،  متحده صورت  اياالت  تهديدهای سران  برابر 
شاخص  عضو  عبدی«،  »عباس  گرديد.  مواجه  ها  مشاركتی 
حزب مشاركت، اظهارات ذوالقدر را ناشی از ضعف درک نظامی 

وی خواند:
»درک نظامی برخی افراد ضعيف است و آنها فكر می كنند كه 
مقابله با آمريكا طريق تهديد به مثل ممكن است. اين سخنان 
با  بازی ما  . و اصال  با كالشينكف است  برابری موشك  عين 
در  بلكه  واردش شويم،  كه  نيست  نظامی  حوزه ی  در  آمريكا 
بازی  بلد نيستند در آن  آقايان  اين  حوزه ی ديگری است كه 
كنند. بازی ما با آمريكا در حوزه ی مشروعيت نظام است، اگر 
ما مشروعيت خودمان را حفظ كنيم، آمريكا نمی تواند كاری از 

پيش ببرد«.
با درج مقاله ای  نيز  ارگان حزب مشاركت،  نوروز،  روزنامه ی 
اقدامی ضد  را  ذوالقدر  و موش« سخنان  عنوان »بوش  تحت 
ملی و در جهت تضعيف روند اصالحات يا مقابله با آن ارزيابی 

كرد و نوشت: 
استقبال  بوش  تهديدهای  از  اصالحات،  مخالف  افراد  »برخی 
كرده اند. و در صدند كه از اين فرصت استفاده كرده و موش 
خود را در جنبش مردمی كشور بدوانند و شايد هم خود نقش 
موشی را بازی كنند كه قدرت های بيگانه قصد دواندن آن، در 

جنبش اصالحی را دارند«.
اين روزنامه ضمن ناممكن خواندن مقابله با آمريكا، با ارائه ی 

تحليلی مغرضانه مدعی شد:
»اين كه گروهی تا اين حد ضدملی رفتار می كنند، نتيجه ی 
يك واقعيت مسلم است و آن اينكه گروه مذكور در عرصه و 
ميدان داخلی شكست خود را حتمی می داند و به همين دليل، 
اين  است.  كشور  داخل  در  سياست  بازی  زدن  برهم  در صدد 
بيرونی  مهم  و  قوی  عنصر  يك  حضور  در  فقط  و  فقط  بازی 
به هم خواهد خورد و به همين دليل، آنان از حضور اين عنصر 

برای ختم بازی سياست داخل كشور استقبال می كنند«.
اهانت مشاركتی ها به سپاه با تمجيد »ضدانقالب خارج نشين« 
روبه رو شد. عليرضا نوری زاده، عنصر ايرانی سازمان سيا، در 
مصاحبه ای با راديو آمريكا حمله مشاركتی ها به سپاه پاسداران 

را چنين ستود:
»به نظر می رسد، اين يك سرفصل بسيار مهم در ايران است 
را  سپاه  جلوی  و  دستگاه  جلوی  ايران،  در مجلس  كه كسانی 

می گيرند.«
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به نظر می رسد، این یک سرفصل بسیار مهم 
در ایران است که کسانی در مجلس ایران، 

جلوی دستگاه و جلوی سپاه را می گیرند.

»علیرضا نوری زاده ضد انقالب فراری «



 | چرا قانون اصالِح مطبوعات؟ |
روزنامه  يا  افراد  برای  بزرگی  مانع  مطبوعات  قانون  اصالح 
هايی بود كه  به نحوی مهره دشمن در ايران بودند و سعی در 
تخريب انقالب ونظام داشتند.دراين ميان روزنامه های زنجيره 
ای اصالحات مخالفت های زيادی با وضع اين قانون انجام 
دادند و به هر نحوی تالش كردند كه مانع اين حركت بشوند.

اصالحات  های  روزنامه  های  تيتر  درباره  نكته  چندين  ابتدا 
بگوييم وسپس برويم سر اصل مطلب!

اولين چيزی كه  در روزنامه های زنجيره ای مشاهده می شود 
نگاه كامال جناحی است بدين منظور كه اين روزنامه ها كامال 
جامعه را به دوبخش تقسيم كرده اند يعنی يا جامعه  متشكل 
از اصالح طلبان است يا جناح مخالفشان )اصول گرايان( ودر 
هر موضوعی تالش كردند با جناح روبه رو مبارزه كنند ، در 
امام  اينكه دشمن اصلی را طبق صحبت های  واقع به جای 
راحل در خارج مرز ها ببينند در داخل مرز ها و جناح روبه روی 
در صحبت های  را  رفتار  اين  كه  است  وجالب  ميديدند  خود 
خود نكوهش هم ميكنند،از يكسری صحبت ها مثل خودی 
و غير خودی سو استفاده كرده و صورت اين كلمات را بزرگ 
جلوه ميدهند به جای اينكه به منظور اين كلمات را بيان كنند 
و از يك طرف خود با تمام قوا درميدان عمل تالش ميكنند 
جامعه را به يك جامعه دوقطبی تبديل كنند.مسأله بعدی در 
اين روزنامه ها عمال دادگاه برپا می شود و متهم ها به پای 
محاكمه كشيده  ميشوند وحكم هم صادر ميشود،يعنی فقط 
با چند جمله كه شايد منبع استنادی موثقی هم نداشته باشد 
و  ها  بدبينی  يكسری  زمينه  و  ميگيرد  صورت  افراد  تخريب 

التهابات را در جامعه فراهم ميكند.
مسأله بعدی اينكه در همه جا از اكثريت حرف ميزنند و حرف 
نظرش  آقا  فالن  اينكه  ميدانند  مردم  اكثريت  حرف  را  خود 
دارد؟  مردم  عموم  به  تعميم  آيا  چيست  فقيه  واليت  درباره 
چرا هميشه پشتوانه حرف هايشان اين است كه مردم اين را 
ميگويند اكثريت اين نظرشان است چگونه از اكثريت خبردار 
شدند اگر منظورشان تنها رآی آوردن آقای خاتمی در رياست 

را گرفت  نتيجه  اين  اين رخداد ميتوان  از  آيا  جمهوری است 
كه مثال مردم با واليت فقيه موافق نيستند يا در مورد نظارت 

استصوابی  كامال با آنها هم نظر هستند!
در واقع اين هنر اهل مغالطه است كه وقتی كارشان به استناد 
ميزنند كه  ای مثل مردم حرف  پشتوانه  از  ميرسد  پشتوانه  و 
اثبات يا رد آن به سادگی ميسر نيست در واقع نميتوان برای 
هر انديشه ای يا هر نظری يك همه پرسی انجام داد تا مطلع 
يانه!مسأله  آقا موافق هستند  با فالن  اكثريت االن  آيا  شويم 
جالب بعدی اين است كه آنها خودشان دائم از آزادی انديشه 
واحترام به انديشه هم حرف ميزنند كه  كامال كار كذبی بود 
زيرا خودشان هركس كه مخالفشان باشد را با قلمشان به پای 
دار می آوزيند كما اينكه تا كنون نظام از قلم های آنها ضربه 
های زيادی خورده است علمايی كه به علت مخالفت با آقای 
افراد  و  زورگويان  عنوان  تحت  آنها  های  روزنامه  در  خاتمی 
خود  های  روزنامه  در  آنها  شدند،  می  شناخته  خشونت طلب 
عليه مجلس مينويسند عليه قوه قضائيه مينويسند گاه رهبری 
را زير سوال ميبرند گاه به انديشه امام ضربه وارد ميكنند گاه 
رزمندگان اسالم را آدم هايی ميپندارند كه با چشمان بسته به 
جنگ رفته وخود را به هالكت رسانيده اند بااين وجود قوانين 
جوری نيست كه دسته شان بسته باشد ونتوانند حرفی بزنند 
ميبينيد كه نشريه ای يك روز تعطيل می شود روز بعد دوباره 
انتشار آن آغاز می شود.حال اين مورد را بررسی ميكنيم كه 
چه اتفاقی افتاد كه مجلس پنجم به سمت اصالح مطبوعات 
رفت و چه اتفاقی افتاد كه مجلس ششم قانون مطبوعات را 

در دستور كار قرار داد!
قانونی كه در مرداد ۵۸ وضع شده بود دارای ابهامات متعددی 
بود كه راه در رويی برای فرار از محاكمه در دادگاه های تشكيل 
بدون محدوديت  توهينی   گونه  هر  كه  ای  بگونه  بود  شده  
صورت ميگرفت و اساس انقالب وشهيدان ورزمندگان اسالم 
مورد تهاجم قرار ميگرفتند وشايد به ساده گی از دست قانون 
رها ميشدند چه فرقی بين چنين افرادی كه قلم بدست گرفته 
همين  با  ميكنند  تخريب  را  انقالب  اصلی  های  و شخصيت 
مطرح  های  شخصيت  و  ميگيرند  بدست  اسلحه  كه  افرادی 
انقالب را ترور ميكنند.اين ها كه خود اهل قلم هستند ميداند 
به انديشه اسالم وبه انديشه انقالب ضربه وارد كردن  عين 

ضربه زدن و نابود كردن بدنه انقالب است.يكسری ابهامات 
در قانون مرداد ۵۸ بود كه بدين شرح است: ابتدا درمود هيات 
نظارت ، كه اختيارات آن  واضح نبود اينكه آيا هيات نظارت 
يا نه! مساله ای حل نشده  حق تعطيلی يك روزنامه را دارد 
نيز  ها  دادگاه  و  منصفه   هيات  با  رابطه  در  اينكه  بود.ديگر 
چاله های پرنشده زيادی  وجود داشت.و همين طور درمورد 
بود كه  اين گونه  قبال متون منتشر شده:  افراد در  مسئوليت 
تنها مدير مسئول نشريه مسئوليت تمام متن های منتشر شده 
را عهده دار بودو اين مورد گاهی اوقات كه متن بدون اجازه 

مدير مسئول منتشرميشد مسأله ساز ميشد. خالصه كالم!
ناپذير بود.اما روزنامه  انكار  اصالح قانون مطبوعات ضرورتی 
های اصالح طلب اين اصالحات را به نفع خود نميدانستند و 
با تيتر های جنجال آميز سعی در متوقف كردن اين حركت 
بر  استبداد  سايه  مطبوعات  اصالح  همچون:»طرح  داشتند 
فضای نشريات«،»وكيل ملت به استبداد رآی نميدهد.«بااين 
قبيل تيتر ها هم چنين تالش كردند حركت را به يك حركت 
با  بازهم  .ولی  كنند  تبديل  مخالف  جناح  از سمت  دار  جهت 
،اين طرح در ۳۰  از مخالفت روزنامه های مذكور  اين حجم 
فروردين ۷۹ در دوردوم توسط مجلس پنجم تصويب شد.پس 
از تصويب اين طرح روزنامه ها بطور مكرر اعتراض خود را در 
اين زمينه بيان كردند و آن را مخالف آزادی بيان در جامعه 
ميپنداشتند ناگفته نماند رسانه  های بيگانه نيز در اين زمينه 
وارد شدند و تالش كردند مانع اين طرح بشوند و فضا را به 
يك فضای متشنج تبديل كنند.اما يكسری از بندهای مهم در 

طرح تصويب شده بدين شرح است:
1.اضافه شدن دومورد)انتشارمطلب عليه قانون اساسی وپخش 
شايعات و مطالب خالف واقع ويا تحريف مطالب(به مصاديق 

اخالل در مبانی واحكام اسالم وحقوق عمومی وخصوصی.
۲.ممنوعيت و جرم بودن استفاده نشريات ازكمك های خارجی 

مستقيم وغير مستقيم بدون اطالع وزرات ارشاد.
۳.اضافه شدن شرط )پايبندی والتزام عملی به قانون اساسی( 

برای متقاضی امتياز روزنامه.
4.اضافه شدن يكی از اساتيد حوزه علميه قم ويكی از اعضای 

شورای عالی انقالب فرهنگی در هيات نظارت
قطعی  و  نظارت  هيات  رئيس  عنوان  به  ارشاد  وزير  ۵.تعيين 

دانشجویی
یادداشت

  نگاهی به قانون اصالح مطبوعات و مطبوعات زنجیره ای در دوران خاتمی

قانون اصالِح مطبوعات زنجیره ای!
دانشجویی
یادداشت  1366
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 زهرا محبتی فر
 ترم شش پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی



بودن تصميمات اين هيات.
۶.تغيير حق لغو امتياز هيات نظارت به توقيف موقت.

ويكسری بنده های ديگر...
اما چرا روزنامه های زنجيره ای و افراد مخالف  به جای اينكه 
مشكالت طرح را بيان كنند و به صورت شفاف بگويند با چه 
قسمتی از اين طرح مخالف هستند چه چيز حق آزادی را از 
آنها سلب ميكرد دائما تيترهايی چاپ كردند كه اين طرح از 
است  نشريات  دست  كردن  كوتاه  برای  مخالف  جناح  طرف 
توضيحات  اما  شد  خواهد  بسته  مطبوعات  فضای  اينكه  ويا 
نداند چرا فضای نشريات بسته می شود فقط مشكلشان قانون 
وقت  وزير  مهاجرانی  آقای  افراد  اين  جمله  است!از  گذاشتن 
ارشاد بود كه روند را به سمت محدود شدن ميدانست و اشاره 
كرد كه اين قانون مخالف قانون اساسی است ولی هيچوقت 
عنوان نكرد دقيقا با چه قسمتی از قانون اساسی مشكل دارد.

درست است قانون گذاری بطور كلی محدوديت می آورد ولی 
نيز همين است!!!!  با زندگی در شهر  فرق زندگی در جنگل 
ولی اگر منظورشان چيز ديگريست چرا روراست بيان نميكنند 
چه ميخواهند و هدفشان چيست؟هدفشان چيست كه با وجود 
قانون  اين  كه  گفتند  ای  شود؟عده  نمی  محقق  قانون  اين 
دومورد  بطوركلی  قانون  اين  در  ولی  آورد  می  محدوديت 
ممنوعيت اضافه شده است از جمله در ماده۳اين قانون تبصره 
۶ )اعضای گروه های ضد انقالب و يا گروه های فاقد مجوز 
عليه  كه  كسانی  و  انقالب  های  دادگاه  محكومان  قانونی 
نظام جمهوری اسالمی فعاليت وتبليغ ميكنند،حق هيچگونه 
ندارند.( را  نشريات  در  ِسَمت  وقبول  مطبوعاتی  فعاليت 

و  وزيران  نخست  كنونی  ۹مطبوعات  قانون  ۵از  تبصره  ودر 
وزيران،استانداران،امرای ارتش روسای سازمان های دولتی...

وسفرا  وشورا  سنا  مجلس  نمايندگان  ونيز  گذشته  رژيم  در 
در  كه  رستاخيز،كسانی  حزب  دفاتر  ساواک،روسای  واعضای 
تحكيم رژيم سابق فعاليت كرده اند از انتشار نشريه محروم اند.

حال سوال اساسی اين است آيا اينكه گروه های ضد انقالب 
انتشار  و..حق  ساواک  اعضای  يا  و  گذشته  رژيم  مسئولين  و 
نوعی  باشند  نداشته  ايران  اسالمی  جمهوری  در  را  روزنامه 
محروميت است!! انگار اين جماعت هدفشان چيز ديگريست!!! 
بازهم اعتراض ،اعتراض به مجلس شورای اسالمی به قانون 

اساسی و زير سوال بردن نظام!!!!
و  هستند  خاتمی  آقای  حامی  ديگری  جور  ميان  اين  در  اما 
هركس  كه  ای  بگونه  دارند  ايشان  از  جانبه  همه  حمايت 
زده  حرف  دين  انگار خالف  بزند  حرف  خاتمی  آقای  خالف 
است واز طرفی گوش به فرمان آقای خاتمی هستند هرجاكه 
آقای خاتمی بگويد سكوت كنيد سكوت ميكنند وهرجا نياز به 

حمايت باشند با تمام قوا به ميدان می آيند.

 | اصالح قانون مطبوعات در مجلس ششم|
در اولين گام مجلس ششم، مشاركتی ها بر اساس تمايالت 
ارائه ی طرحی جديد برای  و احتياجات حزبی خود، اقدام به 
اصالح قانون مطبوعات نمودند. همان طور كه روزنامه ی بيان 
طرح  اين  نويس  »پيش  كه  ساخت  فاش   ۷۹ ارديبهشت  در 
اصالحيه ی جديد، توسط حزب مشاركت ايران اسالمی تهيه 
شده است«.البته پيش از اين افشاسازی، رضا خاتمی، دبير كل 
وقت حزب مشاركت، در حالی كه هنوز دو هفته از باز شدن 
درهای مجلس ششم به روی اصالح طلبان نمی گذشت، پرده 
از اين حركت حزبی برداشت و از اين طرح ساختارشكنانه به 

»مهم ترين مسئله ی سياسی مشاركتی ها« ياد كرد:
تواند خيلی  ما كه می  ترين مسئله ی سياسی  »اكنون مهم 
راحت برطرف شود، محدوديت های بسيار شديدی است كه 
اولين  در  هستيم  درصدد  ما  آمده،  وجود  به  مطبوعات  برای 
قدم هايمان محدوديت های شبه قانونی، قانونی و غيرقانونی 
 ۲1 تنها  ها  مشاركتی  طرح  حالی  برداريم«.در  را  مطبوعات 
ساعت )۷ جلسه ی ۳ ساعته( در كميسيونهای مربوطه، مورد 
تأمل و كار كارشناسی قرار می گيرد. كه طرح اصالح قانون 
مطبوعات در مجلس پنجم، پس از تجربه ی سيزده ساله ی 
قانون مصوب1۳۶۹، در فاصله ی يازده ماه از خرداد 1۳۷۸تا 
و  نمايندگان، شخصيت ها  نقد و نظر  فروردين 1۳۷۹( مورد 

كارشناسان قرار گرفته و پس از تغييراتی مصوب گشت.با بردن 
به مجلس ششم،  قانون مطبوعات توسط مشاركتی ها  طرح 
و  گشت  تر  رنگ  پر  آبها  سوی  آن  از  بيگانگان  سبز  چراغ 
صدای كف و سوت آنان آنچنان بلند بود كه داخل ايران نيز 

شنيده شد.
در  پشت  سالها  كه  چرا  كنند؛  شادی  داشتند  حق  بيگانگان 
ماندن به سر می رسيد و می توانستند علنا حركات براندازانه 
ی خود را تعقيب نمايند و كار جمهوری اسالمی را به قول خود 
بی.بی.سی،  كلن،  راديو  چون  بيگانه  كنند.راديوهای  يكسره 
آمريكا و اسرائيل نيز به مقررات جديد و متكی بر آزادی را بر 
كرسی بنشانند. انتقاد صريح و شديداللحن نمايندگان از قانون 
مطبوعات،  كار  در  قضايی  های  سازمان  دخالت  و  مطبوعات 

سرآغاز اين نقشه و هدف محسوب می شود«. 
گزارشگر راديو بی.بی.سی، نيز در حمايت از اين اقدام، گفت:

»در حال حاضر در جمهوری اسالمی، آينده ی مطبوعات ايران 
مصداق مبارزه ی قدرت شده است. در جمهوری اسالمی برای 
اصالح طلبان، تنها وسيله يا عمده ترين وسيله ارتباط با مردم، 
مطبوعات است. اينكه به يك باره يك روزنامه بسته شده و 
نگاران ديگر اصالح  روزنامه  روزنامه ها و  برای  امنيتی  هيچ 
طلب و مستقل وجود ندارد، نگرانی زيادی برای اصالح طلبان 
ايجاد كرده است و آنها می خواهند اين مسئله در مجلس حل 
آمريكايی،  گزارشگر  يك  روزها  همان  در  همچنين  بشود؟«. 
عنوان  به  را  ششم  مجلس  در  مطبوعات  قانون  به  رسيدگی 
»نخستين آزمون عزم اصالح طلبان در مقابل نظام« ارزيابی 
كرد. »بن باربر«، گزارشگر روزنامه ی واشنگتن تايمز، در مقاله 
ی مبسوطی كه در صفحه ی اول اين روزنامه ی آمريكايی 
ايران،  گذاران  قانون  اينكه  علت  كه  شد  مدعی  نمود،  درج 
روزنامه  با  برخورد  هستند،  مطبوعات  آزادی  قانون  دنبال  به 

نگارانی است كه حكومت مذهبی را زير سوال می برند.
 | حکم حکومتی رهبر انقالب |

رايزنی های البی حزب مشاركت در مجلس ششم، طرح  با 
مرداد ۷۹  در  علنی مجلس  به صحن  قانون مطبوعات  تغيير 
كشانده شد. از آنجا كه اين طرح پای معاندين نظام و براندازان 
را به عرصه ی مطبوعات كشور باز می نمود و حركت خزنده 
راتسريع می  از درون جمهوری اسالمی  آنان در استحاله  ی 
با درايت و تدبيری بی نظير، بر  بخشيد، رهبر معظم انقالب 
اساس حق شرعی ولی فقيه كه در اصول متعدد قانون اساسی 

از جمله اصول ، ۵۷ و11۰ تصريح و تأكيد شده است، با صدور 
مجلسيان،  به  خطاب  هايی  نامه  قالب  در  حكومتی  حكمی 
قاطعانه ادامه ی اين توطئه ی براندازانه را از ريشه خشكاندند. 

متن حكم حكومتی مقام معظم رهبری چنين بود:
بسمه تعالی جناب حجت االسالم آقای كروبی، رياست 

محترم مجلس شورای اسالمی و حضرات نمايندگان محترم؛ 
با سالم و تحيت

مطبوعات كشور سازنده ی افكار عمومی و جهت دهنده به 
و  انقالب  و  اسالم  دشمنان  اگر  اند.  مردم  اراده ی  و  همت 
نفوذ  آن  در  يا  بگيرند  در دست  را  مطبوعات  اسالمی،  نظام 
را تهديد  ايمان مردم  و  امنيت و وحدت  بزرگی،  كنند، خطر 
اندركاران  اينجانب سكوت خود و ديگر دست  خواهد كرد و 
را در اين امر حياتی جايز نمی دانم. قانون كنونی تا حدودی 
توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به 
امثال آنچه در كميسيون مجلس پيش بينی شده، مشروع و به 

مصلحت نظام و كشور نيست.
والسالم عليكم.

سيدعلی خامنه ای، 1۵ مرداد 1۳۷۹.
" الزم به ذكر است كه پيش از صدور حكم حكومتی از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ايشان ابتدا با ارسال پيغامی 
نتايج طرح  آنان می خواهند كه در  از  به نمايندگان مجلس 
اصالح  در  انقالب  رهبر  دلسوزانه ی  تذكر  كنند.  تأمل  خود 
طلبان موثرنمی افتد؛ امری كه مشاركتی ها خود بدان اذعان 
دارند. در همين زمينه شكوری راد، از اعضای شاخص حزب 
از  حزبش  ی  ساختارشكنانه  طرح  خروج  از  پس  مشاركت، 

طرح، در مصاحبه ای چنين اعتراف می كند:
قانون  اصالح  مورد  در  مجلس  به  رهبر  ی  نامه  از  »پيش 
مطبوعات ايشان پيغام دادند می كنيد قانون فعلی چند ماهی 
نبوی،  بهزاد  برطرف شود«.همچنين  اشكاالتش  تا  اجرا شود 
با البی حزب  اين حزب  رابط  و  مجاهدين  سازمان  از سران 

مشاركت در مجلس ششم، نيز به اين مسئله اذعان نمود.
 | اهانت نمایندگان مشارکتی به حکم رهبر انقالب |

رئيس مجلس ششم، در جلسه ی غير علنی مورخه 1۹ مرداد 
ايشان را  انقالب و حكم حكومتی  نامه ی رهبر  ۷۹ موضوع 
به اطالع هيئت رئيسه و سپس به اطالع نمايندگان مجلس 
كه  رهبری  نامه ی  ابتدا  علنی  غير  اين جلسه ی  در  رساند. 
حاوی حكم حكومتی ايشان بود، قرائت شد و سپس بر اساس 
اصول ۵۷ و 11۰ قانون اساسی، طرح اصالح قانون مطبوعات 
كه بر خالف مصالح نظام و ضدامنيت ملی كشور بود، از دستور 
ها  مشاركتی  مجلس،  رئيس  اقدام  اين  از  پس  گرديد.  خارج 
برآمدند  )آبستراكسيون(  جلسه  انداختن  اكثريت  از  صدد  در 
انداختند.  ازرسميت  را  جلسه  مجلس،  صحن  از  خروج  با  و 
كردند  رهبری  را  اقدام  اين  كه  مشاركت  نمايندگان حزب  از 
سليمانی،  ميردامادی،  بورقانی،  خاتمی،  محمدرضا  از:  ميتوان 
مزروعی،سعيدی، تاجرنيا، شيرزاد، تابش و حقيقت جو« را نام 
برد.مشاركتی ها كه تصور می كردند با خارج شدن از صحن 
مجلس، نمايندگان ديگر را منفعل خواهند كرد، به بن بست 
رسيدند و پس از بيست دقيقه مجددا به جلسه باز گشتند.پس 
از ورود اين عده به صحن علنی مجلس، حركت های اعتراض 
آميز  مشاركتی ها پی گيری شد.بر همين اساس مزروعی، از 
اعضای فعال حزب مشاركت جهت تشويش اذهان نمايندگان 
نسبت به حكم حكومتی صريح مقام معظم رهبری تشكيك 

نمود:
»مقام معظم رهبری نكته ای را به نمايندگان تذكر دادند. در 
اينكه اين حكم حكومتی است يا نه، ميان نمايندگان بحثهای 
مختلفی در جريان است... تأكيد رهبری اين است كه خالف 
شرعی صورت نگيرد«.در ادامه احمد بورقانی، از ديگر اعضای 
غير  ی  جلسه  تقاضای  بلند  صدای  با  مشاركت،  حزب  مؤثر 
علنی كرد كه رئيس مجلس، جلسه ی غير علنی را مربوط به 
را رد  بورقانی  امنيتی دانست و درخواست  و  موارد اضطراری 
كرد.مشاركتی ها جهت توهين به حكم حكومتی مقام معظم 
رهبری در جهت القای اين بر می آمدند كه خارج شدن طرح 
از دستور جلسه ی مجلس،عملی غيرقانونی است. در همين 
راستا محسن ميردامادی، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، 

یک
نگاه

بسمه تعالی 
وبی، ریاست  جناب حجت االسالم آقای کر

محترم مجلس شورای اسالمی و حضرات 
نمایندگان محترم؛ با سالم و تحیت

مطبوعات کشور سازنده ی افکار عمومی و 
جهت دهنده به همت و اراده ی مردم اند. 

اگر دشمنان اسالم و انقالب و نظام اسالمی، 
مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ 

کنند، خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان 
مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب 

سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این 
امر حیاتی جایز نمی دانم. قانون کنونی 
وز این  تا حدودی توانسته است مانع از بر

آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در 
وع و  کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشر

به مصلحت نظام و کشور نیست.
والسالم علیکم.

سیدعلی خامنه ای، 15 مرداد 1379.
»حکم حکومتی رهبر انقالب پیرامون قانون اصالح مطبوعات«
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مدعی شد كه:
معتقدم خارج كردن طرح از دستور، خالف قانون و آيين نامه 
بود. اين نحوهی اداره ی جلسه در شأن مجلس نبود«.در جايی 
ديگر نيز تاجرنيا، عضو مطرح حزب مشاركت، با هدف القای 
غيرقانونی بودن عمل رئيس مجلس، ابراز عقيده كرد كه: »به 
نظر من اشتباه از سوی هيئت رئيسه ی مجلس بود كه بحث 
دامن زده شد«.افراطيون كه از سوی افكار عمومی در جريان 
شده  كشيده  چالش  به  مطبوعات  قانون  تغيير  طرح  ی  ارائه 
چگونگی  پيرامون  خود  خصوصی  محافل  از  يكی  در  بودند، 
طرحهای مشابه به بحث می نشينند. نتيجه ی اين جلسه ی 
می  داده  رهنمود  مجلس  نمايندگان  به  يادداشتی  در  پنهانی 

شود:
بدون  مشابه،  لوايح  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  »نمايندگان 
تبليغات و و جنجال و در آرامش و سكوت كامل تدوين و به 

موقع در صحن علنی
مجلس مطرح گردد«.

 | دعوت ضدانقالب از تندروها به ایجاد اغتشاش |
آن  دنبال  به  و  رهبری  معظم  مقام  حكومتی  حكم  از  پس 
قانون  اصالح  ضدامنيتی  طرح  شدن  خارج  كار  دستور  از 
بيگانگان،  و  ها،ضدانقالبيون  آب  سوی  آن  از  مطبوعات، 
راديو  زمينه  همين  دادند.در  پيشنهاد  تندروها  به  را  شورش 
آزادی، وابسته به سازمان سيا، در ميزگردی با حضور عناصر 
قانون  تغيير  كنار گذاشته شدن طرح  به  اشاره  با  ضدانقالب، 
مطبوعات از دستور مجلس ششم، اصالح طلبان را به برگزاری 
راهپيمايی و تدارک اعتصاب تحريك نمود. اين راديو ضمن 
ايران،  در  التهاب  افزايش  لزوم  به  طلبان  اصالح  به  توصيه 
بزرگ  و  كننده  نگران  را  نمايندگان  به  انقالب  رهبر  نامه ی 
ترين چالش در برابر اصالحات خواند و از قول فرخ نگهدار از 
سران فراری گروه های فدائيان خلق، گفت كه: »قضيه نبايد 
تعلل  علت  ضدانقالبی،  راديوی  شود«.اين  برگزار  سكوت  با 
برخی از اصالح طلبان، برای تدارک برنامه های تظاهرات را 
نگرانی آنان از عواقب چنين اقداماتی عنوان كرد و از قول فرخ 
نگهدار، خطاب به اصالح طلبان گفت: »اينكه می گويند در 
صورت آشوب و تشنج، ايران مثل لبنان و افغانستان می شود، 

درست نيست«.
در اين ميز گرد معاندين نظام، فرخ نگهدار برای ايجاد بحران 

در سطح جامع اصالح طلبان را اين گونه راهنمايی كرد :
انتخابات،  »اصالح طلبها مسئله ی اصالح قانون مطبوعات، 
احزاب و موضوع كنترل راديو و تلويزيون را به مجلس ببرند 
تا جلويش گرفته شود، اين امر خود موجب باال رفتن التهاب 
خواهد شد. بايد با پی گيری وعده های اصالح طلبانه، جامعه 

را در التهابی اصالح طلبانه نگه داشت«.
در همين راستا بيگانگان نيز فعال شدند. دولت آمريكا در ايام 
ششم،  مجلس  از  مطبوعات  قانون  اصالح  طرح  نهادن  كنار 
وارد عرصه گرديد. ريچارد بوچر، سخنگوی وقت وزارت خارجه 
ی آمريكا، ضمن ابراز نگرانی از وضعيت مطبوعات در ايران 

اعالم كرد:
نگرانی های  ايران  در  و مطبوعات  بيان  آزادی  مورد  در  »ما 
جدی داريم«.روزنامه ی »اينترنشنال هرالد تريبون« نيز در آن 
زمان طی مقاله ای با عنوان »بر سر دو راهی توقف اصالحات 

در ايران بعد از شروعی قوی« نوشت كه:
»اشتباه اصالح طلبان اين بود كه سعی كردند با محافظه كارها 
كنار بيايند. اصالح طلبان بايد همين كه نخستين نويسندهی 
مطبوعات در بهار سال گذشته دستگير شد، دعوت به تظاهرات 
می كردند«.روزنامه ی آمريكايی »نيويورک تايمز« نيز اوضاع 
قانون  اصالح  طرح  شدن  گذاشته  كنار  از  بعد  را  ايران  وقت 
مطبوعات به هوای اقيانوس قبل از طوفان شديد تشبيه نمود 

و نوشت:
»كشمكش های كنونی در ايران، قابليت تبديل شدن به يك 
ايران  تشبيه  با  همچنين  دارد.«  را  نقص  و  عيب  بی  طوفان 
از نويسندگان تندرو  با تمجيد  از فروپاشی و  به شوروی قبل 
افزود اين نويسنده ها قهرمان های واقعی: » دموكراسی در 
اصالح  طرح  ی  ارائه  در  ها  مشاركتی  هستند«.اقدام  ايران 
قانون مطبوعات، چنان طمع معاندين نظام و آمريكايی ها را 

برانگيخت كه برای ادامه ی فعاليت افراطيون در مجلس ششم 
لس  ضدانقالبی  راديو  اساس  همين  بر  كردند.  هايی  توصيه 
آنجلس، كه با بودجه ی مستقيم دولت آمريكا عليه جمهوری 

اسالمی فعاليت دارد، به تندروها توصيه كرد:
»اصالح طلبی را نبايد با هدف های فرعی و انحرافی مشغول 
كرد، بلكه بايد آن را به سمت رودررويی با واليت فقيه برد.«

هماهنگ،  اقدامی  در  نشين  خارج  ضدانقالبيون  ادامه،  در 
در  را  تهران  بهارستان  ميدان  در  تجمع  موضوع  پيشنهاد 
كنار گذاشته شدن طرح  به  اعتراض  در  و  مرداد  سالگرد ۲۸ 
اصالح قانون مطبوعات مطرح ساختند. بعضی از رسانه های 
در  سفيد  لباس  با  خواستند  افراطيون  هواداران  از  ضدانقالب 

تجمع بهارستان حاضر شوند.

 | پایان داستان غم انگیز|
در ماه های نخست رياست جمهوری خاتمی، احمد بورقانی، 
معاون وزير ارشاد وقت و عضو ارشد حزب مشاركت، به شكلی 
از طريق هيئت  را  نامه  انتشار روزنامه و هفته  فله ای مجوز 
نظارت بر مطبوعات، به اسم آزادی بيان و توسعه ی سياسی 
صادر كرد و با اين حركت معنادار، هر تعداد روزنامه و هفته 
شدند،  می  بسته  و  توقيف  نظارتی  نهادهای  توسط  كه  نامه 
تعداد ديگری جای آنها را پر می كردندحزب مشاركت هنوز 
جريده  اولين  كه  بود  نكرده  موجوديت  اعالم  رسمی  طور  به 
شان با نام »جامعه« را روانهی پيشخوان روزنامه فروشی ها 
ساختار  مشاركتی،  مطبوعات  بارز  از خصوصيات  نمودند.يكی 
اگر  كه  داشتند  اعتقاد  مشاركت  حزب  مطبوعات  بود.  شكنی 
حريم شكنی شان بيشتر باشد، ميوه ی ممنوعه شان را زودتر 
خواهند چيد. در اين مسير برخی از نويسندگان دوران پهلوی 
و معاندين جمهوری اسالمی را به كار گماشتند و همه جانبه 
راه  اين  در  بردند.  بورش  اسالمی  جمهوری  قرمز  خطوط  به 
اگر روزنامه هايی از مشاركتی ها توقيف می شد، با توجه به 
مجوزهای فراوانی كه گرفته بودند، ديگری را فعال می كردند. 
اگر روزنامه های نزديك به حزب مشاركت چون »جامعه« و 
»نشاط، به دليل تخلفات  صريح توقيف می شدند، بالفاصله 
جرايد ديگر اين حزب چون »صبح امروز« و »توس« با همان 
كادر و مشی پيشين، جای آنان را می گرفتند و بدين ترتيب 
علنا قانونرا دور می زدند. بدين لحاظ نام »روزنامه های زنجيره 
ای« به آنها اطالق گرديداز ديگر ويژگی های مطبوعات حزب 
مشاركت می توان »قلم انحرافی« آنان برشمرد كه تركيبی از 
سياست بازی، عوام فريبی و تهييج مردم را در خود جای داده 
بود و بر همين اساس مطبوعات مذكور ايجاد التهاب و آشوب 
ايجاد  گری،  افراطی  كردند.تندروی،  می  دنبال  را  جامعه  در 
روحيه ی نااميدی، توهين به مقدسات و اركان نظام از ديگر 
عملكرد  و  شد  می  قلمداد  مشاركتی  مطبوعات  های  ويژگی 
آنان به گونه ای بود كه تاريخ ايران اين شكل هجمه را هرگز 
به  نزديك  بود.حمالت مطبوعات  نديده  به خود  از مطبوعات 
جايی  تا  اسالمی  جمهوری  نظام  و  دين  به  مشاركت  حزب 
شدت گرفت كه رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اهلل خامنه 
قاطعانه ای  ای، در طی سخنرانی های متعددی هشدارهای 
مطبوعات«  پوشش  در  فرهنگی  از »شبيخون  و  دادند  بدانها 

پرده برداشتند:
مواجه  يافته  سازمان  و  حقيقی  جنگ  و  تهاجم  يك  با  »ما 
حساسيت  فرهنگی  مسائل  به  نسبت  كه  كسانی  هستيم... 
داشته باشند، متوجه تهاجم فرهنگی خواهند شد و نشانه های 

بارز و بی شماری را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد«
شبيخون  سازی  شفاف  موجب  انقالب  رهبر  هشدارهای 
وزير  آبادی،  نجف  دری  شد.  مردم  برای  دشمن  فرهنگی 

اطالعات وقت، در همين رابطه متذكر گرديد كه:
» در مبارزه ای كه دشمنان ما آغاز كرده اند، برخی روزنامه 
ها و نشريات و جريان های سياسی آگاهانه و ناآگاهانه زمينه 
ساز آن شده اند«.روزنامه ی جامعه، اولين جريده ی نزديك 
به حزب مشاركت بود كه از بهمن ۷۶  به مدت شش ماه،1۲۰ 
شماره ی منتشر نمود. در ابتدای مرداد ۷۷ اين روزنامه توقيف 
گرديد. اين روزنامه كه حلقه ی اول روزنامه های زنجيرهای 
طرفدار حزب مشاركت قلمداد می شد، توسط حميدرضا جاليی 

پور، از اعضای ارشد حزب مشاركت، هدايت می شد. توقيف 
روزنامه ی جامعه به اين شكل بود كه پس از آنكه شش مورد 
از روزنامه ی جامعه در شعبه ی ۳۶ دادگاه عمومی  شكايت 
تهران به ثبت رسيد و تفهيم اتهامات به مدير مسئول انجام 
 ۷۷ ماه  خرداد   1۸ دوشنبه  روز  صبح  دادگاه،  ی  جلسه  شد، 
برگزار گرديد. با اتمام جلسه ی دادگاه، هيئت منصفه به شور 
جامعه  روزنامه ی  مسئول  مدير  مجرميت  به  رأی  و  نشست 
استناد  به  و  منصفه  هيئت  نظر  به  توجه  با  نيز  قاضی  و  داد 
محكوميت  بر  رأی  اسالمی  مجازات  قانون  و14۰   ۶۰۸ مواد 
جاليی پور داد و امتياز اين روزنامه ی مشاركتی لغو گرديد.

امتياز روزنامه ی جامعه اعالم كردند كه  لغو  با  مشاركتی ها 
روزنامه ی ديگری با همان شيوه و مشی منتشر خواهند كرد 
روزنامه  ی  دكه  به  را  توس  ی  روزنامه  كه  نپاييد  ديری  و 
توقيف  از  بعد  بالفاصله   ۷۷ مرداد  از  فرستادند.  ها  فروشی 
توس  ی  روزنامه  از  شماره  روز4۵  پنجاه  مدت  در  و  جامعه 
منتشر شد. روزنامه ی توس همان روش ساختارشكنی و تشنج 
بين  نويسندگان كه در  با همان  را  آفرينی روزنامه ی جامعه 
در  خوردند،  می  چشم  به  نيز  شاه  رژيم  نگاران  روزنامه  آنها 
پيش گرفت و از اين رو، در در تابستان ۷۷، قرار توقيف موقت 
اين  آنچه دليل توقيف  انتشار روزنامه ی توس صادر گرديد. 
به  توهين  را سبب گرديد،  جريده ی طرفدار حزب مشاركت 
امام خمينی )ره( در مصاحبه با »ژيسكاردستن«، رئيس جمهور 
پيشين فرانسه،بود.ديگر جريده ی طرفدار حزب مشاركت كه 
را  مشاركت  زنجيرهای حزب  های  روزنامه  از  حلقه ی سوم 
تشكيل می داد و به دنبال توقيف توس منتشر گرديد، روزنامه 
ی نشاط نام داشت. اين روزنامه از اسفند ۷۷ به مدت هفت 
يافت. در مهر۷۸  نشاط به حكم قاضی شعبه ی  انتشار  ماه 
آن  مسئول  مدير  و  شد  توقيف  تهران  عمومی  دادگاه   1۶1۰
ای  اطالعيه  گرديددر  احضار  دادگاه  به  اتهامات  تفهيم  برای 
اتهام  تهران،  دادگاه عمومی  قاضی شعبه ی ۰1۶1  از سوی 
به رهبری  را »توهين  نشاط  روزنامه ی مجرم  مدير مسئول 
را  آن  توقيف  دادگاه  قاضی  و  شد  اعالم  دينی«  مقدسات  و 
طبق مواد ۲۹ و ۲۷ قانون مطبوعات، قانونی دانست.عملكرد 
كه  جايی  تا  داشت  ادامه  ساختارشكن  مطبوعات  ضدامنيتی 
انقالب در هشداری  ماه سال ۷۹ رهبر معظم  ارديبهشت  در 
از عملكرد مجرمانه ی برخی  را  نارضايتی خودشان  انقالبی، 
داخل  در  پايگاه دشمن   « را  آنان  و  داشتند  اظهار  مطبوعات 

ايران« خواندند:
»نمی خواهم آن چيز كه برای من رنج آور است را با افكار 
گويم...  می  را  انگيز  غم  داستان  آن  كنم  مطرح  عمومی 
متأسفانه همان دشمنی كه به وسيله ی تبليغات و همتش اين 
است كه كشور را ساقط كند، امروز در داخل، پايگاه پيدا كرده 
مايل  من  اند.  شده  دشمن  پايگاه  مطبوعات  از  بعضی  است. 
نبودم با اين حرارت و تفصيل دربارهی برخی مطبوعات حرف 

بزنم اما ناگزير شدم«.
استان  دادگستری  انقالب،  معظم  رهبر  بيانات  از  اطاعت  در 
تهران سكوت را جايز ندانست و با صدور اطالعيه ای انقالبی 
در تاريخ شش ارديبهشت دستور توقيف دوازده نشريه از جمله 
جرايد مجرم حزب مشاركت را صادر كرد و كودتای خزنده ی 
دشمن را به بن بست رساند اين دوازده روزنامه به شرح زير 

هستند:
روزنامه ی گزارش روز به مدير مسئولی محمد مهدوی خرمی؛ 

روزنامه ی بامداد نو به مدير مسئولی ابوالقاسم گلباف؛
عموزاده  فريدون  مسئولی  مدير  به  امروز  آفتاب  ی  روزنامه   

خليلی؛ 
روزنامه ی پيام آزادی به مدير مسئولی داوود بهرامی سياوشانی؛

 روزنامه ی فتح به مدير مسئولی يداهلل اسالمی؛ 
روزنامه ی آريا به مدير مسئولی محمدرضا زهدی؛

 روزنامه ی عصر آزادگان به مدير مسئولی غفور گرشاسبی؛ 
روزنامه ی آزاد به مدير مسئولی محمدرضا يزدان پناه فدايی؛ 

هفته نامه ی پيام هاجر به مدير مسئولی اعظم طالقانی؛ 
هفته نامه ی آبان به مدير مسئولی محمد حسن عليپور. 

هفته نامه ی ارزش به مدير مسئولی علی نظری؛ 
ماهنامه ی ايران فردا به مدير مسئولی عزت اهلل سحابی
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وزی مجدد سید محمد خاتمی گزارشی از انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم و پیر

اشکریزان آقاِی رئیس جمهور!
 

 | اشکریزان آقای رئیس جمهور |
ايام انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوری در شرايطی فرا 
می رسيد كه افراطيون جريان دوم خرداد يعنی همان كسانی 
با نظام را  تاريخی دوم خرداد تفسير رويارويی  از حماسه  كه 
مورد  خود  با  همراهی  عدم  دليل  به  را  خاتمی  بودند،  كرده 
سرزنش قرار می دادند و وی را مقصر اصلی نرسيدن به اهداف 
خود می دانستند. تندروهای اصالح طلب با طرح شعار »عبور 
از خاتمی« سعی داشتند تا فضای انتخابات را ملتهب سازند. 
هاشم آغاجری )عضو سازمان مجاهدين( در اين باره می گويد:

جدی  عزم  دادن  نشان  و  صراحت  شفافيت،  بايد  »خاتمی 
برای تغيير وضع موجود و تداوم قدرتمند اصالحات در چهار 
با  سال دوم را همچنان در پيش بگيرد آقای خاتمی صريحا 
آنها ) مردم( عهد ببندد كه در چهار سال بعد با اتكاء به اين 
رای قاطع ملت در مقابل همه موانع خواهد ايستاد و هرگونه 
خواهد  كنار  را  مالحظه  درواقع  و  كاری  محافظه  و  مماشات 
گذاشت. چنانچه آقای خاتمی با اين اپوزيسيون به صحنه بيايد 
فكر ميكنم كه روحيه بانشاط و با انگيزه در بين مردم مجددأ 

فعليت پيدا خواهد كرد.«
يا  آمدن  در  را  خاتمی  محمد  سيد  دست  اين  از  فشارهايی 
نيامدن مرددساخته بود. هر چند خاتمی خود سكوت كرده بود 
اما احزاب و گروه های دوم خردادی گزينه ای بهتر از وی را 
برای دنبال كردن منويات خود سراغ نداشتند. در اين شرايط 
برخی حتی خاتمی را برای آمدن يا نيامدن مخير نمی دانستند 
و معتقد بودند كه خاتمی مجبور است كه بيايد،در اين رابطه 

نجفقلی حبيبی می گويد:
»حتی اگر آقای خاتمی خودش هم قصد حضور نداشته باشد، 
ما نميگذاريم. افرادی جزو سرمايه های ملی هستند و بايد به 
اهداف عاليه جامعه و قوت نظام جمهوری اسالمی بينديشند و 

حتما هم همين طور است.«
محمدرضا خاتمی )دبيركل وقت حزب مشاركت( نيز می گويد:

برای  خاتمی  آقای  حاضر  حال  گيری  تصميم  ميان  »تفاوت 
حضور در انتخابات نسبت به سال ۷۶ در اين است كه تصميم 

گيری در آن زمان مربوط به شخص ايشان می شد؛ اما تصميم 
گيری در حال حاضر، بايد مبتنی برخرد جمعی باشد. «

تمايل  اشخاص  از  زيادی  خاتمی جمع  ترديدهای  موازات  به 
باالی  حضور  اعالم  دادند.  نشان  كانديداتوری  به  را  خود 
شخصيتها در انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوری، البته 
برای اصالح طلبان كه از قضا خواستار جامعه چند صدايی و 
تحمل مخالف خود بودند، خرسندكننده نبود. چرا كه محمدرضا 
خاتمی )دبيركل وقت حزب مشاركت( در واكنش به اين مسأله 

گفت:
»هدف اصلی مطرح شدن نامزدهای احتمالی گوناگون برای 
بازارگرمی   ،  ۸۰ سال  جمهوری  رياست  انتخابات  در  حضور 
ضمن  است.  آن  ورای  در  مشخص  برنامه  بدون  و  شخصی 
آن كه اگر آقای خاتمی به صحنه بيايد، شايد با كمال تأسف، 
در جناح مقابل، هيچ كس به خود اجازه ندهد كه وارد عرصه 
رقابت انتخاباتی شود. بنابراين، برخی از تحركات تبليغاتی كه 
برای  داشتن  آمادگی  منظور  به  گيرند،  می  انجام  اكنون  هم 

زمانی است كه آقای خاتمی، وارد صحنه نشود.«
از  شده  مطرح  های  چهره  برخی  كه  بود  جا  اين  مساله  اما 
بودند. كابينه خاتمی  از وزرای  بعضا حتی  و  جبهه اصالحات 

در فضاي سياسي آن روز اصالح طلبان رقيب خود را طرفدار 
بودند  معتقد  و  مي كردند  معرفي  فاشيست  و  طالباني  اسالم 
برداشتن  ميان  از  براي  فشار  ابزارهاي  همه  از  اصولگرايان 
آنها بهره مي گيرند. ارائه اين تصوير سياه و سفيد به صورت 
و  تقنيني  كرسي هاي  و  سراسري  تريبون هاي  از  گسترده 
دشوار  مردم  براي  را  موجود  وضعيت  تحليل  كشور،  اجرايي 
مي كرد. مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه رسالت در نشست 
رابطه  همين  در  مهندسين  اسالمي  جامعه  اعضاي  ماهانه 
سخن گفت. او تصريح كرد: »ما در سال هاي اخير با روشي 
مواجه بوده ايم كه جامعه را به چالش مي كشيد و سعي مي كرد 
جناح هاي سياسي كشور را به سياه و سفيد تقسيم كند. اينها در 
اظهاراتشان حتي خطر جناح موسوم به راست را از خطر امريكا 
جناح  را حذف يك  اصالحات  واقع ضرورت  در  و  بيشتر  هم 
را  رقيب  و  دلبر  را  خود  دولتي  »جناح  افزود:  وي  مي نامند.« 
ديو معرفي مي كرد. خود را اصالح طلب، طرفدار آزادي و جناح 
عضو  كرد.«  معرفي  خشونت طلب  و  ضداصالحات  را  رقيب 

شوراي مركزي جامعه اسالمي مهندسين همچنين خاطرنشان 
تا در جامعه تضاد  كرد: »اكنون تالش هايي صورت مي گيرد 
و دو قطبي ايجاد شود، يعني مي خواهد عنوان كند كه خطر 
ديو همچنان وجود دارد. ما نيز به اين امر رسيده ايم كه جامعه 
با  ما  دوستان  بنابراين  ندارد  را  كشمكش  و  منازعه  ظرفيت 
ارزيابي شرايط جامعه به اين نتيجه رسيده اند كه به مصلحت 
جامعه نيست وارد دعواهاي سياسي شوند و تصميم گرفته شد 
كه در انتخابات رياست جمهوري هم يك قطب دعوا نباشيم.« 
به هر ترتيب نمايش خرد جمعی اصالح طلبان با انتشار نامه 
و  خاتمی  محمد  سيد  به  خطاب  ششم  مجلس  نماينده   ۲۲۵
رياست  هشتم  دوره  كانديداتوری  برای  وی  از  درخواست 
جمهوری رقم خورد و اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز 
كه چهار سال سكانداری كشتی اصالحات را بر عهده گرفته 
رياست  انتخابات  نامزدهای  از  نام  ثبت  روز  در سومين   . بود 
رقابتهای  صحنه  وارد  و  گذاشت  كنار  را  ترديدها  جمهوری 
خصوص  در  كه  اخباري  مورد  در  نخست  او  شد.  انتخاباتی 
ترديدهايش منتشر شده بود سخن گفت: »در جامعه ما شايع 
شده بود كه من براي حضور در اين انتخابات، ترديد دارم، البته 
استنباط  استنباط،  اين  ولي  بودم؛  نكرده  ترديد  از  ذكري  من 
درستي بود، من، دغدغه ها و نگراني هايي نسبت به سرنوشت 
نيز  ايران داشتم و كم و بيش، در جاهاي مختلف  انقالب و 
و  انقالب  دلسوزان  همه  نگراني  نگراني،  اين  مي كردم  بيان 
ايران است و طبيعي است كه من هم در مقطع كنوني، اين 
نگراني و دغدغه را دارم. ضمن آنكه من در اين زمينه تأمل 
كردم كه آيا در مقام رياست جمهوري بيشتر مي توانم به اين 
انقالب، ملت و كشور، خدمت كنم يا در موقعيت ديگري؟ البته 
ترجيح مي دادم كه اين فرصت ، در موقعيت ديگري باشد؛ علت 
تاريخ، خواسته هاي  در طول  ملت،  اين  است كه  اين  نيز  آن 
بوده  مردم ساالري  تحقق  آنها،  مهمترين  كه  داشته  بزرگي 
باز  گفتن  از  مرتبه  ميان سخنان خود سه  در  خاتمي  است.« 
ايستاد و اشك چشمانش را پر كرد. او در پايان سخنان خود، 
با اشاره به اين كه هر كس به خدا تكيه كند، خداوند او را بس 

است، اين شعر را خواند: 
»در عاشقي گريز نباشد جز ســــوز و ســــاز 
استـــــاده ام چون شمــــــع مترسان ز آتشم 
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عشق، دردانه است و من غواص و دريا بي كران 
سرفروبـــــردن در آن جا تا كجا سر بر كنــم 
عاشقـان را گر در آتش مي پسنــدد، لطف است 
تنـــگ چشمــم گر نظر در چشمه كوثر كنم« 

خاتمی در ميان سخنان خود سه مرتبه از گفتن باز ايستاد و 
اشك چشمانش را پر كرد. چشمان اشكبار خاتمی سوژه ای 
شد تا بهروز افخمی كارگردان سينما فيلم غم انگيزی برای 

ايام تبليغات تدارک ديده و دل بسياری را به دست آورد.
اختيارات  كفايت  شعارهايی»عدم  طرح  با  خاتمی  طرفداران 
رئيس جمهور«، »تبديل انتخابات به همه پرسی« و ... موجی 
ستادهای  تشكيل  با  و  انداختند  راه  به  را  روانی  تبليغات  از 
انتخاباتی  كارناوال  برگزاری  و  سيمرغ  عنوان  با  اوليها  رأی 
را  انتخاباتی  تبليغات  از  جديدی  نوع  تبليغاتی،  جشنهای  و 
انتخاباتی جبهه دوم خرداد  رئيس ستاد  نمايش گذاشتند.  به 
انتخاباتی،  ستاد  برپايی4۸۰۰  از  خود،  عملكرد  گزارش  در 
سازماندهی 1۶۰۰ جلسه سخنرانی، حدود ۶ هزار همايش و 
انتشار ۷ و نيم ميليون پوستر و تراكت خبر داد كه طبق برآورد 
اطالعات آن زمان، رقمی بيش از 1۲ ميليارد تومان را شامل

همانند  نيز  مبارز  روحانيون  مجمع  ميان  اين  در  شود!!  می 
دوره هفتم به حمايت از سيد محمد خاتمی پرداخت و او را 
كانديدای اصلح خود معرفی كرد. مجيد انصاری )عضو مجمع 
در  مبارز  روحانيون  مجمع  فعاليتهای  درباره  مبارز(  روحانيون 

انتخابات هشتم رياست جمهوری می گويد:
»ستاد انتخاباتی مجمع روحانيون مبارز تشكيل شد. اين ستاد 
دهد.  گسترش  كشور  سطح  در  را  خود  فعاليتهای  دارد  قصد 
برای  داوطلب  روحانيون  اعزام  ستاد  اين  اقدامات  جمله  از 
معرفی  و  انتخابات  در  شركت  به  مردم  تشويق  سخنرانی، 
نيز  و  مجمع  اعضای  روحانيون  باشد.  می  اصلح  كانديدای 
روحانيون همفكر مجمع كه داوطلب هستند، برای تبليغ اعزام 
می شوند. تشكيل ستاد به معنی عدم عضويت مجمع در ستاد 

انتخاباتی دوم خرداد نيست.«

 | بررسی کاندیداها|
ها  خوئينی  موسوی  مبارز،  روحانيون  مجمع  اعضای  بين  در 
)عضو برجسته آن مجمع( در انتخابات مجلس ششم شورای 
اسالمی كه در آن جبهه دوم خرداد با اكثريت آرا پيروز ميدان 
شد  دخالتی نداشت، ولی در آستانه رقابتهای انتخاباتی دوره 
هشتم رياست جمهوری حضور پر رنگ تر پيدا كرد و تالش 
نمود تا از شكست خاتمی كه آن را مرگ اصالحات تلقی می 
ميتينگهای  در  حضور  با  لذا  آورد.  عمل  به  جلوگيری   . كرد 
انتخاباتی ستادهای خاتمی، هواداران را به حفظ آبرو و حضور 
همه جانبه در صحنه رقابتهای انتخاباتی دعوت كرد. خوئينی 
كشور  سراسر  دانشگاههای  اسالمی  انجمنهای  كنگره  در  ها 
كه در حسينيه شماره ۲ جماران برگزار شد شركت كرد. و در 
عبداهلل  شمخانی،  علی  توكلی،  احمد  صالحيت  كه  شرايطی 
جاسبی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدين صدر، 
علی فالحيان و مصطفی هاشمی طبا برای نامزدی در رقابت 
های دوره هشتم رياست جمهوری تأييد شده بود، خوئينی ها 
برای زنده نگه داشتن ياد اصالحات، به هرگونه تالشی دست 

زد و حتی از تخريب و تمسخر نيز فروگذار نكرد:
شما  بگويد:  فالحيان(  علی   ( آقا  اين  به  نيست  يكی  »آخر 
انجام  شما  وزارت  دوران  در  كه  قتلهايی  خاطر  به  االن 
شعار  كه  كانديداهايی  اين  هستی  سوءظن  مورد  است،  شده 
اقتصادی ميدهند، اينها دردشان چيز ديگری است .اين آقايان 
عينكهايشان ضعيف است. بايد اين مهر تأييد مردمی اصالح 
هم  ما  گويد:  .می  ببيند  آقايان  تا چشم  باشد  شفاف  قدر  آن 
اصالحات  است:  نوع  چند  اصالحات  اما  داريم،  را  اصالحات 

آمريكايی، اصالح آفريقايی...«
اين بخش از سخنان وی، درحقيقت تمسخر به سخنان مقام 
نوع  دو  به  را  اصالحات  آن،  از  پيش  كه  بود  رهبری  معظم 
نماز  های  خطبه  در  ای  خامنه  اهلل  آيت  بودند.  كرده  تقسيم 
جمعه تهران ضمن تبيين اصالحات از ديدگاه اسالم فرمودند:

يا  اصالحات  است.  كلمه  يك  زمينه  اين  در  قاطع  »حرف 
اصالحات انقالبی و اسالمی و ايمانی است و همه مسؤوالن 

كشور، همه مردم مؤمن و همه صاحب نظران با آن موافقند، 
مسؤوالن  همه  و  است  آمريكايی  اصالحات  اصالحات،  يا 
آن  با  ملت  هوشيار  آحاد  همه  و  مؤمن  مردم  كشور،همه 

مخالفند«.
علی  انتخابات،  به  مانده  هفته  يك  تنها  ها  خوئينی  موسوی 
رغم شعار تحمل مخالف و داشتن سعه صدر سياسی از سوی 

اصالح طلبان، گفت:
دولت  بدنه  از  خيلی  االن  ميكنم.  اعالم  جا  همين  از  »من 
را  آنها  بايد  ما  هستند.  راستی  دولتی،  قسمتهای  و  نهادها  و 
پنجم  مجلس  علت  گفتند.به  می  اول  دوره  آن  كنيم.  حذف 
مجبور به يك سری محافظه كاريها هستيم، اما االن مجلس 
ميگويم:  خودم  از طرف  من  است.  اصالحات  مجلس  ششم، 

هيچ چيزی
به وزرای تحميلی كابينه خاتمی  بار هم  اين  ندارد كه  وجود 
رأی بدهيم، اين بارقضيه متفاوت است. ما جديت ميخواهيم. 
منتقدان  اينها)  اگر   . ميخواهيم  طلبانه  اصالح  حركت  ما 
آنها  اطراف  به  مردم  ديگر  بزنند،  كنار  هم  را  ما  اصالحات( 
نمی روند. مطمئن باشيد در اين صورت نظام می رود به سمت 
فروپاشی و يك انقالب دوباره اينها خيلی زرنگ هستند. من 
به همه شماها گفتم اگر غافل شويم دهن همه ما را سرويس 

می كنند«.

 | حاشیه های انتخاباتی |
يكي از موضوعاتي كه كمي حاشيه ساز شد، اعالم خبر حضور 
شمار  به  نظامي  يك  او  كه  چرا  بود؛  انتخابات  در  شمخاني 
مي آمد و اين امر همان بحث قديمي امكان حضور نظاميان 
مردم  نماينده  الهه كواليي  كليد مي زد.  را  در عرصه سياسي 
با ايسنا در اين خصوص گفت: »نامزدي  تهران در گفت وگو 
آقاي شمخاني در چارچوب قواعد يك بازي دموكراتيك براي 
حضور در عرصه انتخاباتي في نفسه پديده قابل تأملي نيست. 
به  و ضرورت  كشور  در  موجود  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  اما 
مي رسد  نظر  به  سياسي،  عرصه هاي  از  نظاميان  ماندن  دور 
قرار  بررسي  مورد  بيشتري  نظر  دقت  با  اقدامات  گونه  اين 
پس  از حضور شمخاني  روزها  همان  كيهان  روزنامه  گيرد.« 
شعار  بود.  داده  خبر  حجاريان  و  تهراني  خسرو  با  مشورت  از 
انتخاباتي شمخاني »دولت اقدام ملي« بود. او تنها ۷۰۰ هزار 
به  اقوام عرب زبان  به  بيشتر  رأي در سبد خود جمع كرد كه 
او بر روي آن منطقه اختصاص داشت. جاسبي  خاطر تمركز 
ديگر شخصيتي بود كه وارد پيكار انتخاباتي شد. او شعار خود 
شامل  بيشتر  جاسبي  تبليغات  داد.  قرار  توانايي«  »دانايي،  را 
تابلوهايي بود كه كبوتري از ميان دو دست به آسمان مي رفت 
و در كنار آن، شعارهاي وي را در بر داشت. در اين انتخابات 
مجلس  در  اصفهان  مردم  پيشين  نماينده   كامران  دكترحسن 
از شركت  نام كرد. وي هدف خود  ثبت  نيز  شوراي اسالمي 

در انتخابات را مبارزه با اشرافيت و رانت خواري عنوان كرد 
افزود: »بنده هميشه چه آن زماني كه در مجلس بودم و  و 
چه حاال، اعتقاد دارم كه بايد براي خدمت به مردم متعلقات 
از  روز  چند  فاصله  با  البته  او  كرد.«  طالقه  سه  را  دنيايي 
قابل  غير  را هم شمار  آن  علت  و  داد  انصراف  كانديداتوري 
آن  بر  مترتب  تبليغاتي  سنگين  هزينه  و  نامزدان  پيش بيني 
رياست  انتخابات  نامزدهاي  تعداد  وجود  اين  با  كرد.  عنوان 
جمهوري اين بار نسبت به دوره هاي گذشته رشد چشمگيري 
داشت؛ اگر چه رقباي خاتمي هيچ كدام در رسيدن به پيروزي 
شمخاني ،  علي  توكلي،  احمد  نمي رسيدند.  نظر  به  مصمم 
شهاب  رضوي ،  منصور  فرد،  غفوري  حسن  جاسبي ،  عبداهلل 
الدين صدر، علي فالحيان، سيد محمود مصطفوي كاشاني و 
اين دوره  انتخاباتي خاتمي در  مصطفي هاشمي طبا ۹ رقيب 

به شمار مي آمدند .

| دوران تبلیغات|
انتخاباتي دور هشتم رياست جمهوري  گرچه دوران تبليغات 
بسيار كم رمق تر از دوره هاي قبل بود اما خالي از حاشيه نبود. 
علي فالحيان وزير اطالعات دوران هاشمي كه براي نشان 
به  را  اش  تبليغاتي  فيلم  بود،  كانديدا شده  دادن صالحيتش 
دفاع از عملكردش در وزارت اطالعات اختصاص داد، اما اين 
فيلم تبليغاتي از سوي وزارت كشور خاتمي تأييد نشد و پخش 
نگرديد. احمد توكلي نيز در فيلم تبليغاتي اش تصاويري از يك 
دختر نيمه حجاب را پخش كرد كه از نبود اشتغال و فقر گاليه 
گونه اي كه  به  بود  مؤثر  بسيار  توكلي  تبليغاتي  فيلم  مي كرد. 
جناح دوم خرداد چند روز تمركزش را براي تخريب اثرات اين 
فيلم به كار برد و در نهايت در عرض ۲4 ساعت فيلم تبليغاتي 
خاتمي تغيير كرد و بهروز افخمي مستند نيم ساعته با موضوع 
گريه خاتمي در وزارت كشور و ميتينگ طرفداران خاتمي در 

ورزشگاه شهيد شيرودي را جايگزين فيلم قبلي كرد. 

 | تنفیذ حکم ریاست جمهوری |
در نهايت انتخابات در تاريخ ۸۰/۳/1۸ برگزار شد. در اين دوره 
در اين انتخابات ميزان معادل ۷۷/۷۶ درصد از واجدين شرايط 
شركت كردند. سيدمحمد خاتمي )با ۷۷ درصد رای( براي بار 
او  از  و پس  انتخاب شد  رئيس جمهور كشور  عنوان  به  دوم 
توكلي، شمخاني، غفوري فرد، فالحيان، جاسبي و... در مراتب 
رياست  حكم  تنفيذ  به  نوبت  سرانجام  و  گرفتند.  قرار  بعدي 
طي  رهبري  معظم  مقام  رسيد.  خاتمي  سيدمحمد  جمهوري 
آقاي خاتمي  رياست جمهوري  تنفيذ حكم  بياناتي در مراسم 
فرمودند: »يكی از مسائلی كه دشمن به  طور جدی در كشور 
و  اعتقادی  اباحيگری  است.  اباحيگری  مسئله  می كند،  تبليغ 
يك  كه  تكيه گاه هايی  و  تقيدات  و  پايبندي ها  يعنی  عملی، 
و  عازم  مشخصی  هدف  سمت  به  خود  حركت  در  را  انسان 
مصمم می كند، از او گرفتن و او را سرگردان و لنگ كردن. 
اين را بايد جدی بگيريد. يكی از سياست های دشمنان اسالم 
اين است كه ايمان مردم را بگيرند و اعتقاد آنها به انقالب را 
فرهنگي دشمن،  تهاجم  به  اشاره  ايشان ضمن  كنند.«  سلب 
انواع فساد را مورد توجه قرار دادند و فرمودند: »فساد انواع و 
اقسامی دارد كه فسادهای مالی و اقتصادی از جمله آنهاست. 
جمله  از  كشور  مسئوالن  مسئوليت های  بزرگترين  از  يكی 
رئيس جمهوری محترم ، تعقيب مفاسد مالی و اقتصادی است 
كه بايد در برنامه دولت قرار گيرد. البته قوه قضائيه و قوه مقننه 
هم  همكاري هايی  خوشبختانه  و  مسئولند  زمينه  اين  در  هم 
می كنند. اين مبارزه بايد جدی شود و خود را در مرحله عمل 
نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی يكی از كارهايی 
است كه به گشايش اقتصادی كشور هم كمك خواهد كرد. 
يكی از موانع پيشرفت اقتصادی كشور، وجود گلوگاه های فساد 
است كه بشدت بايد از آن ترسيد و با آن مقابله و مبارزه كرد. 
هشت  نامه  آن  جريان  در  من  هست.  هم  سختی  كار  البته 
ماده ای كه نوشتم، هم به رئيس جمهور محترم، هم به رئيس 
محترم قوه قضائيه و هم به رئيس محترم مجلس گفتم كه 
بدانيد مبارزه با فساد، يك مبارزه جدی و واقعی است. مفسدين 
تهاجم خواهند كرد و فشار خواهند آورد؛ لذا كار سختی است.« 

یک
نگاه

یکی از مسائلی که دشمن به طور جدی 
در کشور تبلیغ می کند، مسئله اباحیگری 
است. اباحیگری اعتقادی و عملی، یعنی 

پایبندي ها و تقیدات و تکیه گاه هایی 
که یك انسان را در حرکت خود به سمت 

هدف مشخصی عازم و مصمم می کند، 
از او گرفتن و او را سرگردان و لنگ 

کردن. این را باید جدی بگیرید. یکی از 
سیاست های دشمنان اسالم این است 

که ایمان مردم را بگیرند و اعتقاد آنها به 
انقالب را سلب کنند

»سخنان رهبر انقالب در مراسم تنفیذ خاتمی«
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بررسی کشمکش های نمایندگان مجلس ششم با شورای نکهبان و قوه قضائیه

آزادی بی حد و حصر خواهانیم!
  | بحران مشروعیت مجلس  |

از ديگر چالش های سياسی در اين دوره، كشمكش بين قوه 
تعيين حقوقدانان  بر سر  اسالمی  و مجلس شورای  قضائيه 
از  تن  سه  قانونی  دوره  اتمام  از  پيش  بود.  نگهبان  شورای 
اعضای حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی، رئيس قوه 
قضائيه مطابق آنچه كه اصل نود و يكم قانون اساسی به وی 
تكليف كرده است، مورخ يكشنبه ۲4 تير 1۳۸۰ تعداد شش 
نفر حقوقدان را به مجلس شورای اسالمی معرفی ميكند تا 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی از ميان آنان، سه نفر را به 
عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب كنند، ولی 
از همان ابتدا، فراكسيون اكثريت مجلس،به بهانه های واهی 
همچون جوان بودن، جناحی بودن و ناشناخته بودن تعدادی 
از اشخاص پيشنهادی، حاضر به تعامل با قوه قضائيه نشد و 
در اين كار تعلل و كارشكنی كرد.مجلس شورای اسالمی در 
۲۶ تير ماه 1۳۸۰ موضوع انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 
را كه قرار بود فردای آن روز تشكيل شود از دستور كار خارج 
كرد  موكول  مجلس  تابستانی  تعطيالت  از  بعد  به  را  آن  و 
و  تحليف  مراسم  بودن  پيش  در  به  باتوجه  مسئله  اين  كه 
ضرورت قانونی حضور همه دوازده عضو شورای نگهبان در 
آن، با پرسشهای معناداری روبرو شد. ضمن اين كه مصوبات 
ترديدهای جدی  با  اين پس  از  را  اسالمی  مجلس شورای 
از اين اشكال حقوقی كه مانع برگزاری  مواجه كرد. جدای 
به  توانست  می  كار  اين  ميشد،  تحليف  مراسم  شائبه  بی 
اگر  زيرا  شود.  تبديل  نيز  دار  دامنه  سياسی  نزاع  يك  آغاز 
اعضای شورای نگهبان با رئيس قوه قضائيه در واكنش به 
بی اعتنايی مجلس از حضور خود در اين مراسم امتناع می 
ورزيدند، مراسم تحليف با بن بست قانونی روبرو می شد. به 
هر حال ضرورت حضور تمامی دوازده عضو شورای نگهبان 
در مراسم تحليف، هيئت رئيسه مجلس را واداشت تا پس از 
پايان تعطيالت تابستانی و يك روز قبل از مراسم تحليف، 
عضو  سه  تعيين  برای   1۳۸۰ مرداد  سيزدهم  شنبه  روز  در 
اما  دهند.  تشكيل  علنی  جلسه  نگهبان،  شورای  حقوقدان 

شد  برگزار  عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  كه  نيز  جلسات  اين 
شش  ميان  از  شنبه  روز  صبح  جلسه  نبرد.در  جايی  به  راه 
نامزد معرفی شده از سوی رياست قوه قضائيه، فقط ابراهيم 
عزيزی با كسب 1۵۰ رأی از مجموع ۲۳۸ رأي،موفق به رأی 
الزم برای حضور در شورای نگهبان شد. اما وضع حقوقدان 
ديگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشت. نمايندگان در 
توجيه رای ندادن به دو نامزد ديگر، ضيق بودن دايره انتخاب 
را بهانه قرار داده و مدعی بودند اگر به جای شش نفر، تعداد 
بيشتری حقوقدان معرفی می شدند، مجلس در انتخاب آنها 
آزادتر بود. در پی اين بهانه جويی ها آيت اهلل سيد محمود 
هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، برای شكسته شدن 
اين بن بست، چهار تن ديگر را به عنوان نامزدهای جديد 
خود، به مجلس معرفی كرد در بخشی از اين نامه آمده بود:

» وفاق و وحدت كلمه مسئوالن نظام، رمز ترقی و پيشرفت 
زمان  هر  از  بيش  ايران  عزيز  ملت  امروز  و  است  ها  ملت 
ديگر به عزمی واحد و همدلی كامل برای كاستن از آالم و 
مشكالت مردم و كشور نيازمند است. با اين كه رئيس قوه 
قضائيه، طبق تفسير شورای محترم نگهبان، ملزم به معرفی 
مجدد حقوقدانان نمی باشد و مجلس محترم شورای اسالمی 
از اولين دوره نيز، همين رويه را برگزيده است، اينجانب برای 
از اختالف ميان مجلس و قوه  حفظ وحدت كلمه و پرهيز 
قضائيه با تشكر از آقايان، دكتر حسين مير محمد صادقی، 
اهلل  فضل  دكتر  آقايان  كريمی،  عباس  دكتر  و  الهام  دكتر 
موسوی، دكتر محسن اسماعيلی، دكتر عباسعلی كدخدايی و 
آقای ابوالفضل الموتيان را معرفی می نمايم، اميد است همه 
ما در حفظ وحدت كلمه و توفيق خدمت به مردم عزيزمان 

موفق باشيم.«
به رغم اين همراهی ها، فراكسيون اكثريت مجلس ششم، 
امتناع  ديگر  حقوقدان  دو  به  رأی  دادن  از  گذشته  همچون 
رياست  تحليف  مراسم  برگزاری  مانع  كار،  اين  با  و  ورزيد 
روز  آن  فردای  بود  قرار  كه  مراسمی  و  گرديد  جمهوری 
)يكشنبه 14 مرداد1۳۸۰( برگزار شود را با بن بست مواجه 

كرد.
 | ورود رهبری برای حل مشکل بحران |

اعتبار  اسالمی حتی  كارشكنی، مجلس شورای  اين  پی  در 

قانونی و مشروعيت خود را از دست داد. زيرا اصل ۹۳ قانون 
شورای  وجود  بدون  را  اسالمی  شورای  مجلس  اساسی، 
نگهبان، فاقد اعتبار قانونی می داند و به تصريح اصل ۹1 
قانون اساسی نيز، شورای نگهبان با 1۲عضو موجوديت پيدا 
ميكند و شورای نگهبان با كمتر از دوازده عضو، اساسا وجود 
خارجی ندارد. به اين ترتيب مجلس حق ورود به هيچ يك از 
حيطه های قانونی به جزر موارد مصرح در اصل نود و سوم 
قانون اساسی را نداشت و مسئله تحليف رئيس جمهور نيز 
كه می بايست با حضور شورای نگهبان صورت می گرفت 
به موقع  ورود  اما  مواجه شد.  بن بست  و  قانونی  با مشكل 
را  تنها بحران مشروعيت مجلس  نه  انقالب  رهبری معظم 
حل و فصل كرد بلكه از يك بحران سياسی خطرناكی كه در 

شرف تكوين بود جلوگيری نمود.
در پی تعلل مجلس در انتخاب دو حقوقدان شورای نگهبان 
بودن  غيرقانونی  آن  تبع  به  و  نهاد  اين  نداشتن  رسميت  و 
مجلس، رهبر معظم انقالب به منظور پرهيز از شبهه قانونی 
در تحليف رئيس جمهور، در تاريخ 1۳ مرداد 1۳۸۰ فرمان 
تأخير در برگزاری مراسم تحليف تا زمان رفع اين شبهه را 

صادر فرمودند. 
رهبر انقالب پس از صدور فرمان تأخير در مراسم تحليف، 
به  ملزم  حكمی  طی  را  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
تشكيل جلسه فوق العاده ای برای چاره جويی در برابر اين 
رئيس  به  خطاب  رهبری  معظم  مقام  نامه  در  كرد.  مشكل 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، آمده بود:
»با توجه به اين كه مجلس محترم شورای اسالمی و قوه 
محترم قضائيه نتوانسته اند در مورد انتخاب دو نفر حقوقدان 
اين  و  يابند  دست  الزم  توافق  به  نگهبان  محترم  شورای 
ممكن است موجب تأخير در مراسم تحليف رئيس محترم 
جمهور گردد و از آنجا كه بحمد اهلل راه حل اين مشكل در 
قانون اساسی پيش بينی شده است، لذا شايسته است كه با 
توجه به اصل 11۰ قانون اساسی ،جلسه فوق العاده مجمع 
زمان تشكيل دهيد  ترين  نزديك  را در  تشخيص مصلحت 
جانب  اين  به  گيری  تصميم  برای  را  خود  مشورتی  نظر  و 

گزارش فرمائيد.«
با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  دستور،  اين  دنبال  به 

 زهرا مرادی
 ترم چهار بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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به   1۳۸۰ مرداد   1۵ روز  در  العاده  فوق  اجالس  تشكيل 
بررسی تفصيلی اين معضل پرداخت. مجمع، پس از بحث و 
بررسی های فراوان راه برون رفت از اين بن بست را اوال 
در جايگزين كردن اكثريت نسبی به جای اكثريت مطلق و 
ثانيا رسمی تلقی كردن شورای نگهبان با وجود سه چهارم 
كردن  اضافه  با  حل  راه  اين  كه  كرد  اعالم  آن  اعضای 
قيوداتی از سوی رهبر معظم انقالب به مصوبه مذكور، مورد 
تأييد قرار گرفت. با اين تدبير، زمينه بحران چند روزه بر سر 
انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و شبهه در اعتبار قانونی 

مجلس پايان يافت.
شنبه  )سه  روز  همان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
حصول  عدم  از  پس  نسبی،  اكثريت  با  1۵مرداد1۳۸۰( 
اكثريت مطلق، از ميان اشخاصی كه قبال توسط رئيس قوه 
شورای  حقوقدانان  بودند،  شده  معرفی  مجلس  به  قضائيه 
نگهبان را انتخاب كرد و فردای آن روز نيز مراسم تحليف 
پنجمين رئيس جمهور  به عنوان  آقای سيد محمد خاتمی 
استحكام  و  پويايی  ديگر  بار  و  شد  برگزار  ايران  اسالمی 
محوری  نقش  و  اسالمی  جمهوری  نظام  اساسی  قانون 

واليت فقيه را متجلی ساخت.

 | تدبیر رهبر انقالب از دیدگاه حمید موالنا |
در  آمريكا  دانشگاههای  اساتيد  از  موالنا،  حميد  پروفسور 
تحليلی از ماجرای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، درباره 
تدبير رهبری معظم انقالب و هوشمندی بی نظير ايشان در 
ظرفيت  و  استحكام  نيز  و  سياسی  بحران  اين  نشاندن  فرو 

باالی اصول قانون اساسی چنين می نويسد:
مراسم  مورد  در  رهبری  معظم  مقام  حكومتی  »دستور 
از  ايشان  تقاضای  و  جمهوری  رياست  جديد  دوره  تحليف 
مجمع تشخيص مصلحت، درباره مسئله انتخاب حقوقدانان 
عضو شورای نگهبان و تصميم نهايی نمايندگان مجلس كه 
متعاقب اين موضوع اعالم گرديد، يك موفقيت بزرگ برای 
نظام جمهوری اسالمی ايران و قانون اساسی است. در دهه 
های آينده، وقتی كه تاريخ نويسان و حقوقدانان جريانات اين 
اين جمهوری  بصيرت مؤسسين  كنند،  را مطالعه می  هفته 
شورای  نهادهای  و  فقيه  واليت  مقام  اصالت  و  ظرافت  و 
كه  مصلحت  تشخيص  مجمع  و  خبرگان  مجلس  نگهبان، 
از ويژگی های اين نظام است، آشكارتر خواهد شد.در تاريخ 
معاصر حكومت ها، در بسياری از نظام ها كه خود را بالغ می 
دانند، اين گونه دغدغه های سياسی و حكومتی وجود داشته 
است. در برخی نظام ها چنين جرياناتی به انحالل پارلمان 
و حتی به انهدام نهاد مورد نظر كشيده شده است. در بعضی 
موارد اين اختالفات با آشوب و خونريزی همراه شد و گاهی 
هم به بحران قانون اساسی و جنگ قدرت مبدل شده است. 
همچنان كه جريان انتخابات و رياست جمهوری اخير آمريكا 
رقابت  كه  كيست  كرديم.  مالحظه  آن  ماهه  چند  فترت  و 
قدرت، اختالفات مجلس و دولت، جاه طلبی و قدرت گرايی 
قبل  دقيقا 4۸ سال  و  پهلوی  رژيم  در  را  بازيگران سياسی 
در مرداد 1۳۳۲ در جريان نهضت ملی ايران فراموش كرده 
باشد. رقابت و تفرقه بين شخصيت های ملی و مذهبی دربار 
و دولت، انحالل مجلس رفراندوم و بازپرسی عمومی، فرمان 
های صادر شده به دستور واشنگتن و لندن و باالتر از همه 
كودتای ۲۸ مرداد. اين سطور را با احتياط و دقت می نويسم 
زيرا همه اين وقايع را شخصا مشاهده كرده ام همان گونه 
كه ناظر بحران های سياسی چهل سال اخير غرب بوده ام.«

  |غوغای مصونیت نمایندگان |
و  نسبتا طوالنی  مناقشات  ظهور  به  كه  ديگری  اتفاقات  از 
مالل آور در زمان حاكميت اصالح طلبان انجاميد، ماجرای 
احضار و بازداشت برخی از نمايندگان متخلف مجلس شورای 
از شروع  اندكی پس  متأسفانه مجلس ششم،  بود.  اسالمی 
كرد  گذاری  پايه  قضائيه  قوه  با  را  ناسالمی  تعامل  كار،  به 
از  برخی  غرورآميز  و  خودكامانه  رفتار  در  ريشه  عمدتا  كه 
بهينه  استفاده  در  تجربگی  بی  داشت.  دوره  اين  نمايندگان 
افزايش  برای  ديگری  عامل  نيز،  جديد  فضای  از  معقول  و 

دوره  اين  در  طلبان  اصالح  از  ای  عده  بود.  ها  تنش  اين 
سرمست از پيروزی و با بهره مندی از فضای باز ايجاد شده 
بر توسن بی مهار هوس و  و پشتيبانی دولت مردان، سوار 
می  خواستند  می  كه  سو  هر  به  مرزی،  و  حد  هر  از  فارغ 
از سوی  قضايی  پيگيری  مستلزم  بعضا  كه  رفتاری  تاختند. 
قوه قضائيه بود و برخورد اين قوه نيزبا متهمان، خود عامل 
ديگری برای توليد نقار و دشمنی بيشتر بين دو قوه ميشد.

بويژه اين كه نمايندگان اصالح طلب، با اتكا به اصول ۸4 
قوه  برابر  در  پارلمانی  مصونيت  درباره  اساسی  قانون   ۸۶ و 
قضائيه سرسختی از خود نشان می دادند.نبايد، ترديد داشت 
كه مصونيت پارلمانی مجلس، ابزاری قاعده مند برای انجام 
هر چه بهتر وظايفی است كه قانونگذار بر عهده نمايندگان 
قرارداده است. اما كسانی با برداشتی نادرست، آن را امتيازی 
با  تلقی ميكردند و  قوانين  افسار گسيخته  برای نقض  ويژه 
اصرار بر مصونيت مطلق پارلمانی، خواهان منع مطلق تعقيب 
قضايی نمايندگان بودند. در حالی كه اين نگاه با هيچ يك 
از مبانی شرعی و ديدگاه های قانونی و حقوقی ما تطبيق 
نداشت. افزون بر اين، شورای نگهبان قانون اساسی نيز به 
استفساريه  پی  در  اساسی،  قانون  تفسير  مرجع  تنها  عنوان 
رأی  به  محدود  را  نمايندگان  آزادی  قضائيه،  قوه  رئيس 
نمايندگی كرده  ايفای وظايف  اظهار نظر در جهت  دادن و 
اين اصل  از شمول  را  اعمال و عناوين مجرمانه  ارتكاب  و 
خارج دانسته بود. هيچ وجدان آگاهی نمی تواند بپذيرد كه 
نماينده صرفا با وصف نمايندگی می تواند به هر شخصيت 
حقيقی يا حقوقی، بدون هيچ منعی، اتهامی را وارد دارد يا 
مسئولی  نهاد  آنكه  بی  كند  تعدی  دولت  و  ملت  حقوق  به 
نظريه  در  كه  باشد.همانگونه  داشته  را  وی  با  برخورد  حق 
تفسيری شورای نگهبان تصريح شده بود، قانون اساسی به 
هيچ شخصيتی، اعم از حقيقی يا حقوقی چنين مصونيتی را 
نداده است، چرا كه چنين اصلی فقط از يك پايگاه فكری 
ديكتاتور منشانه نشأت می گيرد. اين منطق به حدی سست 
و بی پايه است كه حتی برخی از چهره های افراطی اصالح 
طلب، مثل عباس عبدی نيز به شدت آن را تخطئه كردند. 
عباس عبدی، عضو مركزی حزب مشاركت، صريحا اعالم 

كرده بود كه:
»ذره ای اعتقاد به مصونيت نماينده مجلس ندارم، زيرا اين 

حرف بسيار مزخرفی است.«

  | ایستادگی قانون گذاران در برابر قانون |
يكی از همين قضايا كه به چالش جدی بين قوه قضائيه و 
قوه مقننه، در دوران حاكميت اصالح طلبان منجر شد، مسئله 
هتاكی ها و اظهارات اهانت آميز سه نماينده مجلس درباره 

لقمانيان  حسين  آقايان  بود.  كشوری  مسئوالن  از  برخی 
،محمد دادفر و خانم فاطمه حقيقت جو در اظهاراتی وهن 
آلود، يكی از مسئوالن رسمی كشور را مورد اهانت و هتاكی 
سوی  از  رو  اين  از  الذكر  فوق  نمايندگان  بودند.  داده  قرار 
قوه قضائيه مورد پيگرد قضايی قرار گرفته و در مورد آنها 
احكام كيفری صادر گرديد. در اطالعيه دادگستری تهران 

در خصوص برخی از اظهارات حسين لقمانيان آمده است:
داخلی  خائنان  چين  زمينه  را  ايران  دادگاه های  برده  »نام   
جهانی  امپرياليسم  و  استعمار  چپاول  و  خارجی  دشمنان  و 
و حق  قانون شكنی  ابزار  نهاد قضايی  گويد  و می  دانسته 
نامبرده محاكم  است  نااميدی گشته  و  ترس  و شبه  باشی 
جايی  به  ره  كه  دادگاه ها  اين  نظير  الفاظی  با  را  قضايی 
ايفای  از  را  ها  دادگاه  و  داده  قرار  خطاب  مورد  برند  نمی 
كه  مهمی  پرونده های  به  نسبت  محول  قضايی  وظايف 
خود متهمين اين پرونده به جرايم انتسابی اقرار و اعتراف 
متهم  دليل  بدون  پرونده سازی  و  رديف  قرض  به  دارند 
آميز  توهين  اظهارات  به  اشاره  با  اطالعيه  نمايد.«درادامه 
لفظ  بردن  كار  به  »آيا  است:  آمده  نيز  دادگر  محمد  آقای 
موجب  به  كه  ملی  امنيت  عالی  شورای  به  خائنين خطاب 
اصل 1۷۶ قانون اساسی شامل سران سه قوه، رئيس ستاد 
فرماندهی نيروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو 
نماينده به انتخاب مقام رهبری، وزيران امور خارجه كشور 
و اطالعات، و عاليترين مقام ارتش سپاه می باشد را می توان 
از مصاديق انتقاد سازنده دانست و اگر آن هم در مقام ايفای 
وظايف قانونی خطاب به مسئوالن در مقام و مرتبه فوق الذكر 
كه بدان اشاره شد ركيك و اهانت آميز باشد پس مصداق 
پيرامون  دادگستری  اطالعيه  در  چيست.«  اهانت  و  توهين 
آمده است: »نامبرده طی  فاطمه حقيقت جو  اتهامات خانم 
سخنرانی خود در سالن كوثر شهرستان قزوين كه قسمتی 
از آن در نشريه ندای عدالت قزوين چاپ و منتشر گرديده 
و متن كامل اظهارات وی كه از نوار ويدئويی استخراج و با 
متن ارائه شده توسط متهم و وكيل مدافع نامبرده نيز منطبق 
است مسئوالن رسمی كشور را با جمالتی كه موجب تخريب 
از  يكی  های  حقوقدان  و  داده  قرار  اهانت  مورد  است  آنها 
مخصوص  كه  الفاظی  با  را  كشور  نظارتی  عالی  نهادهای 
توصيف چهارپايان است و تكرار آن در اين اطالعيه شايسته 
نيست مورد خطاب قرار می دهد نامبرده همچنين در مجلس 
جمهوری  نظام  در  كه  می نمايد  اعالم  اسالمی  شورای 
اسالمی ايران ما حتی يك دادگاه نداريم كه منطبق با اصول 
را  تهران  اسالمی  انقالب  های  دادگاه  رئيس  و  كند  عمل 

متهم به جعل نامه و ارائه اسناد مجعول می نمايد. «
تهران  نماينده  جو  حقيقت  فاطمه  قطعی  احكام  موجب  به 
به هفده ماه حبس تعزيری، محمد دادفر نماينده بوشهر به 
هفت ماه حبس تعزيری و حسين لقمانيان، نماينده همدان 
نيز جمعا به 1۰ ماه حبس تعزيری محكوم شدند.محكوميت 
اين نمايندگان بهانه ای برای ايجاد آشوبی گسترده در بدنه 
نظام سياسی و اجتماعی كشور از سوی افراطيون اين جبهه 
شد. اين آشوب با قطعی شدن حكم محمد دادفر كليد خورد 
و با اجرای احكام كيفری حسين لقمانيان كه به زندانی شدن 
وی انجاميد، به اوج خود رسيد. نمايندگان فراكسيون اكثريت 
)در  دادفر  محمد  قطعی شدن حكم  از  پس  مجلس ششم، 
بيستم آذر1۳۸۰( كه نشان از عزم قوه قضائيه برای برخورد 
با قانون گريزان داشت، با تجمع و تشكيل جلسات ويژه در 
راديكاليزه كردن فضای  برای  را  تمام تالش خود  مجلس، 
در  طلبان  اصالح  واكنش  گرفتند.  كار  به  كشور  سياسی 
افراطی و تند خويانه  اقدام قوه قضائيه به حدی  با  مواجهه 
بود كه حتی برخی از افراد همگرا را نيز به واكنش واداشت.

قدرت اهلل عليخانی، نماينده ی مردم بوئين زهرا و آوج كه 
خود از اعضای فراكسيون جبهه دوم خرداد بود، با انتقاد از 

رفتار افراطی اصالح طلبان تصريح كرد:
مدعی  افراطی  جناح  دارم،  اختيار  در  كه  اسنادی  »مطابق 
مشاركت، به بهانه هايی مثل محكوميت يك نماينده مجلس 

در صدد ايجاد بحران در مديريت عالی كشور است.«
به كار بستن شيوه های غير معقول، نظير به تعطيلی كشاندن 
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اين  اقدامات  ديگر  از  تحصن  و  استعفا  به  ،تهديد  مجلس 
گروه، برای مرعوب ساختن دستگاه قضايی كشور بود.هيئت 
رئيسه مجلس نيز با مقاومت در برابر احكام صادره از سوی 
دادگاه بر دامنه اين اعتراضات می افزود.هنوز غبار ناشی از 
مجادالت سياسی فرو ننشسته بود كه خبر دستگيری حسين 
از قبل تحت پيگرد قضايی بود، مجلس را در  لقمانيان كه 
روز پنجم دی ماه 1۳۸۰ به تشنج كشاند. بازداشت حسين 
لقمانيان به رغم تالش گسترده مهدی كروبی رئيس مجلس 
برای آزادی وی، دستگيری فاطمه حقيقت جو و محمد دادفر 
آرايی مجلسيان  اين چنين بود كه صف  نيز قطعی كرد.  را 
تازه شد. هيئت رئيسه  برابر قوه قضائيه وارد مرحله ای  در 
به  ای  نامه  در  وقايع،  اين  از  پس  اسالمی  مجلس شورای 

رئيس قوه قضائيه نوشت:
حقيقت  لقمانيان،  نمودن  زندانی  برای  شده  صادر  »احكام 
تمامی  زندانی  حكم  نيست،  فردی  احكامی  دادفر،  و  جو 
نمايندگان آزاديخواه و حق طلب و دلسوز برای ملت و نظام 
اسالمی است. اگر دفاع از حقوق ملت و آزادی آنان و انتقاد از 
روش های بكار گرفته شده توسط بخش هايی از قوه قضائيه 
در برخورد با سياسيون اهل فكر و قلم و انديشه جرم است و 
مرتكب آن مستحق داغ و درفش و بند و زندان است، ما نيز 
هستيم. ما نيز اين مواضع را به همراه ساير نمايندگان ملت 
امضا ميكنيم و بر آن پا ميفشاريم. ما نخواهيم گذاشت كه 
اين بدعت در نظام جمهوری اسالمی ايران كه ثمره خون 
های سرخ شهيدان است، با بی توجهی به قانون اساسی و 

حقوق اساسی ملت پايمال شود...«

 | تهدید هیات رئیسه به استعفا |
آن  در  كروبی،  آقای  غياب  در  كه  نيز  خاتمی  رضا  محمد 
استعفای  به  را  قضائيه  قوه  كرد،  می  اداره  را  جلسه  روز 
نمايندگان  از  تن  شش  كرد،همزمان  تهديد  رئيسه  هيئت 
استان همدان نيز در اعتراض به بازداشت حسين لقمانيان، 
شورای  مجلس  رئيسه  هيئت  تقديم  را  خود  استعفاهای 
پی  شدند.در  آن  سريع  رسيدگی  خواستار  و  كرده  اسالمی 
بروز تشنج در مجلس، حجت االسالم والمسلمين كروبی كه 
ابراز  با ارسال پيامی، ضمن  در سفر رياض به سر می برد، 
پارلمانی  سفر  با  اتفاقی  اين  همزمانی  از  شديد  ناخرسندی 
حفظ  و  مجلسيان  خويشتنداری  خواهان  عربستان،  به  اش 
آرامش از سوی آنها گرديد. دولت نيز كه در اين رويارويی به 
صف معترضين پيوسته بود، ضمن درخواست آزادی لقمانيان 
نمايندگانی را جهت مذاكره با رئيس قوه قضائيه تعيين كرد 

اما مؤثر واقع نشد.

 | استمداد از رهبری برای حل بحران |

با تشديد درگيری ها و صف آرايی بين قوای سه گانه، همه 
نگاه ها به يك سو خيره شد. همه باور داشتند تنها اوست كه 
می تواند با سرانگشتان تدبيرخود، اين گره فرو بسته و كور 
را بگشايد و همچون وقايع ديگر، به اين غائله نيز پايان دهد. 
حسين مرعشی عضو فراكسيون اكثريت، پس از به بن بست 

رسيدن تمامی راهها خطاب به نمايندگان می گويد:
معظم  مقام  خدمت  نمايندگان  ما  همه  يا  و  رئيسه  »هيئت 
رهبری برويم و با توجه به بند ۷ اصل يكصد و دهم قانون 
اين  رهنمودهايشان  با  كه  كنيم  ايشان خواهش  از  اساسی، 
روند را به وحدت قوا تبديل كنند. حتما رهبر معظم انقالب 
ايشان  خدمت  را  مسئله  بايد  هستند.  اختالفات  اين  نگران 
عرض كنيم و خواهش كنيم با تدبير ايشان اين اختالفات از 
بين برود.« سرانجام، محمد رضا خاتمی، نايب رئيس مجلس 
تنظيم  را  ای  نامه  رئيسه  هيئت  جانب  از  اسالمی  شورای 
در  خاتمی  نمايد.  می  اسالم  انقالب  معظم  رهبر  تقديم  و 
ناكامی تالش های گسترده  با اشاره به  نامه تقديمی خود، 
جناح های درون مجلس و نيز كميته مشترک مجلس و قوه 
انقالب  رهبری  از  آمده،  پيش  مشكالت  برای حل  قضائيه 
برای خروج از اين بحران استمداد ميكند.مقام معظم رهبری 
نيز در پاسخ خود به نامه محمدرضا خاتمی، توجه به قانون 
و راهكارهای قانونی را تنها راه حل مشكالت برشمردند و 
همگان را به همدلی، حفظ حرمت قوا و پرهيز از مجادالت 
بيهوده فرا خواندند و هر دو قوه را به يافتن راه های قانونی 

ملزم كردند. در پاسخ مقام معظم رهبری آمده بود:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب آقای محمد رضا خاتمی، نايب رئيس مجلس شورای 
اسالمی با سالم و تحيت، 

اخير  مشكل  درباره  محترم  رئيسه  هيئت  و  جنابعالی  نامه 
چند نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی مالحظه شد. 
آن،  امثال  و  آمد  اين پيش  دانيد در مورد  همانطور كه می 
هيچ بن بست قانونی وجود ندارد و همه راه حل ها در قانون 
محترم  نمايندگان  اينجانب  است.  شده  بينی  پيش  اساسی 
پيمودن  به  را  قضائيه  قوه  محترم  مسئوالن  نيز  و  مجلس 
و  ميكنم  دعوت  قانون  برابر  در  تمكين  و  قانونی  های  راه 
از مجادله بيهوده در امری كه مجرای قانونی آن مشخص 
در محضر  بويژه  و جنجال  اختالف  دارم.  برحذر می  است، 
افكار عمومی ملت عزيز كه برای رفع مشكالت خود چشم 
به شماها و ديگر مسئوالن قوای سه گانه دوخته است، كاری 
است.  ناپسنديده  مردم  و  خدا  نزد  و  ملی  مصالح  برخالف 
وظيفه همه شما اين است كه در هر مسئوليتی هستيد ، به 
فكر رفع مشكالت مردم باشيد. نمايندگان محترم مجلس، 
موظف به نظارت و تذكر و انتقادند و در اجرای اين وظيفه 
ندارنداز  آنان حق  البته  ندارد.  را  آنان  به  تعرض  كسی حق 

مرزهای قانونی تجاوز كنند. قوه قضائيه نيز موظف به تعقيب 
قانون شكنان است و بايد با متخلفين قاطعانه رفتار كند. آن 
و مقدمات  در قضا  قانونی خود  از حدود  ندارد  نيز حق  قوه 
خود تجاوز كند. مجلس بايد حرمت قوه قضائيه را حفظ كند 
و قوه قضائيه نيز بايد حرمت مجلس شورای اسالمی را نگاه 
دارد. برای همه اين وظايف، قانون، موجود و گويا است و اگر 
ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام را هم قانون معين 
متعال مسئلت  از خداوند  را  توفيقات همه شما  است.  كرده 

می كنم.
سيد علی خامنه ای ۸ دی1۳۸۰

 نامه مقام معظم رهبری كه با كمال بی طرفی و با تأكيد 
بر رعايت قانون از سوی هر دو قوه صادر گرديده بود، سبب 
تعيين  احساس  نوعی  و  گرديد  مجلس  در  نسبی  آرامش 
تكليف را در نمايندگان ايجاد كرده بود. بر اين اساس چهل 
تن از نمايندگان مجلس از دو جناح اكثريت و اقليت نامه ای 
را به رئيس قوه قضائيه مرقوم داشته و از ايشان خواستند تا 
به منظور جلوگيری از هرز رفتن وقت مجلس و باتوجه به 
در پيش بودن زمان رسيدگی اليحه بودجه سال۸1 به نحو 

مقتضی اقدام كرده و اين بحران را خاتمه دهد.
پيرو درخواست رئيس مجلس شورای اسالمی و نمايندگان 
مجلس برای حل اين بحران، رئيس قوه قضائيه نامه ای را 
به حضور رهبر معظم انقالب تقديم ميكند كه در آن با توجه 
به وجود بن بست های قانونی برای آزادی حسين لقمانيان، 
بند  براساس  در صورت صالحديد،  خواهد  می  له  معظم  از 
يازدهم اصل يكصد و ده قانون اساسی، راه را برای آزادی 
آقای لقمانيان هموار كند. اين درخواست مورد موافقت مقام 
معظم رهبری قرار می گيرد. در بخشی از متن نامه آيت اهلل 

شاهرودی می خوانيم:
به  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  رياست  كه  آنجا  »از 
صورت شفاهی و جمعی از نمايندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی در نامه كتبی به اينجانب نگرانی خود را در خصوص 
از  و  كرده  بيان  محترم  نمايندگان  از  يكی  بازداشت  ادامه 
اينجانب تقاضای مساعدت در حل مشكالت را نموده اند، لذا 
ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به استحكام آرا و تصميمات 
حفظ  منظور  به  و  شريف  قضات  و  قضايی  دستگاه  قانونی 
مصالح نظام مقدس جمهوری اسالمی و در اجرا و به استناد 
بند 11 اصل 11۰ قانون اساسی، از محضر حضرت مستطاب 
عالی استدعا دارد به مناسبت اين روز فرخنده سالروز والدت 
حضرت معصومه )عليها السالم( با عفو آقای حسين لقمانيان 
است،موافقت  شده  محكوم  قطعی  حبس  ماه  ده  به  كه 
عفو حسين  در  انقالب  فرزانه  رهبر  قانونی  تدبير  فرماييد.« 
لقمانيان، سرانجام اين بن بست را شكست و بار ديگر آرامش 
را به مجلس و جامعه بازگرداند و نقش بی بديل رهبری نظام 
واليی را در حل معظالت برای چندمين بار به اثبات رساند.

آقای مهدی كروبی، پس از آزادی لقمانيان در سخنانی مهم، 
با اشاره به اين مورد خاص و موارد مشابه ديگر، می گويد:

»به هر جهت اين مشكل به همان صورتی كه شما عزيزان 
واقفيد حل شد و مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه 
ای، با دخالتشان اين مشكل را به طور سريع حل فرمودند. 
له  از معظم  اين جا صميمانه تشكر و سپاسگزاری  و ما در 
بار  اولين  كه  كنم  عرض  را  نكته  اين  است  الزم  ميكنيم. 
نيست. ما مشكالت ديگری هم در اين بيست ماه داشته ايم 
كه با سرعت و شتاب وقتی ما درخواست كرديم و خواستيم 
به هر  دارند  اختياراتی كه  و  اساسی  قانون  كه در چارچوب 
صورت مصلحت است حل بشود، حل شده است كه نمونه 
اين ماجرای تحقيق و تفحص بود كه مشكل آئين نامه ای 
نوشتم، شب جواب  را  نامه  بنده  داشتيم و همان روزی كه 
داده شد. حتی ارجاع به مجمع مصلحت نظام هم برای راه 
حل آن شد. مجددا پيامی برای مجمع مصلحت دادند. وقتی 
كه هيئت خواست تحقيق و تفحص را شروع كند، باز ما نامه 
به مقام معظم رهبری نوشتيم و اجازه خواستيم. طبق معمول 
فورا اجازه آمد كه كارهايشان را انجام بدهند و هيئت هم، 

همراه با ضوابط و مقررات دارد كارش را انجام می دهد.«
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جاِم زهر!
بررسی جنجال به تصویب رسیدن لوایح دو قلو در مجلس ششم و حواشی آن

 1366
1367
1368
1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384

دوم
خرداد

98

91
هواِی

آزاد

 |لوایح دو قلو|
در اولين روز از هفته دولت سال 1۳۸1، خاتمی در مصاحبه ای 
با خبرنگاران داخلی و خارجی، از ارائه اليحه ی »تبيين حدود 
و وظايف و اختيارات رئيس جمهور« از سوی دولت خبر داد. 
او همچنين به اليحه ديگری اشاره كرد كه هدف آن اصالح 
قانون انتخابات مجلس بود. اين دو اليحه را كه بعدها به لوايح 
دوقلو معروف شد محمدعلی ابطحی در كسوت معاون پارلمانی 
از نمايندگان به مجلس  ششم  رئيس جمهور برای اخذ رای 
برد.عبداهلل رمضان زاده، عضو عضو ارشد حزب مشاركت، در 
همين راستا اين اليحه را در واقع افزايش اختيارات خاتمی 

دانست:
»اليحه افزايش اختيارات رياست جمهوری از ضروريات جامعه 
امنيت ملی و  نيز كميسيون  از نظر دولت است.«در مجلس 
سياست خارجی مجلس به رياست ميردامادی، دبيركل پيشين 
حزب مشاركت، فورا آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند 
اين اليحه در  بدون طرح نظرات مخالف و موافق  و  دقيقه 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به تصويب 
رسيد اليحه اول با هدف افزايش اختيارات رئيس جمهور و در 
قالب اجرای وظيفه رياست جمهوری مبنی بر نظارت بر اجرای 
بيانگر  اين اليحه  از مواد  بعضی  بود  اساسی دركشور  قانون 
اين بود كه رئيس جمهور برای اعمال نظارت خود بر اجرای 
قانون اساسی در كشور هيئت هايی تعيين نمايد و ابزار كار را در 
اختيار داشته باشد كه اين مقدار مورد توافق همه صاحبنظران 
سياسی، قانونگذاران، شورای نگهبان وساير قوای كشور بود. 
اما بعضی از مواد اليحه افزايش اختيارات رئيس جمهوری، به 
دخالت و اشراف بر محاكم قضائی،  دادگاه ها و مانند آن بود 
كه در واقع اعمال نفوذ رئيس جمهور در قوه قضائيه را تضمين 
قانون  اصالح  اليحه  يعنی  دوم  اليحه  اساس  بر  می كرد. 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نيز، روش تعيين صالحيت 
داوطلبان،از سوی شورای نگهبان سلب و به اعضای شورای 
شهر و شخصيت های مورد نظ درشهرستان ها گذاشته می شد؛ 
هم چنين شرايطی مانند التزام عملی به جمهوری اسالمی و 

واليت فقيه را به نوعی از ميان بر می داشت و با اين شرايط 
جديد بسياری از افراد كه هيچ اعتقاد و التزام عملی به نظام 
نداشتند،ميتوانستند صندلی نمايندگی مجلس را اشغال كنند. در 
صورت تصويب اين دواليحه، اوال از طريق نفوذی كه رئيس 
جمهور بر رای دادگاه ها به دست می آورد، راه برخورد قضايی 
با مجرمين سياسی و اقتصادی منتسب به جناح سياسی رئيس 
جمهور مسدود می شد و سكوالرها اين بار با امنيت كامل به 
هر توطئه ای كه می خواستند دست می زدند؛ ثانيا جريان برانداز 
به خوبی واقف بود كه با وجود سيستم نظارتی شورای نگهبان، 
وارد  را  خود  افراطی  و  كليدی  مهره های  توانست  نخواهد 
مجلس هفتم كند و اما اگر، در اين مسير كامياب می گشت، 
ميتوانست از دريچه مجلس هفتم، در صدد جبران ناكامی های 
مجلس ششم در استحاله سيستم برآيد.در حاليكه لوايح دو  دو 
قلو هنوز به تصويب مجلس اصالحات نرسيده بودند، نيروهای 
حزب مشاركت دست به حركات جنجالی زدند ورد لوايح از 
سوی شورای نگهبان را  مسبب بحران در نظام و استعفای 

خاتمی دانستند.
 در همين راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشاركت، رد 
لوايح دوگانه ازسوی  شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام 

جمهوری اسالمی دانست و تهديد كرد:
» در صورت تاييد نشدن كامل اين دو اليحه، اصالح طلبان 
از حاكميت خارج خواهند شد؛ زيراعمال كاری از دست آنها بر 
نخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت 
هم شامل استعفای دسته جمعی رئيس جمهوری و نمايندگان 
تئوريسين  حجاريان،  زمينه  همين  است.«در  ششم  مجلس 
اصلی حزب مشاركت، خاتمی را دارای خطوط قرمز دانست 

كه:
 »اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد با رد لوايح 

دوگانه، خاتمی از رئيس جمهوری كناره گيری خواهد كرد.«
 چهار روز از ديماه 1۳۸1  نگذشته بود كه عبدی، از اعضای 
ارائه  را  حاكميت«  از  »خروج  تز  كه  مشاركت  حزب  ارشد 
داده بود، به دليل فروش اطالعات محرمانه نظام جمهوری 
اسالمی به بيگانگان بازداشت شد . در روز دادگاه علنی،عبدی، 
ضمن اعتراف به اشتباه خود تز»خروج از حاكميت «را موجب 
كاهش اعتبار كشور وآماده شدن شرايط برای مداخله بيگانگان 

دانست و از اين بابت نيز از ملت ايران عذرخواهی كرد. تهديد 
مشاركتی ها تنها خروج از حاكميت را بر نگرفت بلكه آنان 
برگزاری رفراندوم را گزينه ديگری برای تهديد در نظر گرفته 
بودند.جهت استفاده از اين راهكار ميردامادی، عضو ارشد حزب 
و سياست خارجی  ملی  امنيت  رئيس كميسيون  و  مشاركت 

مجلس ششم بيان داشت:
تقاضای همه  قانون می توان در مورد مسائل مهم،   »طبق 
پرسی كرد و همه پرسی می تواند يكی از گام ها باشد.« در 
همين راستا محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس نيز  بر راه 

حل رفراندوم تاكيد كرد:
» اگر از سوی شورای نگهبان لوايح دوگانه رد شود رفراندوم 
را پيشنهاد ميكنيم.«طرح رفراندوم از سوی حزب مشاركت  با 
استقبال عناصر ضد انقالب مواجه شد. علی كشتگر، ازاعضای 
گروهك ضد انقالبی چريك های فدايی خلق، در  در مصاحبه 

با راديو آمريكا بيان داشت:
استصوابی  نظارت  مورد  در  اگر  حتی  رفراندوم  »برگزاری 
شورای نگهبان يا  افزايش اختيارات رئيس جمهوری باشد ، 
يك پيروزی بسيار بزرگ برای اپوزيسيون است. و از آن به 
عنوان مقدمه پيشرفتهای بيشتر در جهت براندازی جمهوری 
اسالمی ميتوان ياد كرد .«در هفته اول آبان ۸1 كليات اليحه 
قانون انتخابات در صحن علنی مجلس مطرح گرديد كه پس 
از اظهارات محسن آرمين، مجيد انصاری، محسن ميردامادی، 
و  موافق.  نمايندگان  عنوان  به  وقاسم  معماری  اعلمی  اكبر 
همچنين صحبت حميدرضا حاجی بابايی حسن  سبحانی، سيد 
محمد ابوترابی فرد،موسی قربانی، محمد باقر ذاكری به عنوان 

نمايندگان مخالف اين طرح به تصويب مجلس ششم رسيد. 
در 1۹ آبان ۸1 نيز كليات اليحه »تبيين حدود و وظايف و 
اختيارات رئيس جمهور« در صحن علنی مجلس به تصويب 
رسيد. اين در حالی بود كه ايرادات فراوانی از سوی حقوقدانان 
وارد  اين اليحه  به  متفاوت  ديدگاه های سياسی  با  مختلف 

شده بود.
 | نامه ی جاِم زهر|

بررسی اليحه  انتخابات شوراها، كار  آستانه  بعد، در   چندی 
تغيير قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف 
نظارت استصوابی شرط اعتقاد و التزام عملی به اسالم و واليت 

 فاطمه بیژنی فر
 ترم سه زیست دریا دانشگاه خرمشهر
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قانون  به  وابراز وفاداری  بودن  فقيه حذف و صرف مسلمان 
اساسی در فرم ثبت نام جايگزين اين شروط شد.

 همزمان با پايان يافتن بررسی اليحه تغيير قانون انتخابات، 
اجالس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در  افتتاحيه ی 
با  خبرگان،  مجلس  رئيس  مشكينی،  اهلل  آيت  اجالس،  اين 
انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسی تاكيد 

كرد:
 خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی كه به دست متصديان 
قانون صورت می گيرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای 
نگهبان، حذف التزام عملی به واليت فقيه در اسالم در قانون 
انتخابات و تاييد صالحيت برخی ناصالح ها در انتخابات شوراها 
كه برخالف نظر صريح امام می باشد، جدا ابراز تاسف می كند.

 با پايان تعطيالت نوروزی سال 1۳۸۲ با شروع به كار دوباره 
مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی »اليحه 
مورد  در ۳۹  را  اين اليحه  انتخابات مجلس«،  تغيير  قانون 
خالف قانون اساسی و در ۷ مورد خالف قانون شرع تشخيص 

داد و آن را رد كرد.
اعالم رسمی نظر شورای نگهبان حمالت تند مشاركتی ها 
را در پی داشت. روزنامه» ياس نو« جريده حزب مشاركت، 
اليحه تغيير قانون انتخابات را بزرگترين چالش كشور ناميد و 

به منظور تشويش اذهان عمومی مدعی شد:
»حاكميت دو راه بيشتر در پيش ندارد: يا بايد ديدگاه های 
در  مردم  آزادانه  رای  پذيرش  سمت  به  حاكميت،  اعمالی 
انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه الزمه آن لغو نظارت 
نگهبان  شورای  خاص  نظرات  نقطه  بايد  يا  و  استصوابی 
بپوشد.«همچنين  عمل  جامه ی  رد صالحيت  با  ارتباط  در 
محمدرضا خاتمی نائب رئيس مجلس نيز، رفراندوم را تنها 
گزينه موجود در اين شرايط  موجود عنوان نمود و مدعی شد 
نخواهد  كوتاه  استصوابی  نظارت  از حذف  وجه  هيچ  به  كه 
آمد.در 1۹ ارديبهشت 1۳۸۲، شورای نگهبان پس از بررسی 
اليحه» تعيين حدود و وظايف و اختيارات رياست جمهوری« 
قانون  با  مواردی  در  نيز  را  اليحه  اين  متعدد،  جلسات  در 
اساسی مغايرت تشخيص داد و اين مغايرت ها را در 1۰ بند 
به مجلس برای اصالح بازگرداند. همان گونه كه پيش بينی 
می شد، مشاركتی ها حمالت مجددی را تدارک ديدند و آتش 
توپخانه های خود را شديدتر ريختند.مصطفی تاجزاده، عضو 
ارشد حزب مشاركت، درباره اقداماتشان در واكنش به رد لوايح 
تغيير  به  از حاكميت، تهديد  دوگانه، ضمن تهديد به خروج 

فصل هايی از قانون اساسی كرد .
اكثريت  بودند  مدعی  مشاركت  اعضای حزب  آنكه  عليرغم 
نمايندگان حمايت خود را از گزينه های همه پرسی و استعفا 
اعالم كرده اند، جلسه ای كه قرار بود برای بحث درباره اين 
گزينه ها از سوی فراكسيون مشاركت برگزار شود، هرگز به 

رسميت نرسيد.
و  استعفا  درباره  مشاركت  فراكسيون  كه  شد  قرار  همچنين 
همه پرسی، در مجلس اقدام نظرسنجی نمايد كه نتايج آن را 

روزنامه اعتماد چنين افشا كرد:
»در نظرسنجی انجام شده، 1۲ نماينده مستقيم طالب استعفا 
بايد  اند كه رئيس جمهور خود  بوده  نيز معتقد  بودند. برخی 

استعفا دهد.«
ظاهراً رئيس جمهور نيز در پاسخ به اين ديدگاه گفته است كه:

» نمايندگان معتقد به استعفا خود بايد به اين اقدام مبادرت 
ورزند.«

لوايح  باره  به هر تقدير پس از كش و قوس های فراوان در 
دوقلو و همراهی نكردن خاتمی با ايده خروج از حاكميت، 1۲۷ 
نماينده مجلس ششم، نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری 
نوشتند كه پيش از آن كه به دست ايشان برسد.اين نامه در 
تاريخ معاصر ما به نامه جام زهر معروف شد.  و برای اولين بار 
در سايت جبهه مشاركت منتشر و در دقايقی بعد در بی بی سی 
فارسی پخش شد. لحن اين نامه به قدری نامناسب بود شورای 
عالی امنيت ملی به رهبری سيد محمد خاتمی انتشار آن را در 
مطبوعات داخلی منع كرد. مجيد انصاری نماينده اصالح طلب 
مجلس ششم در مطلبی كه 11 خرداد از وی منتشر شد گفت:

»در اين مورد، نمايندگان به اين سؤال پاسخ دهند كه نامه اخير 

آنها چرا قبل از اينكه به دست رهبر معظم انقالب برسد، سر از 
اينترنت و سايت های ضدانقالب درآورد.«

ائتالف»حزب  سوی  از  نيز  تهديدآميز  بيانيه ای  بعد،  چندی 
مشاركت،نهضت آزادی و ملی مذهبی ها« منتشر گرديد:

»چنانچه نامه ماليم و محترمانه نمايندگان كه در آن همه 
شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده ای 
بايد روزی را چشم داشت كه قلم هايی  قرار نگيرد، ای بسا 
مالحظات  از  عاری  و  صريح تر  عباراتی  نگارش  برای  تيزتر 

مرسوم و متعارف به گردش در آيد.«
. در بخش هايی ازنامه جام زهر آمده است:

»با اين حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است 
يا  ساكت  نخبگان  اكثريت  اميد،  نا  و  ناراضي  ملت  غالب 
مهاجر، سرمايه هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر 
طرف كشور را احاطه كرده اند با اين وضع براي آينده كشور 
كه  استبداد،  و  ديكتاتوري  يا  نيست؛  متصور  بيش  حالت  دو 
نهايت  وابستگي و در  در خوشبينانه ترين حالت فرجامي جز 
فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي 
بايد  و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك.اگر جام زهری 
و  استقالل  آن،  از  مهمتر  و  نظام  كيان  آنكه  از  قبل  نوشيد 
تماميت ارضی كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و 
بی ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با 
همان پاداشی مواجه می شود كه امام عزيز راحل روبرو شد.«

ديداری  ضمن  نامه  اين  به  واكنش  در  رهبری  معظم  مقام 
كه با نمايندگان مجلس  ششم در خرداد۸۲ داشتند اينگونه 

اظهاركردند:
و  اراده  برابر  در  تجهيزات  و  كه سالح  می داند  نيز  »دشمن 
از  است  در صدد  بنابراين  ندارد،  كارايی  ايران  ملت  پايداری 
درون با مردم ايران برخورد كند و با سست كردن اراده ملت 
كه در اراده مسئوالن متجلی می شود، به اهداف خود دست 
يابد، اما مردم و مسئوالن ايران با تحمل لوازم مقابله با دشمن، 

هويت و استقالل خود را حفظ می كنند.
انتقاد و اعتراض، ايرادی ندارد، زيرا تنها متكبران يا كسانی كه 
پشتوانه مردمی ندارند، از انتقاد بدشان می آيد؛ اما بايد مراقب 
تبديل  و تخاصم  مقابله  به  اختالف نظرها  و  بود كه بحث ها 
نشود و تصوير مورد نظر دشمن از اوضاع داخلی ايران، در افكار 
عمومی ترسيم نگردد.قانون آمده است تا كسی جرأت نكند با 
صدای كلفت بگويد كه هرچه من می گويم بايد محقق شود؛ 
بنابراين همه مسائل بايد با معيار قانون و در درجه اول، قانون 

اساسی حل و فصل شود«
كميسيون های سه جانبه مجلس، دولت و شورای نگهبان 
اين  گرفتند.  برعهده  را  دوگانه  لوايح  درباره  بحث  ادامه 
نمايندگان  ميان   1۳۸۲ سال  تابستان  طول  در  مذاكرات 
به  ره  اما  شد؛  پيگيری  نگهبان  شورای  و  دولت،  مجلس 
جايی نبرد و عماًل به بن بستی بی برگشت ختم شد.به هر 
به  دوقلو  لوايح  ارجاع  درباره  نيز  اگر چه بحث هايی  صورت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش كشيده شد،  خاتمی در 
فروردين ۸۳ با ارسال نامه ای به مهدی كروبی رئيس مجلس 
خواستار بازپس گيری آنها شد .به اعتقاد تحليلگران، تهيه و 
ارائه لوايح دوگانه تاكتيكی مربوط به انتخابات مجلس هفتم و 
برای تاثيرگذاری بر اين انتخابات، از طريق كاستن از اختيارات 
نظارتی شورای نگهبان و افزايش دايره اختيارات قوه مجريه 
بوده است.لوايح دوگانه ديگر ابزار مناسبی برای بهره گيری 
در انتخابات مجلس هفتم به حساب  نيامد. اين را به صراحت 
می توان در سخنان محسن ميردامادی، دبيركل پيشين حزب 
روزنامه  با  گفتگويی  در  ميردامادی  مشاركت، مشاهده كرد. 
ايران از بی ارزش شدن لوايح دوگانه سخن گفت و اعتراف 

كرد:
»بنده معتقدم لوايح ارزش قبلی خود را از دست داده است.«

استرداد لوايح دوقلو خاتمی نه تنها سوت پايانی بود بر جنجال 
سازی يك سال و نيمه سكوالرها عليه نظام، بلكه به عقيده 
خاتمی  ناموفق  اقدامات  از  ای  دوره  پايان  واقع  در  ناظران 
پروژه  آنها،  به  با توسل  بود كه می كوشيدند  و همراهانش 

استحاله نظام دينی ايران را پيش ببرند.
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وز کشور، فرصت چندانی  با این حال و ر
باقی نمانده است غالب ملت ناراضی و نا 
امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، 
وهاي  سرمایه های مادی گریزان و نیر

خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند 
با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیش 
متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که 

در خوشبینانه ترین حالت فرجامی جز 
وپاشی یا استحاله  وابستگی و در نهایت فر
ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و 
تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیك.اگر 

جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان 
نظام و مهمتر از آن، استقالل و تمامیت ارضی 

کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده 
شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و 
متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی 

و شد. وبر مواجه می شود که امام عزیز راحل ر
»نامه جام زهر نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقالب«



بررسی تحصن و استعفای نمایندگان اصالح طلب مجلس ششم در پاسخ به رد صالحیت های شورای نگهبان

شورش علیه جمهوریت!
كه جو سياسی كشور  بود  انتخابات مجلس ششم  برگزاری  زمان   
متشنج شده بود و به سمت اغتشاش و تحصن مايل.تحصن مجلس 
به  آن هجوم  اصلی  دليل  و  افتاد  اتفاق  دوران اصالحات  در  ششم 
نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. اصالح طلبان گروهی بودند 
طريق  به  نگهبان  شورای  نظر  زير  انتخابات  برگزاری  مخالف  كه 
را  خود  وقفه  بی  های  تالش  مجلس  بودند.اين  استصوابی  نظارت 
امر به  اين  از آنجا كه  اما  در جهت حذف قانونی نظارت می كرد. 
برآورده  برای  ديگر  شيوه  به  تصميم  ندارد  معنايی  قانونی  صورت 
از  زيادی  بين تالش های  اين  در  كردن خواسته های خود گرفتند 
با نزديك شدن به  جانب حزب مشاركت و سازمان مجاهدين شد 
تاريخ اعالم نهايی افراد منتخب شده از جانب نظارت شورای نگهبان 
محمدرضا خاتمی از اعضای اصلی حزب دبيركل حزب مشاركت با 
اعالم اينكه اگر تعداد رد صالحيت ها گسترده باشد مشاركت مردم 
كم و رای اعتماد آنها به شورای نگهبان از جانب مردم كمترخواهد 

شدآب پاكی را روی دست شورای نگهبان ريخت.
قبل از جنجال تحصن؛ رهبر انقالب در ديدار با مسئوالن كشوری 
در تاريخ ۸۲/۵/1۵ به همه از جمله رجال سياسی تذكر دادند كه اين 
جنجال ها هميشه در قبل از انتخابات وجود داشته و نبايد اجازه داد 
اين جنجال ها آلت دست دشمنان كشور شده و آنها نيز وسوسه برای 
برهم زدن تعادل كشور شوند. ايشان صراحتًا اشاره به تمام جناح ها 
كردند و اضافه كردند نه رئيس جمهور نه مجلس نه شورای نگهبان 
نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه رهبر حق ندارند از چارچوب 
قانون فراتر روند و تخطی كنند.اما حتی بعد از اين گوشزد جو آرام 
نشد چرا كه فضاسازی از خيلی قبل با برنامه ريزی ايجاد شده بود و 
سعی در اعتراض به عملكرد هيات نظارت شورای نگهبان داشتند. 
اينكه گفته می شود از قبل تعيين شده بود از آنجا منشا می گيرد كه 
روزنامه های زنجيره ای كه در ايجاد فضاسازی دست داشتند در كنار 
راستای  در  اذهان عمومی  تشويش  به  در مجلس شروع  افراطيون 
براندازی نظارت استصوابی كردند. از همان ابتدا تاج زاده عضو اصلی 
حزب مشاركت قبل از بررسی صالحيت ها توسط شورای نگهبان 
به صورت تهديد وارونه ای اعالم كرد كه شورای نگهبان در اين 
را رد صالحيت كند. چون می داند اصالح  نفر  تواند ۵۰۰  فضانمی 

برنامه های جدی را اجرا می كنند. در چنين  اين زمينه  طلبان در 
جو سياسی آقای تاج زاده عملكرد شورای نگهبان را مانند منافقان 

توصيف كردند. )۸۲/1۰/1۵(
به اين نوع بيان و استراتژی خاص اقای تاج زاده نوعی فشار گفته 
های  خواسته  باعث حفظ  بود  متشنج  جو  كه  زمانی  در  كه  ميشود 
اصالح طلبان ميشد و فضا را به گونه ای كه خودشان ميخواستند 
آماده ميكرد.البته به تصور ايشان چنين بود و فكر ميكردند اين تحت 
انان  برای  را  ورق  ميتواند  ناظر  های  نهاد  و  شورا  دادن  قرار  فشار 
برگرداند و همچنان مردم پشت راس هرم اصالحات خواهند ايستاد.

در همان زمان عده ای ديگر از اصالح طلبان در تالش خنثی سازی 
كار نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان بودند. از جمله اين افراد 
محسن نريمانی نماينده مجلس بود كه در روز ۸۲/1۰/1۵ در صحن 
علنی مجلس از آقای كروبی خواست تا از شورای نگهبان بخواهد 
برای حفظ نظام داوطلبان را رد صالحيت نكنند. اين سخن هم به 
نوعی تهديد بود و معنای ديگر آن اين بود كه اگر رد صالحيت از 
جانب شورای نگهبان صورت بگيرد بايد با نظام جمهوری اسالمی 
خداحافظی كرد چرا كه آشوب توسط گروه رد صالحيت شده آرامش 
نظام را بر هم خواهد زد. هرچه از شروع تأييد يا رد صالحيت می 
گذشت مدعيان اصالح طلب بيشتر شده و فشار برای جلوگيری از كار 
شورای نگهبان نيز بيشتر ميشد. از جمله سخنان عجيبی كه در آن 
روزها شنيده شد سخنان كروبی رئيس مجلس وقتی بود كه اعالم 
كرد اكثريت مجلس هفتم را اصالح طلبان تشكيل می دهند! اين 
پيش بينی هم نيز به نوعی تهديد و مداخله در كار شورای نگهبان 
برای جلوگيری از عدم رد صالحيت كانديداها به خصوص اصالح 
طلبان بود.در نهايت در پنج روز بعد يعنی ۸۲/1۰/۲۰ شورا اعالم كرد 
كه كار بررسی صالحيت به اتمام رسيده و مراحل اعتراض افراد رد 

شده را نيز شرح داد.
جريان  به  وابسته  افراد  شد  مشخص  نهايی  نظر  اعالم  روز  در 
رد  نيز  ششم  مجلس  نمايندگان  از  سری  يك  حتی  اصالحات 
صالحيت شده اند؛ با اين خبر رسما صور جنگ دميده شد و اعضای 
حزب مشاركت اين رد صالحيت ها را بدون ريشه و اساس خواندند 
و آن را به مانند كودتای غيرنظامی و اقدامی مغاير با قانون اساسی 
دانستند. شروع تحصن از تاريخ ظهر بيست ويكم دی ماه رقم خورد 
معصومه  مثل  آشنايی  های  چهره  آن  ساعات  و  روزها  اولين  در  و 
ابتكار رحيم عبادی محمود ستاری فر زهرا شجاعی و... كه از فعالين 

حزب مشاركت بودند اعالم پشتيبانی و حمايت كردند و اين حركت 
افراد  كه  اول  روزهای  همان  در  خواندند  ارزشمند  و  هوشمندانه  را 
حمايت خود را از اين تحصن اعالم می داشتند محسن امين زاده 
از  حمايت  به  قد  تمام  كرد  اعالم  نيز  مشاركت  حزب  موسسين  از 
كابينه  عضو   1۶ نبوی  بهزاد  گفته  طبق  است  پيوسته  متحصنين 
خاتمی و تمام استانداران و ۲۰۰ معاون وزير و رئيس دانشگاه استعفا 
دادند.رئيس جمهور وقت در مقابل اين استعفا ايستاد و مخالفت كرد 
هر چند اين مخالفت به نشانه مخالفت با متحصنين نبود! چرا كه 
دادن  قرار  فشار  در تحت  بود و سعی  رئيس دولت اصالحات  خود 
نظام بخصوص شورای نگهبان داشت.جالب آنجا بود كه رد شدگان 
حاضر نبودند از طريق مراجع قانونی پيگيری مطالبات انجام دهند 
و اگر به ناحق رد صالحيت شده اند از اين طريق احقاق حق كنند.

در آن زمان موسوی الری وزير كشور طی برنامه خود استانداران را 
موظف به حضور در تحصن نمايندگان در مجلس كرد؛همچنين در 
۸۲/1۰/۲۲ به همراه استانداران به حضور رهبر انقالب رفت.رهبری، 
برخی  منطق  و  دادند  قرار  ها  صالحيت  بررسی  مالک  را  قانون 
استانداران را در رابطه با رد صالحيت برخی افراد سست و بی پايه 
توصيف كردند، همچنين خواستار جلوگيری از ايجاد اغتشاش و آرام 
سازی فضای به وجود آمده شدند. حضرت آقا مهمترين برنامه مورد 
توجه را برنامه چهارم دانسته و انتخابات را گذرا توصيف كردند و از 
همگان در جمع خواستند به هيجانات پيش آمده دامن نزنند. ايشان 
مجدد باز هم اضافه كردند منطق بعضی ها ضعيف بوده و چارچوب 
نظام؛ تنها مالک است و قضاوت های احساسی موجب برهم زدن 

جو و ايجاد آشفتگی می شود:
»من معتقدم بايد به قانون عمل كرد كه به نفع ما باشد چه به ضرر 
ما خيلی از قوانينی كه در مجلس تصويب می شود ممكن است مورد 
قبول  مورد  است  دولت ممكن  از مصوبات  خيلی  نباشد  قبول شما 
شما و من نباشد اما به همان چيزی هم كه قبول نداريد بايد عمل 
كنيم. و اين منطق دارد منطق اين است كه قانون بد بهتر است بی 
قانونی و نقض قانون است اينكه ما قانون را هرجا طبق ميل ما از 
آب در می آيد قبول داشته باشيم هر جا نتيجه اش طبق ميل ما از 
آب در نمی آيد قبول نداشته باشيم منطقی نيست،من معتقدم قانون 

بايد مالک باشد.«
همچنين از صراحت ورود خود به موضوع صحبت كردند:»اگر كار 
به جای حساسی برسد و محتاج تصميم گيری باشد و اگر نوبت از 
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مراحل قانونی بگذرد و كار به رهبری برسد شكی نيست كه بنده 
وارد می شوم و آنچه تشخيص می دهم وظيفه است؛ عمل خواهم 
تعهد  و  سوگند  بنابه  می خواهم  مجلس  و  جمهور  روسای  كرد.از 
جهت  در  را  خويش  مساعی  همه  ملت  حق  از  پاسداری  در  خود 
رفع اين ظلم به كار برند و جز به تدوين انتخابات آزاد، عادالنه و 
قانونی از جانب همه كسانی كه نقش مهمی در برگزاری انتخابات 
دارند رضايت ندهند چنانچه اين روش نتواند ما را در دستيابی به 
بهره  قانونی  ديگر  روش های  از  ناگزير  ببرد  پيش  به  خواسته  اين 

خواهيم گرفت.«
در شرايطی كه تحصن ادامه داشت و جو مناسبی برای سوء استفاده 
با  رهبر   1۰/۲4 يعنی  روز  آن  فردای  در  بود  فراهم  سودجويان 
شورای نگهبان به صحبت نشست و شورا اعالم كرد خالف قوانين 
انجام گرفته بر  اقدامی كه  جمهوری اسالمی حركت نكرده و هر 
محور قانون اساسی بوده است رهبر نيز اشاره كرد نبايد اجازه داد 
اگر  مسئولين شورا خواستند  از  حق شخصی ضايع شود همچنين 
اشتباهی هم صورت گرفته است اعالم كرده و اقدام به جبران آن 
كنند. به عالوه آنكه اگر درخواست بازنگری داده ميشود بر مبنای 

حق عمل كنند.
اين توصيه های رهبری مورد استقبال خيلی از سياسيون قرار گرفت 
اما همچنان افراد معترض حاضر به اقدام قانونی نشدند و حركت 

ساختارشكنانه خود را ادامه دادند.
در  آفتاب،  ماهنامه  سردبير  علوی تبار،  عليرضا  جريانات  مابين  در 
تغييرات  پيگيری  آنها  از  تحصن كنندگان  ميان  در  خود  سخنان 

بنيادين در نظام را خواستار شد.
علی حكمت سردبير روزنامه توقيف شده خرداد به مديريت عبداهلل 
نوری نيز از جمله كسانی بود كه با حضور در جمع نمايندگان از آنها 
حمايت كرد و از انان خواست سازش راكنار بگذارند و از اصالحات 
باسازش نكردن حمايت كنند چراكه وی معتقد بود اگر معامله ای 
ی  فاتحه  بگيرد  صورت  آنها  توسط  سازش  برای  پرده  درپشت 

اصالحات را بايد خواند.
از ديگر افراد حامی تحصن كنندگان اقای منتظری بود كه با فرستاده 
ای به سوی تحصن كنندگان آنها را حمايت كرد و طی پيامی به 
آنها گفت: »اگر شما صالحيت نداريد پس چه كسی صالحيت  دارد؟ 
مردم با شما همدردی ميكنند وپشت شما خواهند ايستاد.«مير حسين 
موسوی نيز از افراد حامی بود هرچند كه سعی در حفظ ژست سياسی 
خود داشت و در عين حال خود را طرفدار نظام نشان ميداد.از سری 
متحصنين  از  حمايت  به  متشنج  جو  و  تحصن  اين  در  كه  افرادی 
پرداخت شيرين عبادی )شخصی كه جايزه ی صلح نوبل را دريافت 
كرد( بود.او با اعالم اينكه شورا نگهبان خالف جهت اصالح مملكت 
عمل ميكند متحصنين را تشويق كرد و حمايت خود را از آنها اعالم 
نمود همچنين اضافه كرد اگر الزم باشد به جمع آنها خواهم پيوست.

در روزهای شلوغ مجلس هر روز بيانيه ای از هر كدام از متحصنين 
صادر گرديد و هر كدام به نوعی با تشويق های افراد ضد انقالب 
جانی تازه می گرفتند در اين بين كروبی و خاتمی )رييس وقت قوه 
مقننه و مجريه( به آيت اهلل جنتی نامه ای با اين مضمون نوشته اند:

»با تشكر از اعضای محترم شورای نگهبان كه امكان مذاكره را با 
رئيس دو قوه مقننه و مجريه فراهم آورد الزم می دانيم توضيحاتی 
در مورد خطبه نماز جمعه برای مردم بزرگوار توضيحاتی دهيم تا سوء 

تفاهمی كه پيش آمده برطرف شود.برخالف گفته ايشان كه در برابر 
مطالبات رهبر معظم حرفی برای گفتن نداشته و قانع شده ايم؛ شايان 
به ذكر است كه مطالب طرح شده نه تنها قانع كننده نبود بلكه احيانًا 
بر ابهامات نيز افزود. به نظر می رسد كه انتشار مشروح مذاكرات روز 
اعالم  ديگر  بار  است!  مفيد  افكار عمومی  روشن شدن  برای  شنبه 
رقابت  امكان  آن  در حدود 1۹۰ كرسی  كه  انتخاباتی  كه  می كنيم 
به هيچ وجه وجود نداشته باشد و در بقيه موارد نيز غالبًا رد و قبول 
صالحيت  ها به صورتی باشد كه شانس، يك طرف و يك گرايش را 
بيشتر كند ابداً شايسته نظام مردم ساالری دينی نيست ما همچنان 
اميدواريم  و  كنيم  می  اصرار  رقابتی  و  سالم  انتخابات  برگزاری  بر 
با  زودتر  چه  هر  نگهبان  محترم  شورای  تبليغاتی  فضای  ورای  در 
تجديد نظر در رد صالحيت ها انتخاباتی سالم را فراهم آورند.«در 
روز بررسی مجدد صالحيت نمايندگان رد صالحيت شده، نمايندگان 
متحصن طی نامه ای اعالم كردند اگر تغيير محسوس قابل قبولی 
در تجديد نظر ديده نشود به صورت دسته جمعی استعفای خود را 
اعالم خواهيم كرد؛ در همين جهت بود كه 1۲۰ نفر از نمايندگان 
1۰بهمن  تاريخ  در  را  خود  استعفای  بودند  اصالح طلب  كه  مجلس 
۸۲ اعالم كردند و همگی از كار خود دست كشيدند.هرچند اين كار 
يك حالت نمادين برای ايجاد فشار و رسيدن به خواسته مذكور بود 
چراكه استعفای دسته جمعی قانونی نيست و از طرفی هر فرد بايد به 
صورت تكی استعفای خود را به هيئت رئيسه تقديم كند.در چنين 
شرايطی بود كه تعداد 1۳ نفر از اعضای دولت به عالوه پنجاه نفر 
از معاونان وزير نيز اعالم استعفا كردند.رهبری در واپسين روزهای 
نزديك به انتخابات و در آن روزهای جدال بين صالحيت يا عدم 
صالحيت با مردم در 1۵ بهمن ۸۲ ديداری داشت كه در آن سخنان 

بسيار مهمی گفته شد از جمله تاكيد به اينكه دشمن از اين اختالف 
فراوان  راه تالش  اين  از  نظام  تضعيف  برای  و  ميكند  استفاده  ها 
خواهد كرد. يك دستور مهم در آن روز از طرف ايشان اين بود كه 
انتخابات بدون حتی يك روز تاخير انجام شود ايشان همچنين اشاره 
به عناصر نفوذی دشمن در داخل كشور داشته و تاكيد كردند تمام 
مسئوالن به خصوص نمايندگان مجلس و امور اجرايی بايد برای 
مردم و به نفع مردم كار كنند.سخنان رهبری در ديدار با مردم باعث 
نامه ای از آقايان خاتمی و كروبی به رهبر شد آنان كه درخواست 
های متحصنين را پيگيری می كردند باز از عملكرد شورای نگهبان 
اعالم نارضايتی داشتند و مجدد در نامه خود به اين گره ايجاد شده 
دستور  خواستند  رهبری  از  و  داشتند  اشاره  نگهبان  شورای  توسط 
اسناد  بر  تكيه  با  اطالعات  وزارت  داوری  اساس  بر  كه شورا  دهد 
نيز  رهبر  اين  از  بعد  كنند.اما  اعمال  را  دارند  خودشان  كه  نظری 

جوابيه ای در خصوص نامه ی آن دو نفر داد،بدين شرح:
»آقايان اگرچه از حيثيت رهبری توسط شورای نگهبان خرج كرده 
بودند ولی درخواست های شان را از رهبری كردند درصورتی كه 

ميدانند اين كار اصال جنبه ی قانونی ندارد.«
دستور  به  نگهبان  شورای  مقاوت  علت  به  بهمن   1۸ در  سرانجام 
آخر  بيانيه  صدور  با  نمايندگان  آنها  نشينی  عقب  عدم  و  رهبر 
مهم  اهداف  از  يكی  بيانيه  آن  در  دادند،  خاتمه  تحصن  به  خود 
در  همچنان  و  است  بوده  استصوابی  نظارت  حذف  طلبان  اصالح 
و  تمام  تحصن  ماجرای  گونه  دارند.اين  پافشاری  ای  قضيه  چنين 
پرونده متحصنين بسته شد.خاتمی نيز اعالم كرد ما چاره ای جز 
سعيد  اعتراض  موجب  ها  صحبت  اين  نداريم  انتخابات  برگزاری 
را  طلب  اصالح  نام  فقط  طلبان  اصالح  كه:»بعضی  شد  حجاريان 
دست  طلبان  اصالح  جنبش  سركردگی  نبايد  و  كشند  می  يدک 
از نقدهايی كه به تحصن وارد شد  افراد باشد)۸۳/۲/۹(«بعدها  اين 
می توان به سخن بهزاد نبوی اشاره كرد كه گفت من خودم جزو 
افرادی كه متصل بودند و حضور داشتند به جرأت می گويم كه آن 
حركت هيچ نتيجه عينی و ملموسی نداشت نتيجه آن اين شد كه 
اين نشان می دهد مردم  ۳۰ كانديدای اصولگرا وارد مجلس شدند 
ديگر  و  خارجی  نمی دهند.عناصر  رای  حرف ها  تندترين  به  الزامًا 
حاميان تحصن حضور مردم را كمتر از گذشته و چيزی حدود ۲۵ 
به  نزديك  رای كشوری  در مجموع  بودند  كرده  بينی  پيش  درصد 
۵۵ درصد از واجدين شرايط بود كه اين ميزان نسبت به سال های 
قبل و نسبت به ميزان مشاركت در انتخابات شوراها باالتر بود.اگر 
را در دوره رياست جمهوری خاتمی بررسی  سير جريان اصالحات 
از  پس  جريان  اين  ميبريم  پی  اصالحات  جريان  ناكامی  به  كنيم 
انتخابات شورای اول شهر در سال ۷۷  دوم خرداد ۷۶ توانست در 
مجلس ششم در سال ۷۸ و رياست جمهوری سال ۸۰ پيروز باشد اما 
ناكارآمدی اصالحات موجب دلسردی مردم  اين دوره طيف  از  بعد 
ناكامی:  اين  اصلی  دليل  شد.شايد  جريان  اين  اجتماعی  ناكامی  و 
كه  فكر  طرز  اين  با  بود  )سكوالر(  دينی  غير  نظام  خواهان  دولتی 
مردم و در اصل مسلمانان نسبت به دين بی رغبت شده اند. و همين 
فكر باعث پيشبرد پروژه سكوالريزاسيون توسط فعالين اين حيطه 
خود،  های  مهره  حفظ  برای  خاتمی  زمانی  چنين  شد.در  ايران  در 
حفظ قدرت در دوران رياست خود، و همچنين حفظ آراء و رضايت 
مردمی درصدد جمع آوری افراد برای تشكيل سازمان های عقيدتی 
تشكيالتی برای به سرانجام رساندن پروژه سكوالر در سال ۸۸ بود.

به همين منظور دو موسسه ،»مجمع بين المللی گفتگوی تمدن ها« 
و »بنياد باران« هر كدام با رويكرد فرهنگی مديريتی علمی تاسيس 
كرد. عجيب ترين اقدامی كه در مورد اين دو موسسه صورت گرفت 
اين دو بود كه در  تعيين نمودن رديف بودجه عمومی كشور برای 
آخرين روز رياست جمهوری خاتمی انجام شد به زبان ساده يعنی 
بودجه  از  را  خود  های  هزينه  بودند  كه خصوصی  موسسه  دو  اين 
عمومی دولت پرداخت می كردند.با ابالغ اين مصوبه در روز پايانی 
از جمله محمدرضا  افراد اصالح طلب  از  زيادی  تعداد  دولت خاتمی 
عارف، مرتضی حاجی ،حبيب اهلل بيطرف ،بيژن زنگنه و... را با حقوق 
و مزايای دولتی به اين موسسات منتقل كرد و خود نيز به عنوان 
بود يك  اتفاق  برگزيده شد.آنچه در حال  اين دو مجموعه  رياست 
جريان برنامه ريزی شده حتی پس از افول دولت اصالح طلبان بود 

كه آن هم صرفًا برای بازگشت قدرت اصالح طلبان بود.

یک
نگاه

من معتقدم باید به قانون عمل کرد که به نفع 
ما باشد چه به ضرر ما خیلی از قوانینی که در 

مجلس تصویب می شود ممکن است مورد 
قبول شما نباشد خیلی از مصوبات دولت 

ممکن است مورد قبول شما و من نباشد اما 
به همان چیزی هم که قبول ندارید باید 

عمل کنیم. و این منطق دارد منطق این است 
که قانون بد بهتر است بی قانونی و نقض 

قانون است اینکه ما قانون را هرجا طبق میل 
ما از آب در می آید قبول داشته باشیم هر 

جا نتیجه اش طبق میل ما از آب در نمی آید 
قبول نداشته باشیم منطقی نیست،من 

معتقدم قانون باید مالک باشد.
»رهبر معظم انقالب اسالمی«
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نگاهی به  سیاست خارجی دولت خاتمی و عملکرد آن در مواجهه با دولت های غربی

تحقیر نتیجه ی تغییر! 
| گفتماِن سیاست خارجی |

سياست  حوزه  در  خاتمی  دولت  عملكرد  و  رويكرد  بررسی  با 
خارجی می توان مدعی شد كه در دوران اصالحات، سياست 
خارجی ايران در عين تداوم ظاهری، دستخوش تغييرات رفتاری 
خاتمی،  خارجی  سياست  راهبرد  و  گيری  سمت  شد.  شگرفی 
اصالح  تعهد  »عدم  نوعی  رفسنجانی،  هاشمی  دولت  همانند 
طلب« بود؛ به اين معنی كه راهبرد هر دو دولت، عدم وابستگی 
نظام  و  نظم  برای اصالح  المللی، تالش  بين  قدرت  مراكز  به 
مستقر و موجود بين المللی، و مقابله با نظام تك قطبی مبتنی 
بر استيال و سلطه آمريكا بود. خاتمی در موردی طی سخنانی 
بر مبنای همين راهبرد تصريح كرد كه: »ايران اسالمی انديشه 
و پندار سلطه طلبی را نمی پذيرد و خود نيز قصد سلطه طلبی 
ندارد. ما با جهان تك قطبی به اين معنا كه يك قدرت به خاطر 
برخورداری از امكانات مادی بخواهد خواست ها و سياست های 
ظاهر  در  راهبرد،  مخالفيم«.اين  كند،  تحميل  دنيا  به  را  خود 
اما  نداشت؛  انقالب اسالمی  با گفتمان  تعارضی  و شكل خود، 
آن  كردن  عملياتی  برای  كه  راهكارهايی  با  اصالحات  دولت 
از يك نگرش  ناشی  راهبرد،  اين  اتخاذ  داد كه  نشان  برگزيد، 
نكوهش  و  بوده،  الملل  بين  روابط  به  گرايانه و عاطفی  آرمان 
آموزه  در  ريشه  رو  هيچ  به  خاتمی،  ادبيات  در  طلبی  سلطه 
نظام  ماهيت  به  آنان  نگاه  و  اسالمی  جمهوری  رهبران  های 
جمهوری  هدف  )ره(،  خمينی  امام  نگاه  در  ندارد.  الملل  بين 
سلطه  كردن  كم  و  جهان  در  اسالم  نفوذ  »گسترش  اسالمی 
جهان خواران« و نيز »خشكانيدن ريشه های فاسد صهيونيسم، 
سرمايه داری و كمونيسم« است. به باور امام )ره( »امروز جنگ 
استكبار، و  و  استضعاف  غنا، جنگ  و  فقر  باطل، جنگ  و  حق 

جنگ پابرهنه ها و مرفهين بی درد شروع شده است«.
را  الملل  بين  نيز در گفتاری عرصه روابط  آيت اهلل خامنه ای 
به صحنه جنگی تشبيه می كنند كه انسان همواره بايد در آن 
هوشيار باشد: »انسان بايد در اين عرصه وسيع بين المللی، خود 
اينها  را در ميدان جنگ مشاهده كند. بحث صلح و نوازش و 
پشت حرف  زنند،  می  نرم  كه حرف  آنجائی هم  نيست. حتی 

نرم، يك خنجر آخته ای وجود دارد كه منتظر غفلتی هستند 
تا دسته در جگر طرف مقابل خودشان فرو كنند. لذا بايد بيدار 
روحيه سلطه گری  اين  ايشان  نگاه  بود«.در  بايد هوشيار  بود، 
از  گران  سلطه  مقابل  در  كرنش  با  بخواهد  كه  نيست  چيزی 
گردن  و  زورگوئی  اين  مقابل  »در  تعديل شود:  با  و  برود  بين 
برخورد  بايد  جور  چه  ناشناسی  حق  و  نشنوی  حرف  و  كلفتی 
كرد؟ دو جور برخورد وجود دارد: يك برخورد، تسليم است؛ يك 
برخورد، مقاومت است. تسليم در مقابل زورگويان جهان، زورگو 
را به زور گوئی تشويق می كند. تسليم ملتها، تسليم سياسيون 
زورگويی  مقابل  در  مختلف  جوامع  روشنفكران  تسليم  عالم، 
های استكبار جهانی، مشوق آنها در پيشرفت است؛ مشوق آنها 
درزورگويِی بيشتر است.«نگرش خاتمی اما به روابط بين الملل 
دائمی  به جنگ  اعتقادی  تنها  نه  است. خاتمی  متفاوت  كامال 
حق و باطل ندارد، بلكه عرصه روابط بين الملل را »عاطفی« 
می پندارد و بر اين باور است كه می توان با گفت و گو، مبادله 
و مفاهمه فرهنگی بين ملت ها و در نتيجه از بين رفتن پيش 
از  عاری  المللی  بين  جامعه  يك  به  مدارانه  قوم  های  داوری 
زور و خشونت و سپس صلح جهانی رسيد: »گفت وگو، شرط 
الزم برای رسيدن به صلح است.صلحی كه از راه گفت و گو 
حاصل شود و بر اثر رشد عقلی و عاطفی انسان به دست آيد، 
تابع علل وجود خود، يعنی تكامل عقلی و روانی خواهد بود و 
چون سير قهقرايی در رشد عقل، امری است نزديك به محال، 
چنين صلحی الجرم امری طوالنی است و ثانيا دامنه آن بسيار 
به  »بايد  گويد:  می  ديگر  جايی  در  بود«.خاتمی  خواهد  وسيع 
تحقق دموكراسی و جامعه مدنی در عرصه بين المللی انديشيد. 
در دنيای امروز، حكومت ها يا به اراده ملتها وابسته اند و يا به 
نيروهای بيگانه؛ از اين رو برای تحقق دموكراسی و حكومت 
های مردم ساالر در درون كشورها بايد در درجه اول به محور 
و  ستم  يعنی  كشورها،  اين  در  تبعيض  و  ستم  اصلی  پشتوانه 
تبعيض بين المللی، بينديشيم و در پی تأسيس و استقرار نوعی 
در  مدنی  نهادهای  و  مدنی  جامعه  تقويت  ايجاد  و  دموكراسی 
سطح جهانی باشيم«. اين نگرش خاتمی به عرصه روابط بين 
الملل در حقيقت ريشه در ديدگاه »انترناسيوناليسم ليبرال« دارد. 
بر اساس اين ديدگاه كه »امانوئل كانت« و»جرمی بنتهام« دو 
از  افراد مستقل،  چهره سرشناس آن هستند، جوامع مستقل و 

طريق كنش متقابل و همكاری افزون تر، به سمت مقصدهای 
است،  همگانی  سعادت  و  صلح  تر  مهم  همه  از  كه  مشترک، 
می  عقل  ليبرال«،  نظر»انترناسيوناليسم  در  كنند.  می  حركت 
الملل ايجاد كند. »جرمی  تواند آزادی و عدالت در روابط بين 
بنتهام« معتقد بود در هيچ جا ميان منافع ملت ها تعارضی وجود 
ندارد؛ بدين طريق طرح های صلح دائمی می توانند از سطح 
خرد يعنی قرارداد اجتماعی ميان افراد در جوامع داخلی، به سطح 
كالن تر يعنی ميان دولت ها در نظام بين الملل بسط پيدا كنند.

بر همين مبنا بود كه »سيد محمد خاتمی« صلح گرايی، تنش 
اعتماد سازی، گفت و گو، چندجانبه گرايی گفتمانی و  زدايی، 
تالش برای برقراری دموكراسی جهانی را در دستور كار سياست 
خارجی خود قرار داد. در پرتو اين گفتمان، تنش زدايی، توسعه 
روابط و مناسبات با شورای خليج فارس، اتحاديه اروپا و سپس 
آمريكا در دستور كار و اولويت سياست خارجی دولت اصالحات 
قرار گرفت. خاتمی در نشست خبری در حاشيه اجالس هزاره 
سران كشورهای عضو سازمان ملل درباره سياست تنش زدايی 
خود گفت: »سياست تنش زدايی ايران شامل همه كشورها می 
شود و ما به هيچ وجه از دشمنی و تشديد دشمنی ها استقبال 
نمی كنيم و در حال حاضر روابط بين ملت ايران و آمريكا مثبت 
است.« و اين در حالی بود كه نظر صريح آيت اهلل خامنه ای 

رهبر انقالب اسالمی با اين موضع خاتمی كامال در تضاد بود:
»مسئله ما با آمريكا، مسئله تنش زدايی نيست.]چون[ سياست 
جمهوری  برای  مزاحمت  ايجاد  بر  متكی  آمريكا  استكباری 

اسالمی ايران و مخالفت از پيشرفت اقتصادی كشور ماست«.
از  زدايی  تنش  سياست  اجرای  و  اعمال  سرآغاز  تقدير،  هر  به 
هشتمين اجالس سران كنفرانس اسالمی در 1۸ آذرماه 1۳۷۹ 
را  مساعدی  فضای  و  فرصت  تهران  اجالس  بود.  تهران  در 
فراهم ساخت تا رهبران ايران با سران عرب شركت كننده در 
نشست، درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای و بين المللی گفت و 
گو و رايزنی كنند. بويژه آنان فرصت يافتند تا درباره مهم ترين 

موضوع اختالفی يعنی جزاير سه گانه ايرانی گفت و گو كنند.
به سنگ خورد. سران  زدايی  برای تنش  تير خاتمی  اولين  اما 
شورای همكاری خليج فارس در نشستی كه در آذرماه همان 
سال )۷۹( برگزار شد، بار ديگر از ادعای مالكيت امارات عربی 
با وجود اين، خاتمی  متحده بر جزاير سه گانه حمايت كردند. 

 1366
1367
1368
1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384

دوم
خرداد

98

95
هواِی

آزاد

دانشجویی
یادداشت

 کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
 این نوشتار تقدیم میشود به شهید بهروز مرادی



اعتمادسازی  منظور  به  و  ورزيد  اصرار  خود  رويه  بر  همچنان 
و نشان دادن حسن نيت ايران، برای ديدار با شيخ »زايد آل 
استقبال وی  با  كه  كرد  آمادگی  اعالم  امارات  رئيس  نهيان« 
مواجه شد. اين ديدار اما هيچ گاه صورت نگرفت.در پرتو اصل 
تنش زدايی در سياست خارجی دولت اصالحات، تصميم گرفته 
به حكم  اروپايی  تند كشورهای  واكنش های  به  توجه  با  شد 
امام درباره نويسنده كتاب »آيات شيطانی«، اين قضيه حل و 
فصل شود در 1۳ شهريور ۷۷ در حاشيه پنجاه و سومين مجمع 
امام خمينی  فتوای  نيويورک خاتمی  در  عمومی سازمان ملل 
)ره( درباره اعدام سلمان رشدی را مسئله ای فقهی و در نتيجه 
كامال پايان يافته اعالم كرد. گويی امام )ره( اين روز خاتمی 
را به چشم ديده بودند.وقتی خاتمی سخاوتمندانه از حكم امام 
از  دقيقا 1۰ سال  نظر كرد،  درباره سلمان رشدی صرف  )ره( 
سال ۶۷ می گذشت؛ يعنی زمانی كه امام )ره( پيش بينی كرده 
بودند: »ترس من اين است كه تحليلگران امروز، 1۰ سال ديگر 
بر كرسی قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتوای اسالمی 
و حكم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماسی 
بوده است يا خير؟ و نتيجه گيری كنند كه چون بيان حكم خدا 
و كشورهای غربی  بازار مشترک  و  است  داشته  تبعاتی  و  آثار 
عليه ما موضع گرفته اند، پس بايد خامی نكنيم از كنار اهانت 
كنندگان به مقام مقدس پيامبر و اسالم و مكتب بگذريم!« پس 
از آن موضع خاتمی، تنها دستاورد دولت اصالحات اين شد كه 
»رابين كوک« وزير خارجه انگليس به ايران سفر كرد و پس از 
مذاكرات، روابط دو كشور به سطح سفير ارتقاء داده شد.پس از 
آن عقب نشينی خاتمی، دندان طمع خود را تيزتر كردند.در سوم 
و چهارم مهر ماه ۸۰ هيئت تروئيكای اروپا به سرپرستی »لويی 
ميشل« نخست وزير بلژيك برای بحث و گفت و گو با مقامات 
تهران سفر كرد. آنان خواهان بهبود و گسترش روابط با ايران 
شدند؛ مشروط بر اينكه ايران به »ائتالف مبارزه با تروريسم« 
بپيوندد. در همين راستا بود كه مذاكراتی نيز بين »رايان كراكر« 
سفير وقت آمريكا در كابل و فرستادگان تهران، در ژنو انجام 
شد.در دوره رياست جمهوری خاتمی، 1۰ دور مذاكره بين ايران 
و اتحاديه اروپا برگزار شد. هدف اصالح طلبان از اين مذاكرات 
به سازمان تجارت جهانی  پيوستن  اقتصادی و  همكاری های 
بود و اروپايی ها در مقابل، موضوعات سياسی چون حقوق بشر، 
مطرح  با  اما  كردند.  می  دنبال  را  خاورميانه  صلح  و  تروريسم 
شدن مسئله هسته ای ايران، اتحاديه اروپا در خرداد ماه 1۳۸۲ 
با صدور بيانيه ای به صراحت بيان داشت كه گفت و گوهای 
اقدامات  با جمهوری اسالمی مشروط و منوط به  اتحاديه  اين 
سالح  گسترش  عدم  بشر،  حقوق  های  حوزه  در  ايران  مثبت 
های هسته ای و حمايت از فرآيند صلح اعراب و اسرائيل است.

دقيقا در همين مقطع و به دليل اصرار دولت اصالحات بر ادامه 
برآورده كردن خواست طرف مقابل است كه پای  مذاكرات و 
مداخله اروپايی ها به روند هسته ای شدن ايران باز می شود 
و  مذاكره«  ميز  »پای  بتواند  اينكه  اميد  به  اصالحات  دولت  و 
از طريق مفاهمه، صلح آميز بودن برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی را اثبات كرده و غربی ها را به پای ميز گفت وگوهای 
بی نتيجه پيشين يعنی مذاكرات تجاری بازگرداند، باب مذاكرات 
و  ايران گشوده  ای  برنامه هسته  درباره  را  فرجام جديدی  بی 
غربی ها را در مقام مدعی و طلبكار می نشاند.ظاهرا در همين 
دولت  دو  هر  گيرد  می  تصميم  خاتمی  دولت  كه  است  دوران 
در  را  نقش خود  تا  بشناسد  به رسميت  را  فلسطين  و  اسرائيل 
فرآيند صلح مورد نظر غرب نيز ايفا كند؛ كه البته با هوشياری 
رهبر انقالب اين حركت متوقف می شود؛ ، كه اگر به مقصد 
می رسيد، جدا از آنكه به آرمان های امام )ره( و انقالب پشت 
پا ميزد، اعتبار منطقه ای و جهانی ايران را كه در طول ساليان 
دراز به سبب ايفای نقش محوری در مقاومت كسب شده بود، 
می  فرو  انزوا  و  انفعال  الک  در  را  ما  ملت  و  داد  می  باد  بر 
آمريكا،  به  در سفری  ديد كه خاتمی  بعدها خواهيم  البته  برد. 
همچنان  غرب  قبال  در  خويش  وعده  به  كه  دهد  می  نشان 
وفادار است و صراحتا اعالم می كند كه از نظر او اسرائيل بايد 
به رسميت شناخته شود.در چارچوب چندجانبه گرايی گفتمانی 
سازمان  در  ايران  اسالمی  جمهوری  مشاركت  خاتمی،  دولت 
يافت.  گسترش  و  افزايش  ديگر  های  دوره  از  بيش  نيز  ملل 

مهم ترين انگيزه ايران مشاركت درهنجارسازی، تنظيم دستور 
كار و تدوين قواعد بازی بين المللی و منطقه ای بود. بر اين 
اساس، طرح و تصويب »گفت وگوی تمدنها« به عنوان يك 
قاعده وهنجار بين المللی در دستور كار سياست خارجی ايران 
قرار گرفت. در حقيقت دولت اصالحات در چارچوب چند جانبه 
گرايی گفتمانی، منافع ملی خود را در راستای مصالح جامعه بين 
عمومی  مجمع  سومين  و  پنجاه  در  كرد.خاتمی  تعريف  المللی 
سازمان ملل در اوايل مهر ۷۷ گفت و گوی تمدنها و پيشنهاد 
مطرح  عنوان  اين  تحت  را  ۲۰۰1ميالدی  سال  گذاری  نام 
ساخت: »به نام جمهوری اسالمی ايران پيشنهاد می كنم. به 
عنوان گام اول سال ۲۰۰1 م از سوی سازمان ملل سال گفت و 
گوی تمدنها ناميده شود. با اين اميد كه با گفت و گو نخستين 
گام های ضروری برای تحقق عدالت و آزادی جهان برداشته 
شود. استقرار و توسعه مدنيت چه در صحنه داخلی كشورها و 
چه در پهنه جهانی در گرو گفت و گو ميان جوامع و تمدن ها با 

ساليق و نظرات متفاوت است.« 
تسخير  روز  )سال   ۷۷ آبان   1۳ تاريخ  در  نيز  عمومی  مجمع 
سفارت آمريكا در تهران( نام گذاری سال ۲۰۰1 م را به عنوان 

سال گفت و گوی تمدنها به اتفاق آراء تصويب كرد.
بين  صلح  برقراری  و  زدايی  تنش  برای  خاتمی  های  تالش 
المللی بر پايه گفت و گو اما نه تنها به نتيجه نرسيد، بلكه هر 
چه او و دولتش برای به دست آوردن رضايت طرف مقابل كوتاه 
آمد و عقب نشست، دشمن پای خود را پيشتر و پيشتر گذاشت.

نظريه  سرمست  وقتی  كه  بود  آنجا  در  خاتمی  بزرگ  اشتباه 
تاريخ  در  را  آن  سرنوشت  بود،  شده  ليبرال«  »انترناسيوناليسم 
نديد و نخواند كه اين آرمان گرايی »ويلسونی«، نتوانست جلوی 
عرصه  واقعيات  نخواست  خاتمی  بگيرد؛  را  دوم  جهانی  جنگ 
روابط بين الملل را كه صحنه تقالی مستكبر برای كسب قدرت 
و منفعت بيشتر است، درک كند. و زود بود كه نتيجه »عاطفی 
گرايی« خود در سياست خارجی را مشاهده كرد. در همان سال 
پيشنهاد خاتمی سال گفت  به  ۲۰۰1م كه سازمان ملل متحد 
وگوی تمدنها نام گذاری كرد، آمريكا جنگ جهانی خود عليه 
تروريسم ادعائی اش را از افغانستان آغاز كرد و ديری نپائيد كه 
ايران هم از سوی واشنگتن در زمره كشورهای عضو »محور 

شرارت« دسته بندی شد.
| رابطه با آمریکا |

 ايران پيش از انقالب به ويژه از حدود سال 11۷۰ يعنی آغاز 
شد.  انگليس  و  روس  استعمار  آمد  و  رفت  محل  قاجار  دوران 
انگليسی ها  توانست نقش روس ها و  اندک  اندک  آمريكا  اما 
شود؛  مسلط  امور  بر  رسما  خود  و  كند  رنگ  كم  را  ايران  در 
دهه۲۰،  در  نفت  شدن  ملی  نهضت  آغاز  از  پس  كه  جايی  تا 
اما  ايستاد،  مصدق  دولت  كنار  در  لندن  عليه  ابتدا  واشنگتن 
بيگانه  اين نهضت در سير طبيعی  تيغ  چون ديد ممكن است 
ستيزی خود دامن آمريكا را نيز بگيرد، جايگاه خود را در اين 
با  بود كه كاخ سفيد  داد.اين  تغيير  منازعه سياسی 1۸۰ درجه 
همكاری سازمان اطالعات انگلستان اقدام به تهيه طرح كودتا 
با  نهايتا  كردند.  ايران  در  آن  اجرای  مقدمات  نمودن  فراهم  و 
دخالت مستقيم »سيا« وعوامل جاسوسی اين سازمان در ايران 
و با همراهی شبكه های داخلی وابسته دولت اياالت متحده در 
كه  شاه  و  مستقيم حكومت مصدق سرنگون شد  دخالت  يك 

حذف  بازگشت.با  ايران  به  مجددا  بود،  شده  فراری  كشور  از 
ايران  كشور،  اين  آمريكا،  توسط  شاه  گيری  قدرت  و  مصدق 
را به جوالنگاه سياست های خود مبدل ساخت و بدون حضور 
هيچ رقيب و قدرت مشابهی توانست به مدت ۲۰ سال در آن 
حضور فرهنگی، اقتصادی و سياسی مستمر برقرار سازد. از اين 
پس تهران تمام سياست های خارجی خود را در مطابقت كامل 
به  اوامر و خواسته های سران واشنگتن تنظيم می كرد و  با 
تدريج اياالت متحده به شريك اصلی روابط اقتصادی، سياسی 

و نظامی ايران در دنيای خارج تبديل گشت
به گفته »جيمز بيل«، عمليات مداخله جويانه آمريكا در امور 
ايران زخم مزمنی برجای گذاشت كه مدت ۲۵ سال از آن خون 
انقالب  پيروزی  از  اما پس  اين وضعيت  می چكيد. دگرگونی 
اسالمی آغاز شد. ۲۲بهمن ماه ۵۷ آمريكا ايران را كه به گفته 
برای  استراتژيك  گذرگاه  ترين  مهم  برژينسكی«  »زبيگنيو 
واشنگتن بود، رسما از دست داد.يك سال از پيروزی انقالب 
اسالمی می گذشت كه خبر فرار »محمدرضا پهلوی« به آمريكا 
به  نسبت  نفرت  و  خشم  از  موجی  و  شد  منتشر  ها  رسانه  در 
راهپيمايی  دو  مردم طی  كرد.  ايجاد  ملت  دل  در  را  واشنگتن 
به  را  تر شاه  از كاخ سفيد خواستند كه هر چه سريع  تاريخی 
اما پاسخ واشنگتن منفی بود. نهايتا در روز  ايران مسترد كند، 
1۳ آبان ۵۸ جمعی اندک از دانشجويان دانشگاه های تهران كه 
خود را دانشجويان پيرو خط امام )ره( می ناميدند، به سفارت 
با  )ره(  خمينی  كردند.امام  تصرف  را  آن  و  برده  حمله  آمريكا 
بيان اينكه سفارت آمريكا مركز جاسوسی و توطئه بود، از اقدام 
ياد كردند.  انقالب دوم  به عنوان  آن  از  و  دانشجويان حمايت 
ديپلماتيك  روابط  واشنگتن  دولت   ۵۹ فروردين   1۸ در  نهايتا 
خود را قطع كرد و امام خمينی )ره( نيز اين اقدام را به فال نيك 
گرفته فرمودند: »اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه 
رابطه  قطع  همين  است،  مظلوم  و صالح  خير  به  گفت  بتوان 
است«.با قطع رابطه، اميد آمريكا از ايران قطع شد، اما طمعش 
به ايران نه. اين بود كه واشنگتن رسما مجموعه ای از اقدامات 
سياسی، اقتصادی و نظامی را برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
ماجرای  و  مستقيم  حمله  كرد.  آغاز  ايران  بر  مجددا  تسلط  و 
معجزه وار طبس، سفر مك فارلين به ايران با هواپيمايی حامل 
تجهيزات نظامی، حمايت از صدام حسين در جنگ عليه ايران، 
تصويب يك سری تحريم های اقتصادی گوناگون و... از جمله 
اين اقدامات بود كه هيچ كدام نتوانست نظام سياسی ايران را 

زمين گير كند.
»سيد محمد خاتمی« از جمله شخصيت های سياسی بود كه 
در  او  گرفت.  آمريكا  عليه  تندی  مواضع  شمسی   ۶۰ دهه  در 
جايی آمريكا را »خطری جهانی و بليه ای برای همه ملت های 
كمسيون  رئيس  مقطعی  در  كه  او  خواند.  بشريت«  و  محروم 
به   ۶1 ماه  ارديبهشت  بود،  اسالمی  شورای  مجلس  خارجه 
ای  رابطه  آمريكا  با  »ما  گفت:  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
اكنون  ايران هم  اسالمی  انقالب  و  داشت  نخواهيم  و  نداشته 
نظر  از  است«.  خوار  جهان  ابرقدرت  اين  دشمن  ترين  بزرگ 
خاتمی علت و ريشه همه اقدامات ضد ايرانی آمريكا اين بود: 
و  خواست  كه  است  اين  ايران  اسالمی  انقالب  بزرگ  »گناه 
اراده توده های ميليونی مؤمن را حاكم گردانيده است و عوامل 
سرسپرده خارجی و جاسوسان آمريكايی و سازشكاران با قدرت 
های سلطه طلب را از صحنه سرنوشت بيرون رانده است«. وی 
همچنين در سرمقاله ای كه برای كيهان نوشت، نقش سفارت 
آمريكا در ايران را اينگونه توصيف و از تسخير آن حمايت كرد: 
»پيش از انقالب كشورمان در اشغال نظامی آمريكا و محكوم به 
اجرای برنامه هايی بود كه تنها منافع مشروع آمريكا و سرمايه 
شيطان  جاسوسی  »النه  و  گرفت  می  نظر  در  را  غرب  داری 
بزرگ« و در ايران تحت نام سفارت خانه، كارگزار سياست های 
توسعه طلبانه امپرياليسم در منطقه و مركز فرمانروايی بر ايران 
اشغال شده بود«. پس از رحلت امام خمينی )ره( اما در كالم 
امام  آرای  بر  منطبق  انقالبی  مواضع  اين  از  يارانش  و  خاتمی 
)ره( خبر نبود. آنها كه عزم قبضه كردن قدرت در همه ابعادش 
و  پنداشته  ايران  سياسی  نظام  براندازی  را  راه  بودند،  كرده  را 
ديگر  تنها  نه  پروراندند،  می  ذهن  در  را  سكوالريسم  سودای 
خصومتی با آمريكا نداشتند، بلكه برای زمين زدن واليت فقيه، 
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دست در دست شيطان بزرگ نيز نهادند. آنان محاسن ارتباط 
با آمريكا را تئوريزه و تبليغ كرده و حتی خارج از چارچوب های 
با  رابطه  برقراری  و  همكاری  به  اقدام  نظام،  در  شده  تعريف 
آمريكا نمودند. خاتمی جديد به صراحت می گفت »من هرگز 
شد،  جمهور  رئيس  خاتمی  وقتی  بزرگ«!  شيطان  گويم  نمی 
تالش های فراوانی از سوی دولت وی، مطبوعات موسوم به 
زنجيره ای، نمايندگان مجلس ششم و اعضای حزب مشاركت 
برای برقراری ارتباط با آمريكا صورت گرفت.به ياد بياوريم كه 
ارشاد در سال1۳۷1، رسانه  وزارت  از  استعفای خاتمی  از  پس 
از »اصالح« در درون  و  به شدت خشمگين شده  های غربی 
جمهوری اسالمی اظهار نا اميدی كرده بودند. در همين راستا 
ها  آمريكايی  مواضع  دهند  می  نشان  كه  دارند  وجود  اسنادی 
از  ايران پس  اسالمی  به جمهوری  نسبت  آنها  ادبيات  و حتی 
تغيير  اين  از  بخشی  كرد.  تغيير  خاتمی  دولت  آمدن  كار  روی 
هفتمين  انتخابات  در  خاتمی  پيروزی  به  ها  آمريكايی  واكنش 
دوره رياست جمهوری قابل مشاهده است. برای نمونه، »سام 
گجنسون« نماينده كنگره آمريكا در مصاحبه ای از خوشحالی 
»همه« از انتخاب خاتمی سخن می گويد؛ يا »سايروس ونس« 
مشاور وقت امنيت ملی آمريكا رياست جمهوری خاتمی را زمان 
برقراری مجدد روابط ديپلماتيك تهران - واشنگتن می داند. 
اما شايد صريح ترين موضع در مورد روابط دوجانبه، مربوط به 
»ريچارد كلمن« باشد كه روی كار آمدن اصالح طلبان را پايان 
روزهای سردرگمی آمريكا دانست و اضافه كرد: »من به همه 
مردم دنيا می گويم. ما به ايران باز خواهيم گشت«.البته در اين 
سو، در دولت خاتمی نيز نشانه هايی نزديك به همين مضامين 
به چشم می خورد. برخی محققان بر اين باورند كه مهم ترين 
بعد سياست تشنج زدايی خاتمی در اصل تالش برای كاهش 
سطح تنش و رويارويی بين ايران و آمريكا بود؛ به گونه ای كه 
رئيس دولت اصالحات سعی كرد از طريق گفت و گوی مستقيم 
با مردم و غير مستقيم با دولت آمريكا، سياست دولت هاشمی 
رفسنجانی در پرهيز از تقابل با اين كشور را »تعميق« بخشد.

خارجی  سياست  اهداف  راستای  در  خاتمی  حركت  نخستين 
دولت اصالحات در قبال آمريكا را می توان گفت و گوی وی با 
شبكه سی.بی.اس آمريكا دانست. او در اين مصاحبه با اشاره به 
اينكه جمهوری اسالمی ايران اصل تشنج زدايی را پيشه كرده، 

در مورد ايجاد رابطه با آمريكا اظهار داشت:
»من مراتب احترام خود را به ملت و مردم آمريكا اعالم می كنم 
و اميدوارم با مردم آمريكا در آينده ای نزديك ، سخن بگويم 
ولی از بدی هايی كه سياستمداران آمريكا در پنجاه سال گذشته 

در حق ما رواداشتند، متأسفم.«
تلويزيونی  شبكه  يك  با  گو  و  گفت  در  بعد  ماه  يك  خاتمی 
آمريكايی ديگر )سی.ان.ان.( از ملت آمريكا تمجيد كرد و مبانی 
عبارات  ترين  مشهورين  شايد  ستود.  را  آن  آزادی  و  مذهبی 
تمدن  كه  باشد  جمالت  اين  خالل  در  آمريكا  درباره  خاتمی 
آمريكا را شكل ايده آل تلفيق دين و آزادی - كه او در ايران 
همواره بر آن اصرار داشت - دانست و گفت: »يكی از فاجعه 

های بزرگ تاريخ بشر اين است كه دينداری با آزادی روبه روی 
هم قرار بگيرند كه در اين صورت هم دين زيان می كند هم 
آزادی و هم انسانی كه شايسته اين است كه ديندار و آزاديخواه 
باشد. در آمريكا هيچگاه آزادی و دينداری روبه روی هم قرار 
نگرفته بودند و حاال هم نگاه كنيم مردم آمريكا اغلبشان مردم 
دينداری هستند و دين ستيزی در آمريكا كمتر است. در عين 
حال آن نگاهی به دين كه مايه و پايه تمدن »آنگلو آمريكن« 
شده، آن دينی است كه با آزادی سازگار است و من معتقدم كه 
بشر اگر بخواهد خوشبخت شود بايد كاری كند كه هم معنويت 
دين را داشته باشد و هم شرافت و آزادی را. به اين جهت است 
كه بنده می گويم به ملت بزرگ آمريكا احترام می گذارم، به 
خاطر تمدن خوبی كه آنها داشتند.«در همين مصاحبه بود كه 
خاتمی از واژه »شهيد« برای توصيف شانزدهمين رئيس جمهور 
اياالت متحده - كه در سال 1۸۶۵ م به دست يك بازيگر ترور 
شد استفاده كرد: » پيوريتن ها خواستار يك نظامی بودند كه 
در آن خدا با حرمت انسان و آزادی انسان توأم باشد داد. و اين 
تمدن را در نيوانگلند يعنی در شش ايالت انگلستان جديد بنياد 
نهادند. اندک اندک اين تمدن بسط پيدا كرد و سراسر آمريكا 
را فرا گرفت حتی با بعضی گرايش های غلط كه در آمريكا هم 
بود )از جمله در بعضی از ايالت های آمريكا منجر به يك نظام 
سخت برده داری شد( همين تمدن آمريكايی درگير شد و آن 
كه  دادند  زيادی هم  های  كرد. شهيد  الغا  را  داری  برده  رسم 
و  خوب  مقتدر،  جمهور  رئيس  لينكلن  آبراهام  نامدارش  شهيد 
شرافتمند آمريكا است.«خاتمی مخالفت خود با به آتش كشيده 
نيز اعالم داشت:»بنده هم در  را  ايران  آمريكا در  شدن پرچم 
زمينه آتش زدن پرچم به هيچ وجه با آنچه كه باعث جريحه 
دار شدن احساسات ملت و رمز و نمونه مليت يك كشور باشد 

موافق نيستم«.
»بيل كلينتون« رئيس جمهور هم دوره خاتمی در آمريكا، پس 
از گذشت سه هفته به اين ابراز احترام خاتمی پاسخ داد و در 
ايران را  پيام تبريكی كه به مناسبت »عيد فطر« منتشر كرد، 
»كشوری مهم با ميراث فرهنگی سرشار« خواند و از دور بودن 
دو ملت ايران و امريكا ابراز تأسف كرد. او البته اختالف های 
فيمابين را نيز ناشی از برخی »سياست های ايران« و در عين 
های  سياست  برخی  مورد  در  »گرچه  دانست:  رفع  قابل  حال 
ايران، با اين كشور اختالف جدی داريم، ولی به اعتقاد من اينها 

برطرف شدنی است.« 
دو ماه بعد نيز »مادلين آلبرايت« وزير خارجه دولت كلينتون از 
درباره حمايت  تهران  عليه  واشينگن  اتهامات معمول  يك سو 
ايران از تروريسم،مخالفت با روند صلح خاورميانه و تالش برای 
دستيابی به سالح هسته ای را تكرار كرد و از سوی ديگر به 
دست داشتن آمريكا در كودتای ۲۸ مرداد عليه دولت »محمد 
مصدق« و نيز حمايت كشورش از حكومت پهلوی اذعان كرد.

»بلند  درباره  خاتمی  سخنان  به  خود  مواضع  ادامه  در  البرايت 
گفت:  و  كرد  اشاره  دو كشور«  ميان  اعتمادی  بی  ديوار  بودن 
»ما می خواهيم با ايران برای از بين بردن آنچه كه پرزيدنت 

خاتمی ديوار بی اعتمادی می نامد، همكاری كنيم. برای از ميان 
برداشتن اين ديوار بی اعتمادی، ما بايد برای برخورد مستقيم 
داشته  تمايل  سرافراز  و  مستقل  ملت  دو  عنوان  به  يكديگر  با 
باشيم و بر يك اساس متقابل به مسائلی كه ما را از يكديگر 
آلبرايت تصريح كرد كه  البته  بپردازيم.«  دور نگه داشته است 
تحريم های اقتصادی تا زمانی كه رفتار ايران تغيير نكند، پابرجا 
خواهد ماند.خاتمی درقبال اين سخنان آلبريات سكوت كرد و 
در عوض نشريات و جريان های حامی دولت اصالحات از اين 
سخنان به گرمی استقبال نمودند. البته برخی از اين تحركات 
رسانه ای پس از مواضع صريح آيت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی در برابر سخنان آلبرايت، انجام شد.آيت اهلل خامنه ای 
در بياناتی، هدف گفته های آلبرايت را ايجاد نا امنی، اختالف و 

ايجاد ترديد و تزلزل دانسته و تأكيد كردند:
» آن جناب در آن جا گفت؛ در اين جا هم بعضی قلم به دستها 
بعضيشان  زياد  احتمال  به  از خدا خواستند! همينهايی كه  فورا 
وابسته به همان مراكز هم هستند و از آن جا پشتيبانی ميشوند؛ 
اعتماد  عدم  و  اعتماد  مسأله  كردند.  دنبال  را  مسأله  اين  فورا 
نيست؛ مساله اين است كه ملت ايران به گذشته خود كه نگاه 
می كند، تا اول انقالب، از دولت آمريكا يكسره دشمنی نسبت 
به خودش مشاهده می كند. در زمان كنونی هم وسايل تبليغاتی 
شان عليه ايران است؛ امكانات سياسی شان عليه ايران است؛ 
رسما پول برای دشمنی امنيتی تصويب كردند كه عليه ايران 
است؛ تالش سياست خارجی شان دائما عليه ايران است. ملت 
ايران نگاه می كند، می بيند كه يك دشمن آن طرف ايستاده 
كه  نيست  اين  امريكا  دولت  از  ما  ملت  تلقی  بنابراين،  است. 
نسبت به او اعتماد ندارد؛ بلكه او را دشمن خود ميداند.اين بحث 
هم كه می گويند ما مايليم با دولت ايران مذاكره كنيم، نوعی 
كار مقدماتی است، برای اين كه بتوانند دشمنی های بيشتری 
بكنند. اينها فريب است. اين طور نيست كه عده ای بگويند ما 
برويم با آمريكا مذاكره كنيم تا اين دشمنيها برطرف شود؛ نه، 
دشمنی آمريكا با مذاكره برطرف نمی شود. آمريكا دنبال منافع 
خودش در ايران است. ضرر اين كه انسان با استقالل در مقابل 
آمريكا بايستد، به مراتب كمتر از اين است كه تسليم زورگويی 
با  دولت خاتمی  تماس های  اين حال،  با  آمريكا شود.«  های 
و  بحث  برای  المللی  بين  وكارهای  ساز  چارچوب  در  آمريكا 
بررسی مسائل منطقه ای ادامه يافت. يعنی در حقيقت،همكاری 
های دوجانبه صورت نگرفت، اما روابط در قالب مسائل منطقه 
ای پيگيری شد. برای نمونه، وزيران خارجه ايران و آمريكا برای 
نخستين بار پس از ۲۰ سال قطع روابط ديپلماتيك دو كشور 
در اجالسی درباره افغانستان كه ۲۷ شهريور 1۳۷۹ در نيويورک 

تشكيل شد، با يكديگر مالقات كردند.
| واقعه 11 سپتامبر |

آمريكا فصل  در  )پسر(  دبليو بوش«  آمدن »جرج  كار  با روی 
جديدی از مناسبات تهران-واشنگتن گشوده شد.واكنش خاتمی 
از روی كار آمدن جرج بوش  به مهمترين رويداد آمريكا پس 
با  آمريكا  ملت  به  پيامی  ارسال  سپتامبر،   11 حمالت  يعنی 
بود.  دوقلو  های  برج  انفجار  وقوع  از  پس  ساعت  چند  فاصله 
خاتمی در اين پيام با مبنا قرار دادن تفاسيری كه آمريكايی ها 
از اين رويداد كردند، حادثه مذكور را اقدامی تروريستی خواند 
كه »ازطريق هواپيما ربايی« انجام شده و آن را محكوم كرد: 
»به نام ملت و دولت جمهوری اسالمی ايران. تأسف عميق و 
خانواده  ديدگان  آسيب  بويژه  آمريكا  ملت  با  را  خود  همدردی 
قربانيان حادثه اعالم می دارم. تروريسم محكوم است و جامعه 
بايد ريشه ها و ابعاد آن را بشناسد و برای خشكاندن آن گام 
های اساسی بردارد. اراده اصولی دولت جمهوری اسالمی ايران 
قطعا در اين مسير قرار دارد و برای تحقق اين باور اسالمی و 

انسانی، از هيچ اقدامی دريغ نخواهد كرد«.
پاسخ »كالين پاول« وزير خارجه دولت بوش به اين پيام اين بود 
كه: »از اظهارات مسئوالن ايران و سوريه در جهت محكوميت 
تحركات تروريستی، تحت تأثير قرار گرفتم و اين مواضع ميتواند 
زمينه هايی را برای روابط بهتر با دو كشور مذكور فراهم كند. 
هر چند با ايران، به خاطر حمايتش از تروريسم اختالف جدی 
اش،  كننده  ترغيب  و  كننده  دلگرم  اظهارات  خاطر  به  داريم، 
واشنگتن اين موضوع را در هر گونه تصميمگيری در روابطش 
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با تهران مورد توجه قرار می دهد«.
دولت  رئيس  واكنش  با  اما  اسالمی  انقالب  رهبر  واكنش 
اصالحات متفاوت بود. ايشان نيز حوادث 11 سپتامبر را محكوم 
قطعی  نظر  كه  اسالم  »ما طبق  كه:  منظر  اين  از  اما  كردند، 
كنيم،  می  محكوم  را  مردم  عام  قتل  و  انسانها  كشتار  ماست 
فرقی ندارد كه اين كشتار دسته جمعی در هيروشيما و ناكازاكی 
باشد، در قانا، صبرا و شتيال باشد، در دير ياسين باشد، در بوسنی 
و كوزوو باشد، در عراق باشد، يا در نيويورک و واشنگتن باشد 
. ما هم اين عمل را محكوم می كنيم، هم عمل آمريكايی ها 

در هيروشيما را محكوم می كنيم.«
يا  مائيد  با  »يا  با شعار  بوش  بيانات، جرج  اين  از  بعد  روز  دو 
به  تهديد،  ضمن  را  جهان  كشورهای  همه  ها«  تروريست  با 
سپس  فراخواند.  تروريسم«  عليه  »جنگ  در  خود  با  همراهی 
رسانه های موسوم به زنجيره ای برای اثبات ضرورت همكاری 
با آمريكا در جنگ با تروريسم، تبليغات وسيعی انجام دادند و 
حتی پاول نيز به رسانه ها گفت كه »جك استراو« وزير خارجه 
انگليس در سفر خود به تهران، حامل پيام آمريكا برای جلب 
همكاری تهران با واشنگتن است. پس از آن آيت اهلل خامنه ای 
مواضع صريح تری اتخاذ كردند: »همه بدانند كه ايران اسالمی 
در هيچ حركتی كه رهبری آن با آمريكا باشد شركت نخواهد 
كرد. البته مبارزه با تروريسم و ناامنی فضای زندگی انسانها يك 
مبارزه الزم و يك جهاد است . منتها اين يك حركت جهانی 

است و بايد رهبری صالح داشته باشد.« 
اما آنگونه كه »رايان كراكر« ديپلمات كهنه كار آمريكايی در 
نكرد،  تكذيبش  هيچگاه  خاتمی  دولت  و  خودنوشت  خاطرات 
سه  رهبری،  صريح  بيانات  از  پس  يعنی  اكتبر،  نخست  هفته 
ديپلمات ايرانی به ژنو رفته و با »كراكر« درباره نحوه همكاری 

تهران - واشنگتن در جنگ با تروريسم دور يك ميز نشستند.
طبق نوشته های كراكر، دو سه روز پس از مذاكرات ژنو )دو 
روز قبل از حمله آمريكا به افغانستان( است كه دستگاه سياست 
خارجی دولت »جرج بوش« فهرستی از كشورها و گروه هايی 
كه از نظر دولت آمريكا تروريست يا حامی تروريسم به شمار 
غيرقابل  خاتمی  دولت  برای  شايد  كند.  منتشر می  رفتند،  می 
»كالين  مديريت  تحت  وزارتخانه  فهرست  در  اما  بود،  انتظار 
به  تروريسم  حامی  كشورهای  ميان  در  نيز  ايران  نام  پاول«، 

چشم می خورد.
سرانجام ۲۹ ژانويه ۲۰۰۲م يعنی نهم بهمن ماه ۸۰ نيز جرج 
را كشوری جزو  ايران  بوش در سخنرانی ساالنه خود صراحتا 
اين  از  خاتمی  دولت  برآشفتگی  كرد.  معرفی  شرارت  محور 
تناقضات رفتاری دولت بوش و بازی خوردن دستگاه سياست 
از  يكی  كه  دريافت  توان  می  جا  آن  از  را  اصالحات  خارجی 
برای  خود  مقاله  در  كراكر  با  مذاكره  در  حاضر  های  ديپلمات 
در  سه  هر  گفته  فقط  و  نبرده  ها  ديپلمات  از  نامی  نيوزويك 
كابل  در  بوش  سخنرانی  از  پس  بودند،  كرده  تحصيل  آمريكا 
سراغ كراكر را گرفته و می گويد: »شما داريد چكار می كنيد؟«. 
گويا كراكر كه نمی داند چه بگويد، خود را از رودربايستی ايجاد 
شده خالص می كند و پاسخ می دهد: »ببين، من فقط درباره 

امور كابل مسئوليت دارم« 

 | تالش برای خلع سالح حزب اهلل لبنان |
يك ماجرای حيرت انگيز ديگر كه پس از حوادث 11 سپتامبر 
۲۰۰1 م رخ داد و البته بعدها افشا شد، نامه محرمانه و مرعوبانه 
رئيس  به  خطاب  اصالحات  دولت  خارجه  وزارت  كه  بود  ای 
تحقير مخاطب  و  توجهی  بی  با  البته  و  نوشت  آمريكا  جمهور 
روبه رو شد تا نتايج اتخاذ سياست تنش زدايی با دشمنان قسم 
خورده ايران بيش از پيش برای مجريان اين خط مشی روشن 
راديو  چهار  شبكه  مهر۸۵(   ۵( ۲۰۰۶م  سال  سپتامبر  شود.۲۵ 
بی.بی.سی از ارسال نامه ای در سال۲۰۰۳ م توسط دولت »سيد 
محمد خاتمی« خطاب به مقامات كاخ سفيد خبر داد. آنگونه كه 
اين شبكه راديويی اعالم كرد، دولت وقت ايران در نامه برای 
حل همه اختالفات فی مابين اعالم آمادگی كرد. تالش برای 
خلع سالح »حزب اهلل لبنان«، شفاف سازی تمامی فعاليت های 
هسته ای، دست برداشتن از حمايت گروه های فلسطينی و ... 
از جمله مواردی بود كه در نامه مذكور دولت ايران به جرج بوش 
پيشنهاد داده بود. راديو بی.بی.سی در گزارشی طعنه آميز كه به 
طريقی در صدد نشان دادن ترس دولت وقت تهران از حمله 

نظامی آمريكا به منطقه بود، ماجرا را اينگونه افشا كرد:
»آوريل ۲۰۰۳ ميالدی، در شرايطی كه تانك های آمريكايی 
در خيابان های بغداد حركت می كردند، اين نگرانی در تهران 
شدت می گرفت كه شايد پس از عراق نوبت ايران باشد. يك 
ماه بعد، ايران در اقدامی بی سابقه و با واسطه سوئيسی ها نامه 
برای دولت آمريكا فرستاد كه در آن آمادگی خود را برای حل 
از  تنها  نه  ايران  نامه،  اين  در  بود.  كرده  اعالم  اختالفها  همه 
دست برداشتن از حمايت گروه های فلسطينی سخن به ميان 
اهلل  خلع سالح حزب  برای  بود  داده  پيشنهاد  بلكه  بود،  آورده 
تالش كرده و تمام فعاليت های هسته ای خود را شفاف كند. 
خصمانه  رفتار  از  خواست  آمريكا  از  ايران  همه،  اين  ازای  در 
ای  بيانيه  در  و  به جمهوری اسالمی دست بكشد  خود نسبت 
تصريح كند كه ايران جزو محور شرارت نيست.«محمد حسين 
ايران بود می  عادلی كه در آن زمان معاون وزير امور خارجه 

گويد:»آن نامه برای آمريكاييها فرستاده شد تا نشان دهد كه 
ما آماده گفت وگو و حل معضالت هستيم. اين اقدام در راستای 
سياست های محمد خاتمی بود كه می خواست همه راه های 
دفتر  رئيس  ويلكينسون«،  »لری  بيازمايد.«.  را  آميز  مسالمت 
»كالين پاول«، وزير خارجه وقت آمريكا، می گويد:»تنها چيزی 
كه من ديدم گزارشی بود از اينكه چنين نامه ای دريافت شده 
و پاسخی كه از طريق مقام های سوئيسی برای ايران فرستاده 
شد. پاسخی شبيه به اينكه چطور به خود اجازه ميدهيد چنين 
پيشنهاد »گستاخانه ای بدهيد.« افشای خبر نامه دولت سابق 
به مقامات كاخ سفيد و آشكار شدن رفتار دولتمردان آمريكا با 
اين نامه در رسانه های خبری انعكاس فراوانی داشت.صاحب 
نظران سياسی معتقدند اين موضوع يعنی ارسال نامه به دولت 
آمريكا بالفاصله پس از تصرف عراق و نيز پيشنهاد معامله بر 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سياست  بنيادين  اصول  برخی  سر 
ايران، در آن برهه به شدت كشور را در موضع انفعال قرار داد. 
حقيقت آن است كه هزينه اين موضوع برای كشورمان كمتر 
از هزينه ماجراهای »ايران گيت« و »واتر گيت« برای اياالت 
دولت  سخنگوی  تكذيب  با  اما  ماجرا  اين  نبود.افشای  متحده 
سابق مواجه شد، به طوری كه »عبداهلل رمضانزاده« در گفت 
و گويی به كلی چنين نامه ای را تكذيب كرد.با اين حال مقاله 
»دنيس راس«، مشاور ارشد جرج بوش پدر و پسر، فرستاده ويژه 
كلينتون در مسائل خاورميانه و مشاور خارجه »باراک اوباما«، 
كه در مجله »نيوزويك« به چاپ رسيد، نه تنها نگارش و ارسال 
نامه دولت اصالحات به جرج بوش را تأييد كرد كه از نويسنده 
اين نامه نيز اسم برد.»دنيس راس« در ابتدای اين مقاله به نفوذ 
قدرت منطقه ای ايران در دولت احمدی نژاد اشاره و در ادامه با 
بيان اينكه هنوز هم برای متوقف كردن ايران در برنامه هسته 
ای دير نشده است، برای ادعای خود اينگونه آدرس داد: »تاريخ 
نشان داده ايران در مقاطعی در قبال فشار سياسی بين المللی 
جواب دلخواه را داده است. برای مثال در سال ۲۰۰۳ م پس 
از نابودی ارتش عراق توسط نيروهای آمريكايی، دولت وقت از 
طريق سفير سوئيس در ايران پيامی به واشنگتن ارسال كرد تا 
با اين كار نگرانی های آمريكا را درباره برنامه های تسليحاتی 
تهران و حمايت ايران از حزب اهلل و حماس تا حدی تخفيف 
دهد«.راس ياد آور می شود: »صادق خرازی، معاون وزير امور 
خارجه دولت وقت كه اين پيام را تنظيم كرده بود، گفت بيم 
اما  بزنند.  اين كار  به  را مجبوركرد دست  آنها  ها و هراس ها 
برعكس، سال پيش كه سازمان اطالعاتی آمريكا گزارشی راجع 
به ايران منتشر كرد، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور دولت 
جديد ايران در اظهاراتی جنجالی گفت رويارويی با آمريكا اثر 
از موضع خود عقب نشسته است«.پس  آمريكا  بخش است و 
از نگارش اين يادداشت، دست اندركاران دولت خاتمی انكار را 
بی فايده ديده و زبان به اعتراف گشودند. »صادق خرازی« در 
جلسه بررسی سياست خارجی دولت هشتم در بنياد باران اظهار 
داشت: » در سال ۲۰۰۳ م ديوار بی اعتمادی بلندی ميان ايران 
و آمريكا وجود داشت و هر لحظه ممكن بود آمريكا به ما حمله 
كند، به همين خاطر به پيشنهاد من دولت هشتم نامه ای به 
آمريكا نوشت و همراهی اش با برخی سياست های خاورميانه 
اهلل  حزب  تبديل  لزوم  و  فلسطين  در  سازش  مثل  آمريكا  ای 
لبنان به يك حزب سياسی و شفاف سازی فعاليت های هسته 
ای ايران را اعالم كرد«.خرازی البته تحقير دولت وقت تهران 
از سوی واشنگتن را نيز اينگونه توجيه كرد كه »اما ديوار بی 
اعتمادی ميان ايران و آمريكا به قدری بلند بود كه آمريكايی 
ها حتی نامه را بررسی نكردند.« خرازی در گفت و گويی كه 
روزنامه سرمايه با وی ترتيب داد تا از جزئيات اين نامه بپرسد، 
گفته های پيشين خود در اين باره را كافی دانست: »من بارها 
درباره اين نامه صحبت كرده ام و جزئياتی را گفته ام. از آنجايی 
كه بارها درباره اين نامه سخن گفته ام ديگر چيزی برای گفتن 
و  ها  توصيه  منويات،  خالف  بر  كه  نامه  اين  نيست«.نگارش 
هشدارهای صريح رهبر انقالب انجام شد، آمريكايی ها را برای 
مدتی در اين خيال خام برد كه ايران ترسيده و »اگر واشنگتن 
اما  شد.  خواهد  تسليم  تهران  كند«،  تنگ  ايران  بر  را  عرصه 
همان طوری كه در نوشته راس نيز ديده می شود، روی كار 

آمدن دولت اصول گرا حباب اين توهم را شكست.
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شبکه چهار رادیو بی.بی.سی از ارسال نامه 
ای در سال2003 م توسط دولت »سید محمد 
خاتمی« خطاب به مقامات کاخ سفید خبر 

داد. آنگونه که این شبکه رادیویی اعالم 
کرد، دولت وقت ایران در نامه برای حل همه 

اختالفات فی مابین اعالم آمادگی کرد. 
تالش برای خلع سالح »حزب الله لبنان«، 

شفاف سازی تمامی فعالیت های هسته 
وه های  ای، دست برداشتن از حمایت گر

فلسطینی و ... از جمله مواردی بود که 
ج بوش  در نامه مذکور دولت ایران به جر

پیشنهاد داده بود.



 
   

از سعد آباد تا پاریس تقریبا هیچ!
تاریخچه مذاکرات هسته ای در دولت سید محمد خاتمی

1382
1384

 | آغاز کشمکش |
پس از حادثه سپتامبر ۲۰۰1، آمريكا و متحدانش در اواخر سال 
1۳۸۰ به بهانه مبارزه با گروهك تروريستی القاعده، به كشور 
اين  به اشغال خود درآوردند.  را  آنجا  افغانستان حمله كردند و 
موضوع كه سبب ترس طيف اصالح طلب در ايران شده بود، 
نفر  ارديبهشت سال 1۳۸1، تعداد 1۲۷  تا در ۳1  سبب گرديد 
از نمايندگان اصالح طلب مجلس ششم، در نامه سرگشاده ای 
خطاب به رهبر معظم انقالب، از ايشان بخواهند تا با نوشيدن 
جام زهر و عقب نشينی از برخی مواضع انقالبی، از اشغال ايران 
به وسيله آمريكا جلوگيری كنند. تلقی آنان بود كه آمريكا قصد 
آمريكا  برابر  را دارد و چون نمی توان در  ايران  به  لشكركشی 
ايستادگی كرد، پس بايد تسليم خواسته های او شد و از اين 
جمهوری  مدتی،  از  گرفت.پس  را  آمريكا  حمله  جلوی  طريق 
پاييز سال 1۳۸1 رسمًا دستيابی به فناوری  ايران در  اسالمی 
دولت  تا  شد  باعث  خبر  اين  اعالم  كرد.  اعالم  را  ای  هسته 
های غربی، رژيم صهيونيستی و گروهك منافقين، همه روزه 

به انتشار خبرهايی عليه فعاليت های هسته ای ايران بپردازند.
المللی  بين  آژانس  مديركل  البرادعی،  محمد  شرايط  اين  در 
اسفند  تاريخ ۲۶  ايران سفر كرد و سپس در  به  اتمی،  انرژی 
سال 1۳۸1 گزارش سفر خود به تهران را به اعضای شورای 
كوتاهی،  مدت  ظرف  آن،  از  داد.پس  ارئه  آژانس  حكام  
عليه  ای  رسانه  و  سياسی  انگيز  رعب  و  سنگين  فضای  يك 
آمد. وجود  به  المللی  بين  محيط  در  ايران  اسالمی  جمهوری 

گسترده،  طريق صفحه آرايی  از  تا  كوشيدند  غربی  رسانه های 
برنامه هسته ای ايران را تهديدی آشكار برای صلح و امنيت 
جمهوری  عليه  را  جهانی  عمومی  افكار  و  دهند  جلوه  جهانی 
پرونده ی  باز شدن  به  تبليغات  نمايند.اين  اسالمی جهت دهی 
ايران در شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی انجاميد.

طبق گزارشی كه در سال 1۳۸۵ برخی رسانه های آمريكايی 
منتشر كردند، در ارديبهشت سال 1۳۸۲، صادق خرازی معاون 
وزير خارجه وقت ايران با نگارش نامه ای تالش كرد تا خواسته 

هم  حزبی هايش در مجلس ششم از رهبر انقالب،يعنی همان 
عقب نشينی از مواضع انقالبی را خود اجرا كند. وی در اين نامه 
آمريكا  وقت  خارجه  وزارت  به  با وساطت سفارت سوئيس  كه 
محور  از  ايران  نام  خروج  ازای  در  كه  بود  نوشته  شد،  ارسال 
شرار توفروش قطعات هواپيما به ايران از سوی آمريكا، ايران 
هم متعهد می شود فعاليت هسته ای خود را شفاف كند و ازخلع 

سالح حماس و حزب اهلل حمايت كند.
خود صادق خرازی نيز با تأييد نگارش نامه، می گويد:

كرديم.به  نامه  اين  نگارش  به  اقدام  سازی  اعتماد  برای  »ما 
پيشنهاد من، دولت هشتم نامه ای به آمريكا نوشت و همراهی 
در  سازش  مثل  آمريكا  خاورميانه ای  سايت های  برخی  با  اش 
فلسطين و لزوم تبديل حزب اهلل لبنان به يك حزب سياسی و 

شفاف سازی فعاليت های هسته ای ايران را اعالم كرد.«

نيز كه ترس و نگرانی مسئولين دولت وقت را  مقامات غربی 
ديدند، فرصت را برای باج گيری از ايران مناسب ديدند. لذا در 
ارديبهشت 1۳۸۲ جنجال بر سِر پرونده هسته ای ايران دوباره 
در  ايران  پرونده  موضوع  سال  همان  خرداد  در  و  گرفت  اوج 

دستور كار شورای حكام قرار گرفت.
 ۲۰(  ۲۰۰۳ ژوئن   1۰ تاريخ  در  آمريكا  فضاسازی های  درپی 
عنوان  با  بار  نخستين  ايران  هسته ای  پرونده   )1۳۸4 خرداد 
حكام  شورای  اجالس  دستور  هفتمين  در  اضطراری،  پرونده 
آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار گرفت.به دنبال آن در تاريخ 
1۶ ژوئن ۲۰۰۳ )۲۵ خرداد 1۳۸۲( با وزرای خارجه كشور های 
از  بيانيه ای  طی  لوكزامبورگ  اجالس  در  اروپا،  اتحاديه  عضو 

ايران خواستند بدون قيد و شرط پروتكل الحاقی را امضا كند.
و  خاتمی  دولت  كه  مشاركت  حزب  سران  اوضاعی،  چنين  در 
مجلس ششم را در قبضه قدرت خود داشتند و از ماجرای حمله 
زمزمه  بودند،  ترسيده  شدت  به  عراق  و  افغانستان  به  آمريكا 
پذيرش پروتكل الحاقی را سر دادند. در اين راستا، محمدرضا 
رئيس مجلس ششم،  نايب  و  دبيركل حزب مشاركت  خاتمی 
تيرماه  در  الوطن چاپ عربستان،  روزنامه  با  ای  طی مصاحبه 
برنامه  قبال  در  تعهدات  مكرر  گذاشتن  پا  زير  وجود  با   1۳۸۲
هسته ای ايران توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی، می گويد:

»من معتقدم هيچ گونه مشكلی برای امضای پروتكل الحاقی 
ما هيچ شرطی جز  و  تعريف شده است  پروتكل  ندارد.  وجود 
سابق  دبير  معاون  باقری،  علی  گفته  نداريم.«به  آن  امضای 
شورای عالی امنيت ملی - هنگامی كه غربی ها انفعال دولت 
در  انگليس  خارجه  امور  وزير  می كنند،  مشاهده  را  مجلس  و 
تاريخ 1۵ مرداد 1۳۸۲ نامه ای به ايران می نويسد مبنی بر اين 

كه برنامه هسته ای ايران بايد تعليق شود.
در چنين شرايطی مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و 
 1۵ تاريخ  همان  در  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام  كارگزاران 
مرداد 1۳۸۲، درباره شيوه مقابله با تهديدات دشمن می فرمايند:

»هرگونه عقب نشينی در مقابل قدرت متكبر و زورگو، تشويق 
اين را ما در طول چند  به تعرض و تجاوز بيشتر خواهد بود. 
سال در صحنه های گوناگون تجربه هم كرده ايم. هر جا عقب 
نشينی مشاهده كرده اند، يك قدم جلو آمده اند؛ ممنون نشده اند 
امتياز  يك  هم  ما  دادند،  امتياز  يك  اينها  باالخره  بگويند  كه 
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هرگونه عقب نشینی در مقابل قدرت 
ورگو، تشویق به تعرض و تجاوز  متکبر و ز

بیشتر خواهد بود. این را ما در طول چند 
سال در صحنه های گوناگون تجربه هم 
کرده ایم. هر جا عقب نشینی مشاهده 

کرده اند، یک قدم جلو آمده اند؛ ممنون 
نشده اند که بگویند باالخره اینها یک 

امتیاز دادند، ما هم یک امتیاز بدهیم. 
در مقابله و مواجهه قدرت، این حرف ها 

معنا ندارند. قدرت های مادی این مطالب 
سرشان نمی شود. وقتی دیدند طرف یک 

قدم عقب رفت یا مرعوب شد، احساس 
می کنند پس باید فشار را بیشتر کرد....

»مقام معظم رهبری 15 مرداد 1382«



ندارند.  اين حرف ها معنا  بدهيم. در مقابله و مواجهه قدرت، 
ديدند  وقتی  نمی شود.  سرشان  مطالب  اين  مادی  قدرت های 
طرف يك قدم عقب رفت يا مرعوب شد، احساس می كنند 

پس بايد فشار را بيشتر كرد.«
علی رغم مواضع صريح مقام معظم رهبری و ايستادن در مقابل 
برابر  در  وادادگی  و  نشينی  عقب  عدم  دشمن  های  زورگويی 
با  گفتگو  در  مشاركت،  حزب  ارشد  عضو  كواليی  الهه  آنان، 
رويكرد  يك  اتخاذ  با  مشاركت  حزب  ارگان  نو  ياس  روزنامه 

سازشكارانه، در مرداد 1۳۸۲ اظهار می دارد:
الحاقی،  پروتكل  به  ايران  شرط  و  قيد  بدون  پيوستن  »با 

برنامه های هسته ای ايران شفاف می شود.«
 ،1۳۸۲ شهريور  سوم  تاريخ  در  خاتمی  دولت  آن،  دنبال  به   
آژانس  با  مذاكره  برای  ايران  آمادگی  اعالم  رسمی  نامه ی 
تسليم  البرادعی  آقای  به  الحاقی،  پروتكل  پذيرش  را،پيرامون 

كرد.
انفعال دولت  اتمی كه  انرژی  بين المللی  آژانس  شورای حكام 
به  را  بود، روز ۲1 شهريور 1۳۸۲ قطعنامه ای  را ديده  خاتمی 
اروپايی به تصويب رساند كه ضرب االجل  پيشنهاد كشورهای 
پروتكل  تا  كرد  تعيين  ايران  برای  آبان   ۲۹ تا  را  روزه ای   ۵۰
الحاقی را امضا كند. اين قطعنامه همچنين از ايران خواسته بود 
كه هر گونه برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف و ثابت كند 
كه  داشت  توجه  بايد  نيست.اما  اتمی  توليد سالح  حال  در  كه 
بر اساس مفاد صريح اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی، 
فعاليت های  تعليق  به  ايران  الزام  و  درخواست  هرگونه  طرح 
مبنای  بر  آژانس  باشد.  آژانس می  مقررات  غنی سازی، خالف 
اساسنامه خود، حق الزام ايران به تعليق را ندارد و درج چنين 
مشروعيت  فاقد  هم  حكام  شورای  قطعنامه  در  درخواستی 
از تصويب  نيز پس  آژانس  البرادعی، مديركل  بوده است.آقای 
ايران  كه  موضوع  اين  اعالم  ضمن   ،1۳۸۲ شهريور  قطعنامه 
بايستی كليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم و چرخه 

سوخت را متوقف سازد وی بيان داشت كه:
»خواست آژانس و شورای حكام در قطعنامه صادره، با قوانين 
موجود بين المللی در زمينه هسته ای مطابقت ندارد اما با وجود 
های  فعاليت  تمامی  بايستی  ايران  قطعنامه،  بودن  غيرقانونی 

مرتبط با غنی سازی را متوقف سازد.«
يعنی سه  تاريخ ۲4 شهريور 1۳۸۲  اما مقام معظم رهبری در 
روز پس از التيماتوم شورای حكام، در ديدار فرماندهان رده های 
شورای  زورگويی  به  تلويحی  اشاره  با  پاسداران،  سپاه  مختلف 

حكام، می فرمايند:
است،  داده  ناپذير  تخلف  وعده  كريم  پروردگار  كه  »همچنان 
ايستادگی در برابر دشمنان، آنان را از غلبه بر ملت ايران مايوس 
گذشته  همچون  ايران  ملت  پروردگار  فضل  به  و  كرد  خواهد 

آماده اين مقاومت و پايداری است.«
حكام  شورای  قطعنامه  انتشار  از  پس  مشاركت  حزب  سران 
فشارهای  شدن  مضاعف  و  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس 
در  غربی  كشورهای  سياست  با  هماهنگ  ايران،  به  سياسی 
صدد القای ترس و عدم توانايی مقابله با تهديدات كشورهای 
مهرماه  در  صبا  نسيم  روزنامه  نوشته  به  برآمدند.  استكباری 
1۳۸۲، محمدرضا خاتمی)دبيركل حزب مشاركت و نايب رئيس 
مجلس ششم(در يك موضع گيری قابل تامل، به اتحاديه اروپا 
حق داد كه از فعاليت های هسته ای ايران نگران باشند و اين 
نگرانی را امری طبيعی دانست كه نبايد از آن به دخالت تعبير 

كنيم!
نمايندگان اصالح طلب در قضيه انرژی هسته ای به اينجا قناعت 
نكردند و طرح سه فوريتی آماده ساختند تا نظام را به پذيرش 
شرق  روزنامه  كه  مطلبی  سازند.  ملزم  حكام  شورای  قطعنامه 
در شهريورماه ۸۲ در گزارشی از فراكسيون حزب مشاركت در 

مجلس ششم، آن را فاش ساخته و نوشت:
اكثريت  اعتراض  به  جلسه،  اين  اصلی  محورهای  از  »يكی 
رفته  دست  از  های  فرصت  به  جلسه  در  حاضر  نمايندگان 
معتقدند  دوم خردادی  نمايندگان  از  بسياری  داشت.  اختصاص 
پذيرش  به  ملزم  را  دولت  قانون،  تصويب  با  بايد  مجلس  كه 

پروتكل الحاقی نمايد.«
اين دقيقًا موضوعی است كه يكی از سه وزير خارجه كشورهای 

اروپايی در هنگام مذاكره با هيئت ايرانی مطرح كرده بود كه:
به پذيرش قطعنامه ندهيد، ما خبر داريم كه  اگر شما هم تن 
چنين  به  ملزم  را  شما  فوريتی  سه  طرح  يك  با  شما  مجلس 

كاری خواهد كرد.

 | مذاکرات سعد آباد تهران |
در چنين شرايطی در تاريخ 1۳ مهر 1۳۸۲، آقای حسن روحانی 
به عنوان مسئول ارشد پرونده هسته ای ايران در دولت اصالحات 
انتخاب شد و كمتر از دو هفته پس از آن، يعنی در تاريخ ۲4 
البرادعی، مديركل آژانس  با محمد  مهر ۸۲، روحانی در ديدار 
اتمی، آمادگی خود را برای امضای پروتكل الحاقی اعالم كرد!

اين موضع انفعالی در حالی بود كه مقام معظم رهبری در تاريخ 
14 مهر 1۳۸۲ در ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور، مسئولين 
كشور را به استقامت و نرفتن زير بار حرف زور توصيه كرده، 

فرموده بودند:
هسته ای  سالح  ما  كه  واقف اند  خوبی  به  جهانی  »زورگويان 
ايران به  آنها را نگران كرده، دستيابی ملت  بلكه آنچه  نداريم 
كه  بپذيرد  نمی تواند  استكبار  زيرا جهان  است  دانش هسته ای 
ايران اسالمی با شعارهای عدالت خواهانه و آزادی طلبانه خود، 

به رشد و توسعه و پيشرفت علمی دست يابد...«
امضای  برای  آمادگی  اعالم  با  اصالحات،  دولت  مسئولين 
پروتكل الحاقی، نشان دادند كه بنا ندارند به توصيه های مقام 
امور خارجه  وزير  اولين  پاول،  كنند.كالين  رهبری عمل  معظم 
با بی.بی.سی به مناسبت 11  دولت جورج بوش، در گفتگويی 
دولت  خارجه  امور  وزير  خرازی  كمال  با  ديدارش  از  سپتامبر، 
خاتمی، و گفتگوی دو طرفه پرده برداشت. پاول اظهار داشت 
كه كمال خرازی به طور خصوصی به وی گفته بود كه پيگيری 
نيست.طرف های  اصالحات  دولت  اولويت  هسته ای،  برنامه  ی 
مشاهده  را  ايرانی  طرف  عقب نشينی  و  ضعف  كه  نيز  غربی 
شرايطی،  چنين  نمودند.در  مطرح  را  بيشتری  ادعاهای  كردند، 
آژانس  با  را  هسته ای  مسائل  كه  آن  جای  به  خاتمی  دولت 
سه  نمايندگان  با  نمايد،  فصل  و  حل  اتمی  انرژی  بين المللی 
در  وارد مذاكره شد!  فرانسه  و  آلمان  انگلستان،  اروپايی  كشور 
سياست  همان  ادامه  خاتمی،  دولت  خارجی  سياست  حقيقت 
آقای  نيز دولت  زمان  آن  در  بود.  آقای هاشمی  خارجی دولت 
به  موسوم  مذكور  كشور   ۳ به  دادن  مشروعيت  با  هاشمی 
تروئيكای اروپا، چندين سال مذاكراتی را تحت عنوان گفتگوی 
جمهوری  محاكمه  واقع  در  كه  داد  می  انجام  آنها  با  انتقادی 
خاتمی  دولت  بود!  مذكور  كشورهای  جانب  از  ايران  اسالمی 
نيز با مذاكره با آنان به جای آژانس، در واقع به مداخالت غير 
قانونی آنان مشروعيت داد.در اين راستا مذاكرات چهارجانبه ی 
و  آلمان  انگلستان،  كشور  سه  خارجه  وزرای  حضور  با  تهران 
از  تاريخ ۳۰ مهر 1۳۸۲ در تهران برگزار شد. پس  فرانسه در 
بيانيه سعدآباد معروف  بيانيه ای صادر شد كه به  اين مذاكرات 
شد و طبق آن طرف مذاكره كننده ايرانی پذيرفت كه ايران به 
پروتكل الحاقی بپيوندد و فعاليت های غنی سازی اورانيوم را به 
شرايطی  در  ايرانی  كننده ی  مذاكره  درآورد.طرف  تعليق  حالت 

تن به شرايط تحميلی اروپايی ها داد كه مشخص بود كاماًل از 
تهديدات آنها ترسيده است. سفير سابق ايتاليا در ايران نيز در 

اين رابطه گفته بود:
وزير  استراو  جك  سعدآباد،  گفتگو های  در  كه  هست  »يادم 
جلوی  مذاكرات،  از  پس  استراحت  زمان  در  انگليس،  خارجه 
وزير خارجه وقت ايران ]كمال خرازی[ مثل يك فاتح در برابر 
كسی كه تسليم شده، ]در كمال بی ادبی[ عمل كرد و پای خود 

را روی ميز دراز كرد.«
جك استراو در توصيف اين گستاخی خود، گفته بود:»ما ميوه 

]اشغال[ عراق را در سعدآباد چيديم.«
خواستار  را  مورد  ازما سه  غربی  توافق نامه سعدآباد، طرف  در 
شد كه آنها در قطعنامه شورای حكام در ۲1 شهريور ۸۲ نيز 
آمده بود: »تعليق غنی سازی، اجرای سريع پروتكل الحاقی و 
ارائه يك اظهارنامه كامل درباره تاريخچه فعاليت های هسته ای 
قبول  ايران  مقابل  در  تعهد  سه  ظاهراً  اروپايی ها هم  ايران.« 
هسته ای  آميز  صلح  فعاليت  توسعه  به  كمك  »يكی  كردند: 
از  خاورميانه  شدن  عاری  جهت  در  كمك  ديگری  ايران، 
در  ايران  پرونده  بسته شدن  نهايت  در  و  هسته ای  سالح های 
آژانس بين المللی اتمی.« در اين راستا ايران به هر سه تعهد 
خود  تعهدات  از  هيچ يك  به  غربی  طرف  اما  كرد  عمل  خود 

عمل نكرد.
معاون  ارلی  آدام  تهران،  بيانيه  شدن  امضا  از  بعد  روز  يك 
سخنگوی وزارت خارجه آمريكا، درباره نقش پشت پرده آمريكا 

در اين مذاكرات گفت:
»وادار كردن ايران به انجام چنين كاری، نتيجه ی يك تالش 
چند جانبه بود كه ما خواهان آن بوديم و به طور كامل در آن 
شركت داشتيم.«يعنی در واقع سه كشور اروپايی در هماهنگی 

كامل با آمريكا، اين پرونده را به جلو می برند.
آدام ارلی دو روز بعد از آن نيز طی سخنانی گفت:

»وزرای خارجه سه كشور اروپايی در مذاكرات خود در تهران، 
هيچ امتيازی به ايران نداده اند.«

يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان نيز در بازگشت از ايران، در 
فرودگاه برلين با خرسندی تمام گفت:

»آلمان، فرانسه و انگليس، هيچ امتيازی به تهران ندادند.«
اظهارات مقامات اروپايی و آمريكايی، صحت گفتار مقام معظم 

رهبری در تاريخ ۷ خرداد ۸۲ را اثبات كرد؛ آنجا كه فرمودند:
بدهيم  بگيريم!  چيزی  و  بدهيم  چيزی  گويند  می  ها  »بعضی 

درست است، بگيرمش درست نيست؛ هيچ چيز نخواهند داد.«
كشورهای  نهايی  هدف  از  پرده  بعدها  تهران،  در  آلمان  سفير 
برنامه  يك  در  و  دارد  برمی  سعدآباد  توافق نامه  از  اروپايی 
به  صراحتًا  سيما  و  صدا  مجری  سوال  به  پاسخ  در  تلويزيونی 

مردم ايران اعالم می كند:
تعليق  خواستار  ما  بدهم.  فريب  را  شما  خواهم  نمی  »من 

هميشگی فعاليت های هسته ای ايران هستيم.«
در تاريخ اول آبان 1۳۸۲، طرف ايرانی در يك بذل و بخشش 
بی سابقه، اظهارنامه ها و اسناد برنامه هسته ای ايران در گذشته 
را به آژانس ارائه كرد. آقای البرادعی طی مصاحبه ای در اين 

خصوص گفت:
»مجموعه عظيمی از اسناد به آژانس ارائه شده است كه ما بايد 

كار راستی آزمايی در خصوص آنها را آغاز كنيم.«
صفحه ای   1۰۳۳ اظهارنامه  يك  در  ايرانی  طرف  واقع  در 
فعاليت های  هسته ای ايران را به آژانس تسليم كرد كه در آن 
جزئيات مربوط به فعاليت های هسته ای ايران از پيش از انقالب 
بی سابقه  اقدام  در يك  ما  واقع  در  داشت.  تاريخ وجود  آن  تا 
در طول تاريخ همكاری كشورها با آژانس 1۰۳۳ صفحه سند 
تقديم آژانس كرديم كه طی آن حجم انبوهی از اطالعات به 
كلی سری كشور به دليل ارائه اين اسناد به آژانس، در اختيار 
مهم ترين  از  يكی  گرفت.  قرار  غرب  جاسوسی  سرويس های 
كه  بود  اين  داشت،  غرب  به  اظهارنامه  اين  ارائه  كه  تبعاتی 
آنها بر مبنای اين اطالعات توانستند بازارهای غيررسمی را كه 
ايران به طور قانونی از آنها مواد و تجهيزات الزم برای توسعه 
شناسايی  بود،  كرده  خريداری  را  خود  هسته ای  فعاليت های 
در  كه  اطالعاتی  درباره  روحانی  حسن  كنند.آقای  تعطيل  و 

دسترس بازرسان آژانس قرار داده بود، می گويد:
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»در اجرای پروتكل، جمهوری اسالمی ايران توانست حداكثر 
تالش خود را برای حفظ اطالعات و اسرار استراتژيك - امنيتی 
كشور به خرج دهد به نحوی كه به اعتراف مسئولين آژانس، 
جمهوری اسالمی ايران اطالعاتی را در اختيار آنها قرار داد كه 

قبال از ساير منابع كسب كرده بودند!«
منابع!  ساير  اين  كه  نمی كند  اشاره  روحانی  آقای حسن  البته 
كه  شد  مشخص  بعدها  كه  هنگامی  اما  بوده اند،  كسانی  چه 
يكی از اعضای تيم مذاكره كننده، جاسوس انگليس بوده و نفر 
بعدی نيز با داشتِن غيرقانونِی تابعيت كشور سوئيس، شريك 
كمپانی های نفتی آمريكايی و انگليسی بوده، به خوبی مشخص 
شد كه اطالعات فوق قباًل از طريق چه منابعی به دست آنها 

رسيده بود!
در تاريخ 11 آبان 1۳۸۲ يعنی حدود كمتر از دو هفته پس از 
توافق سعدآباد، مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 

فضای حاكم بر تعامالت ديپلماتيك را چنين تبيين می كنند:
زياده خواهی كنند و  مراكز قدرت  به  باشد دشمنان  قرار  »اگر 
سنگر به سنگر جلو بيايند و ما هم عقب نشينی كنيم، اين شيوه 
تسليم به هيچ وجه درست نيست و اجازه چنين كاری هم داده 

نخواهد شد.«
يعنی مقام معظم رهبری تلويحًا از معاهده سعدآباد به عنوان 
يك عقب نشينی و تسليم شدن طرِف ايرانی ياد می كند، اما 

ظاهراً اين هشدار به گوش آقايان اثر نمی كند!
معاهده سعدآباد، فعاليت های هسته ای ايران را فلج كرده و در 
عوض چيزی كه نصيب ايران شد، قطعنامه های مداوم شورای 
حكام عليه ايران بود. كشورهای غربی در تاريخ ۵ آذر ماه ۸۲، 
قطعنامه ی  دومين  ايرانی،  كننده  مذاكره  تيم  انتظار  بر خالف 

پيشنهادی خود عليه ايران را به شورای حكام تحويل دادند.
بر  عالوه  خود،  شديدالحن  قطعنامه  اين  در  حكام  شورای 
كوتاهی های  چنانچه  كه  نمود  تهديد  قبلی،  درخواست های 
جدی و بيشتر از جمهوری اسالمی ايران ديده شود، شورا فوراً 
تشكيل جلسه خواهد داد و تصميمات الزم را اتخاذ خواهد نمود.

عجيب،  ادعای  يك  در  روحانی  حسن  آقای  وجود،  اين  با 
می نويسد:

»قطعنامه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ )۵ آذر ۸۲( شورای حكام، تا اندازه 
زيادی بر مطالبات جمهوری اسالمی ايران انطباق داشت!!«

 | پروتکل الحاقی چیست؟ |
تصميمات  آژانس  حكام  شورای   ،1۹۹۲ سال  ابتدای  در   
متعددی را در زمينه تقويت سيستم نظارتی ان.پی.تی )معاهده 
ماه  در  شورا  كرد.  اتخاذ  هسته ای(  سالح های  گسترش  منع 
دسامبر 1۹۹۳ مطالعه ی برنامه ای را به منظور تهيه پيشنهادی 
به مدت ۲ سال شروع كرد  نظارتی،  تقويت سيستم  زمينه  در 
كه با عنوان پروتكل»۲+۹۳« و يا پروتكل الحاقی ناميده شد. 
است  شده  طراحی  عضوی  كشورهای  برای   ۹۳+۲ پروتكل 
كرده اند.  امضا  آژانس  با  را  نظارت  و  بازرسی  موافقت نامه  كه 
آژانس  نظارتی  تقويت سيستم  پروتكل،  اين  تصويب  از  هدف 
بين المللی انرژی اتمی بر فعاليت های هسته ای دولت های فاقد 
آن  اجرای  بر  نظارت  و  ان.پی.تی  عضو  هسته ای  سالح های 
طبق معاهده مذكور است. جمع آوری و گسترده ی اطالعات در 
زمينه فعاليت های هسته ای دولت های فاقد سالح های هسته ای 
اين  مختلف  سايت های  و  مكان ها  از  بازرسی  و  دسترسی  و 
كشورها، اساس پروتكل الحاقی را تشكيل می دهد. اين پروتكل 
و  بيشتر  اطالعات  با كسب  تا  است  ای طراحی شده  به گونه 
دسترسی گسترده تر به محل های فعاليت های هسته ای و حتی 
احتمالی  فعاليت های هسته ای مخفيانه  غير هسته ای دولت ها، 
هسته ای  سالح ها  به  آنها  دسترسی  از  و  كشف  را  دولت ها 
الحاقی،  پروتكل  پذيرفتن  كه  داشت  توجه  كند.بايد  جلوگيری 
سازمان  به يك  از حاكميت كشور  بخشی  واگذاری  معنای  به 
بين المللی است كه اساسًا كاِر آن بر مبنای تبعيض بين كشورها 
قرار دارد. تعهداتی كه كشور طبق اين پروتكل می پذيرند، بسيار 
گسترده تر از ساير تعهدات بين المللی در قالب كنوانسيون های 
خلع سالح و كنترل تسليحات است. از طرف ديگر، موضوعات 
پروتكل مربوط به رابطه ايران و آژانس نيست، بلكه اساسًا يك 
موضوع امنيتی است كه آمريكا آن را تعقيب و پيگيری می كند 

بهانه،  اين  به  و  امنيتی كرده  را  ايران  پرونده  آن،  از طريق  تا 
دست به اقدامات جدی عليه كشور بزنند.بدين ترتيب امضای 
بين الملل  نظام  گونه  مرج  و  هرج  فضای  در  الحاقی  پروتكل 
توسط هر كشوری، نتايج منفی عليه حاكميت ملی، استقالل و 
يكپارچگی آن كشور خواهد داشت.اما به راستی چه كسی عامل 
تبعات  چنين  كه  بود؟پروتكلی  الحاقی  پروتكل  پذيرش  اصلی 
غير قابل جبرانی را برای كشور به بار می آورد. در پاسخ به اين 
سوال ديويد فيليپس، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمريكا، 
در سال 1۳۸۳ طی مصاحبه ای به نقش آقای حسن روحانی 
اشاره می كند: »شخصيت  الحاقی، چنين  در پذيرش پروتكل 
كليدی ايران در پذيرش پروتكل الحاقی، حسن روحانی بود كه 

در حال حاضر دبير شورای امنيت ملی است.«
با وجود اين، آقای حسن روحانی بدون توجه به پيامدهای بسيار 
منفی پذيرش پروتكل الحاقی، اظهار می دارد: »پروتكل الحاقی 
در واقع برای اين است كه به جامعه ی جهانی اعتماد داده شود 
كه غنی سازی در مسير صلح آميز است. البته بايد توجه داشت 
كه از نظر اين آقايان، جامعه ی جهانی يعنی آمريكا و چند كشور 

متحد آن.«
 | مذاکرات بروکسل |

چهار ماه پس از توافق تهران و در حالی كه نتيجه ملموسی از 
اين توافق به دست نيامده بود، شاهد توافق ديگری در تاريخ 
به  ۲۳ فوريه ۲۰۰4 )4 اسفند 1۳۸۲( در بروكسل هستيم كه 
تفاهمنامه بروكسل معروف شد. در اين توافقنامه، طرف ايرانی 
تعليق  الحاقی و  ادامه اجرای پروتكل  بر  قبول كرد كه عالوه 

غنی سازی، موارد زير به تعليق های قبلی اضافه شود:
ساخت  تعليق   -۲ سانتريفيوژها  آزمايش  و  مونتاژ  1-تعليق 

داخلی قطعات سانتريفيوژ.
مذاكرات  من  اعتقاد  می گويد:»به   1۳۸۳ تير  در  روحانی  آقای 
بروكسل بسيار موفق بوده تا جايی كه آمريكايی ها را عصبانی 
در  بروكسل  توافق  از  می گويد:پس  ديگر  جای  در  كرد!ايشان 
فوريه ۲۰۰4)اسفند 1۳۸۲(، كه سه وزير اروپايی آن را امضا و 
برای ما ارسال كردند، آمريكايی ها به آنها فشار آوردند و آنها در 

نهايت از تعهدات خود عقب نشينی كردند.«
بيانيه سعدآباد  در  الحاقی  پروتكِل  پذيرِش  از  بعد  كه  بود  قرار 
بازرسان  برای  بازرسی های سرزده و همه جانبه  اجازه صدور  و 
آژانس، سنگ اندازی ها و كارشكنی ها خاتمه يابد ولی نه فقط 
كارشكنی ها و بهانه جويی های غربی ها خاتمه نيافت، بلكه بر 
شدت آن هم افزوده شد.در نتيجه در تاريخ ۲۳ اسفند 1۳۸۳، 
سومين قطعنامه پيشنهادی كشورهای اروپايی عليه فعاليت های 

صلح آميز هسته ای ايران، در شورای حكام به تصويب رسيد.
خرداد   ۲۸ تاريخ  در  وقت،  جمهور  رئيس  خاتمی  محمد  سيد 
كشورهای  پايبندی  عدم  و  ايران  پايبندی  توصيف  در   1۳۸۳

اروپايی به تعهدات خود چنين می گويد:

»ما تاييد البرادعی را داشتيم كه گاز دهی به دستگاه سانتريفيوژ، 
قطعه سازی و مسائل ديگری كه مربوط به آن می شود و مونتاژ، 
يا  كردند  گيری  بهانه  يا  حال  نيست.  سازی  غنی  جزو  اصاًل 
نظرشان عوض شد و يا مسائل غنی سازی را تعميم دادند و ما با 
حسن نيت اين را پذيرفتيم و عملی هم كرديم و مسير را پيش 
می رفتيم كه ]در مورد تاسيسات نظامی[ سوال كردند، به آنها 
اجازه داديم حتی از تشكيالت نظامی ما بازرسی كنند. در مقابل 
اروپايی ها تعهد داشتند كه زمينه انتقال تكنولوژی و همكاری 
گسترده را به وجود آورند و هم در زمينه منطقه ای، دوجانبه و 
هم با اتحاديه اروپايی ]با ما[ همكاری كنند كه با بهانه های 
مختلف در اين مسير حركت نكردند. پس از بحث های فراوان 
باالخره در بروكسل اين بحث ها ادامه داشت و بنا بر اين بود 
كه پرونده هسته ای ايران در اجالس ژنو عادی بشود، يعنی از 
يك مسئله فوق العاده، بيرون برود. امروز با وجود بازرسی ها و 
همكاری هايی كه شده، پرونده ايران از حالت فوق العاده خارج 

نشده است!«
از آنجايی كه اراده واقعی سياسی آمريكا و اروپا بر آن بود كه 
نگذارند ايران به توانايی هسته ای دست يابد، به رغم وعده ی 
طرف اروپايی، پرونده ايران در نشست ۲۹ خرداد ۸۳ شورای 
شديدالحن  قطعنامه  چهارمين  برعكس،  و  نشد  بسته  حكام 
فعاليت های  عليه  نيز  اروپايی  كشورهای  همان  پيشنهادی 

صلح آميز هسته ای ايران، در اين اجالس تصويب شد.
علی اكبر محتشمی پور - يكی از نزديكان به جناح حاكم دولت 
خاتمی - در 11 تير 1۳۸۳ ضمن سخنرانی در حسينيه جماران 

اعالم می كند:
»در جريان مباحثی كه سال گذشته ميان ايران و آژانس انرژی 
و  آلمان  انگليس،  كشورهای  وزرای  ناگهان  شد،  مطرح  اتمی 
فرانسه به ايران آمده و قراردادی را با دبير شورای عالی امنيت 
تعليق  آن  مفاد  از  يكی  كه  كردند  امضا  روحانی[  ]حسن  ملی 
ربطی  اقدام  اين  كه  حالی  در  بود.  اورانيوم  موقت غنی سازی 
به كشورهای اروپايی نداشت و اگر ايران با آژانس انرژی اتمی 
مسئله دارد، اروپايی ها حق نداشتند از موضع قيم مابانه با ملت 
ايران رفتار كنند. آقای روحانی مجاز نبود در سفر به بروكسل 
با وزرای خارجه كشورهای فرانسه، آلمان و انگليس قراردادی 
را امضا كند كه به موجب آن متعهد شود ايران ساخت قطعات 
دستگاه های سانتريفيوژ را متوقف كرده و در مقابل، اروپايی ها 
هم قول بستن پرونده هسته ای ايران در آژانس بين المللی اتمی 

را بدهند، در حالی كه اين كار از عهده آنها بر نمی آيد.«
 خود آقای حسن روحانی در مصاحبه ای در تير ماه ۸۳ اظهار 
ايران  با  ما  گفتند  اروپايی  كشور  تهران،  بيانيه  در  كه  می دارد 
اعتماد  اين  سايه  در  و  می كنيم  شروع  را  بلندمدتی  مذاكرات 
سازی متقابل، فناوری پيشرفته را برای ايران تسهيل می كنيم 
كشتار  از سالح  آن  كردن  عاری  و  منطقه  امنيت  زمينه  در  و 
جمعی به ايران كمك می كنيم!اما پس از عقب نشينی های تيم 
مذاكره كننده ايرانی در اجالس سعدآباد و بروكسل، كشورهای 
اروپايی به جای عمل كردن به وعده های داده شده در تاريخ 
عليه  خود  پيشنهادی  قطعنامه  پنجمين   ،1۳۸۳ شهريور   ۲۸
ايران را در شورای حكام به تصويب رساندند.طرف های مذاكره 
به  كه  بودند  داده  نشان   ۸۳ آبان  تا   ۸۲ آبان  از  غربی،  كننده 
قابل  عنوان  هيچ  به  و  نبوده  وفادار  خود  تعهدات  از  هيچ  يك 
اعتماد نيستند. آنها نه تنها از عادی كردن پرونده هسته ای ايران 
خودداری كردند، بلكه با تهديدات روزافزون، به سطح مطالبات 
رهبری  معظم  مقام  خاطر  بدين  می افزودند.  خود  زورگويانه ی 
در  به مواضع غيرمنطقی و خصمانه طرف های غربی  توجه  با 
موضوع هسته ای جمهوری اسالمی ايران طی سخنانی در تاريخ 

۶ آبان 1۳۸۳ در ديدار مسئوالن نظام می فرمايند:
مسئله  به  آمريكا  و  اروپا  كه  قدری  آن  است  اين  من  »اعتقاد 
انرژی هسته ای تظاهر می كنند و وانمود می كنند نگران اين 
قضيه هستند نگران نيستند. خودشان هم می دانند كه ما دنبال 
سالح هسته ای نيستيم... يكی از اهداف عمده اين ها اين است 
مسئوالن،  مديران،  ذهن  كند،  مشغول  را  اسالمی  نظام  كه 
اندركاران گوناگون را از مسائل جاری  مجلس، دولت و دست 
و  قضايی  بخش  چه   - مختلف  بخش های  در  كشور  كاری  و 
چه بخش اجرايی تقنينی - منصرف و غافل كنند. اين مسائل 

یک
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ج  وتکل الحاقی در فضای هر امضای پر
ج گونه نظام بین الملل توسط هر  و مر

کشوری، نتایج منفی علیه حاکمیت ملی، 
استقالل و یکپارچگی آن کشور خواهد 

داشت.اما به راستی چه کسی عامل اصلی 
وتکلی که  وتکل الحاقی بود؟پر پذیرش پر
چنین تبعات غیر قابل جبرانی را برای کشور 

به بار می آورد. در پاسخ به این سوال دیوید 
وابط خارجی  فیلیپس، عضو ارشد شورای ر
آمریکا، در سال 1383 طی مصاحبه ای به 

وتکل  وحانی در پذیرش پر نقش آقای حسن ر
الحاقی، چنین اشاره می کند: »شخصیت 
وتکل الحاقی،  کلیدی ایران در پذیرش پر
وحانی بود که در حال حاضر دبیر  حسن ر
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هم كه حل بشود باز مسئله ديگری درست خواهد شد... آنها 
بلندمدت كنيد، چرا و  بايد غنی سازی را تعليِق  می گويند شما 
توقف  يا  تعليق  و  شفاف سازی  بين  ربطی  چه  دليل؟  چه  به 
غنی سازی است؟ با هم هيچ ارتباطی ندارد. با اين ياوه گويی 
و  از حق  را  ملتی  ميشود  مگر  استعمار،  دوران  و حرفهای  ها 
ايران،  خواسته ها و نظرات  خودش محروم كرد، آن هم ملت 
اين ملت زنده؟ طرف های مذاكره كننده بدانند ملت ايران زنده 
است. موجود زنده، هم اهل منطق است، هم اهل حركت است، 
هم اهل تعامل است، هم اهل دفاع است، هم اهل مشت زدن 
در  تهديدی  شكل  هر  به  اگر  باشد...  الزم  كه  آنجايی  است، 
منطق  از  برخورداری  عدم  دهنده  نشان  آمد،  پيش  مذاكرات 
است، اگر منطق باشد، تهديد نيست. اگر تهديدی در مذاكرات 
پيش آمد، نشان دهنده بی منطقی است و بی منطقی، ما را از 
اصل گفتگو و ادامه همكاری با طرف های مربوط به آژانس و 

غيره باز خواهد داشت.«
 | مذاکرات پاریس|

بار  زير  نرفتن  بر  مبنی  نظام  رهبری  صريح  مواضع  عليرغم 
تهديد، متاسفانه موافقت نامه ی ديگری در پاريس، در تاريخ ۲4 
آبان 1۳۸۳ ميان تيم مذاكره كننده ايرانی و غربی ها امضا شد. 
طبق توافقنامه پاريس ايران نه تنها فقط قطعه سازی و مونتاژ 
به ساخت سوخت  مربوط  فعاليت های  كليه  بلكه  ها،  ماشين 
هسته ای خود را به حالت تعليق درآورد.موافقتنامه پاريس كه در 
۲4 آبان ۸۳ منعقد شد، در شرايطی شكل گرفت كه طرف های 
موضوع  كردن  عادی  بر  مبنی  خود  تعهد  به  تنها  نه  غربی 
هسته  ای ايران در اجالس خرداد ۸۳ شورای حكام عمل نكردند، 
بلكه در اجالس شهريور و آبان ۸۳ نيز عليه ايران قطعنامه صادر 
كردند.در بخشی از توافقنامه پاريس چنين آمده كه تعليق غنی 
مورد  توافق  يك  برای  مذاكرات  كه  زمانی  تا  اورانيوم  سازی 
می رود،  پيش  درازمدت  ترتيبات  خصوص  در  طرف  دو  قبول 
ادامه خواهد داشت.معنی جمله فوق چيزی جز تعليق نامحدود 
غنی سازی اورانيوم، يا همان تعطيل كردن غنی سازی نيست.

متعهد  فقط  اروپايی  كشور  سه  ها،  نشينی  عقب  اين  ازای  در 
شدند كه از شروع مذاكرات الحاق ايران به موافقت نامه تجاری 
توافقنامه  كرد!در  خواهند  حمايت    ،W.T.Oهمان يا  جهانی 
پاريس، بحث تعليق حتی به فعاليت های تحقيقاتی هم سرايت 
كرد و ايران پيش از گذشته در از سرگيری فعاليت های هسته ای 

صلح آميز خود، تحت فشار قرار گرفت.
دكتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران، در آذرماه ۹۲، در 

اين باره می گويد:
بی.بی.سی  از  پيش  چندی  آن  فيلم  كه  پاريس  مذاكرات  »در 
فارسی پخش شد، همين آقای ظريف التماس می كرد كه يكی 
تا سانتريفيوژ بچرخد. طرف مقابل در جواب ظريف اعالم  دو 
داشت كه شما حتی لياقت داشتن چنين فناوری هسته ای را هم 
نداريد و گفتند كه شما بايد كالسهای فيزيك هسته ای را نيز 
تعطيل كنيد و دستور دادند كه كليه دانشجويان ايرانی را در اروپا 

و آمريكا از سر كالس های فيزيك اخراج كنند.«
 بعد از انعقاد تفاهم نامه پاريس،با آن شرايط خفت بار،دكتر علی 

الريجانی گفت:
»با اين تفاهم مرواريد داديم و آبنبات گرفتيم.«

سه  و  خورد  رقم  ايران  عليه  زمان  پاريس،  موافقتنامه  از  پس 
كشور اروپايی سعی كردند تا با طوالنی كردن مذاكرات، عماًل 
برنامه غنی سازی را در ايران متوقف سازند.اين كوتاه آمدن ها 
در برابر دشمن و عقب نشينی ها، در حالی صورت می گرفت 
كه خود آقای حسن روحانی در تاريخ 1۷ مهر 1۳۸۰ در جمع 

ائمه جمعه سراسر كشور گفته بود:
»بايد برای مردم توضيح دهيم كه اگر يك قدم در برابر دشمن 
كوتاه بياييم، دشمن از ما عقب نشينی های بيشتری را خواهد 
تا  يافت  خواهند  ادامه  قدر  آن  نشينی ها  عقب  اين  و  خواست 
تعليق چه  پذيرش  توجه داشت كه  تسليم محض شويم.«بايد 
عنوان  به  عماًل  آن،  نتيجه  چه  و  مذاكرات  مقدمه  عنوان  به 
تحميل اراده طرف های مقابل به جمهوری اسالمی ايران است 
و فضای نامناسبی را برای مذاكرات حاكم می گرداند.يكی از 
بزرگترين خطاهای دولت خاتمی اين بود كه تعليق را به عنوان 
پيش شرط مذاكرات با غربی ها هم در توافق نامه سعدآباد، هم 

در توافقنامه بروكسل و به ويژه در توافقنامه پاريس، پذيرفت.
اما آقای حسن روحانی در يك ادعای عجيب، می گويد:

تفاهم  تا  تهران  بيانيه ی   از  كرديم  توافق  اروپا  با  ما  »آنچه 
سه  هر  در  من  اعتقاد  به   ]![ بود  موفقيت  پاريس،  و  بروكسل 
شد.  انجام  بزرگی  كار  و  شد  برداشته  خوبی  قدم های  مرحله، 
با اتحاديه اروپا بنشيند و  كمتر كشور جهان سومی قادر است 

چانه بزند و آنها را از طرح اوليه چند قدم پايين بياورد!!«
هيچ  در  »اساسًا  می گويد:  ديگر  عجيب  ادعای  يك  در  وی   
تفاهمی، تيم مذاكره هسته ای هيچ تعهدی را بر دوش كشور 

نگذاشت!!«
تصويب  بدون  آن  اجرای  و  الحاقی  پروتكل  پذيرش  عجبا! 
آژانس،  با  ارائه اطالعات سری هسته ای كشور  مجلس، قبول 
قبول تعليق فعاليت های غنی سازی، قبول تعليق ساخت و مونتاژ 

و آزمايش و اداره ی سانتريفيوژها، تعهد محسوب نمی شود؟!
قطعنامه  ششمين  آمريكا  فشار  تحت   ،1۳۸۳ آذر   ۹ تاريخ  در 
پيشنهادی كشورهای اروپايی در مورد موضوع هسته ای ايران 
در شورای حكام به تصويب رسيد. در اين قطعنامه، تعليق پايدار 
و نامحدود غنی سازی اورانيوم، به عنوان يك الزام و تعهد از 
جانب ايران ذكر شده بود؛ يعنی مسئله ای كه در تضاد آشكار با 
توافق صورت گرفته در پاريس بود.اين زمانی كه يوشكا فيشر 
وزير خارجه آلمان، با وقاحت كم نظير ای خطاب به مسئولين 

مذاكره كننده ايرانی می گويد:
بايد  كه  حالی  در  كرده ايد،  متوقف  را  سازی  غنی  تنها  »شما 
سه مرحله را انجام می داديد توقف و تعليق، جداسازی اجزای 
يقين  ما  آنگاه  آن.  كامل  تخريب  تاسيسات هسته ای و سپس 
صرفًا  آلمان،  خارجه  وزير  گستاخی  و  وقاحت  كنيم!«اين  می 
انفعال و عقب نشينی های پی در پی در تيم مذاكره  به خاطر 
ايرانی، فرصت بروز يافته بود.در حالی كه بخش اعظم  كننده 
فعاليت های هسته ای ايران با هدف جلوگيری از انتقال پرونده 
ايران به شورای امنيت ملی سازمان ملل تعليق شد، اما دولت 
هرگاه  كه  كرد  اعالم  رسمًا   1۳۸۳ آذر   ۹ تاريخ  در  آمريكا 
بخواهيم، پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع می دهيم.طبق 
اظهارات محمد البرادعی مديركل آژانس، در تاريخ 1۹ آذر ۸۳، 
شورای حكام آژانس خاطرنشان كرد ايران موافقت كرده تمام 
در  تعليق  حالت  به  را  بازفرآوری اش  و  غنی سازی  فعاليت های 
آورد و آژانس روند راستی آزمايی را تكميل كرده است. البرادعی 
همچنين اضافه كرد كه تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی 

در ايران جامع و كامل بوده است. وی گفت:
باقی  زمينه  اين  در  ديگری  فعاليت  هيچ  كه  »تصريح می كنم 

نمانده كه به حال تعليق در نيامده باشد.«
آقای حسن روحانی در مصاحبه ای در دولت نهم در مورد طرح 

تعطيلی فعاليت های تحقيقاتی هسته ای اظهار می دارد:
در  كه  كرده  تاكيد  مرتبه  چندين  تاكنون  مسئوالن  از  »يكی 

زمان تيم نخست هسته ای، پذيرفته بودند تمامی فعاليت های 
علمی هسته ای در دانشگاه ها تعطيل شود؛ در حالی كه در آن 
دوران نه آژانس و نه هيچ كشور ديگری اين درخواست نابجا 
را مطرح نكرده بود تا ما به آن پاسخ دهيم.«اما دكتر آقاميری، 
استاد فيزيك هسته ای دانشگاه شهيد بهشتی، در مصاحبه ای 

با روزنامه ايران می گويد:
از سوی سازمان  را  نامه ای  ]دولت خاتمی[  »در دولت هشتم 
انرژی اتمی با تاكيد دبيرخانه شورای امنيت ملی ]آقای حسن 
و  هسته ای  فعاليت های  كليه  اعالم  لزوم  بر  مبنی  روحانی[ 
بر  اين زمينه دريافت كرديم كه  ليزر و دروس دانشگاهی در 
اساس آن بايد كليه ی فعاليت های خود را اعالم می كرديم و 
تصميم گيری می شد كه چه بخشی از اين دروس مرتبط بايد 

تعطيل شود!«
به  مسئوالن  از  موقع  ميگويد:»همان  ديگر  جای  در  وی 
دانشگاه ها نامه نوشته بودند كه اسامی كسانی را كه روی ليزر 
و هسته ای كار می كنند، بدهيد. خوشبختانه دانشگاه ها آن زمان 
اسامی را ندادند اما اصرار بود كه ما را در اين بحث محدودكنند 
و نگذارند كه ما مسير را طی كنيم.«جمشيد صباغ زاده - مدير 
خاتمی  آقای  می گويد:»شخص  نيز   - ايران  ليزر  پژوهشكده 
دستور توقف هرگونه فعاليت تحقيقاتی در زمينه ليزر را صادر 
سه   از  كه  رسيد  پايان  به  شرايطی  در   1۳۸۳ سال  نمودند.« 
توافقنامه ی تهران، بروكسل و پاريس، نتيجه ای به دست نيامد 
و شرايط روز به روز برای ايران بدتر می شد؛ چرا كه تيم مذاكره 
كننده ايرانی فقط عقب نشينی می كرد و طرف های غربی نيز با 
توليد  دنبال  به  كه  كند  اثبات  بايد  ايران  كه  مطلب  اين  طرح 
سالح اتمی نيست، مدام به خواسته های غير قانونی و زورگويانه 
خود می افزودند. در چنين شرايطی، مقام معظم رهبری در تاريخ 

اول فروردين 1۳۸4 در اجتماع زائران حرم رضوی ميفرمايند:
ايران  در  اتم  بمب  توليد  كه  می دانند  خوبی  به  »آمريكايی ها 
افسانه است و هيچ واقعيتی ندارد. آنها در واقع از شكل گرفتِن 
از  برخوردار  و  پيشرفته  اسالمی،  مستقل  و  قدرتمند  ايراِن 
فناوری های مدرن نگران اند و سعی می كنند با جار و جنجال، 
هميشه  را  كشور  اين  و  كنند  سد  را  ايران  ملت  پيشرفت  راه 
و  انرژی  از  برخورداری  ايران  اما ملت  دارند،  نگه  نيازمند خود 
فناوری مدرن هسته ای را حق خود می دانند و از اين حق نمی 
اروپايی ها   ،)۲۰۰۵ اوت   ۵(  1۳۸4 مرداد   14 تاريخ  گذرند.«در 
باالخره پس از مدت زمان طوالنی توقف تمام فعاليت ها توسط 
ايران، خواسته اساسی خود را كه همان توقف دائمی فعاليت های 
چرخه سوخت هسته ای بود، در قالب طرح ۵ اوت به ايران ارائه 
كردند. اما يك روز بعد يعنی در تاريخ 1۵ مرداد، ايران با رد اين 
اين  گرفت.در  از سر  را  اصفهان  يو.سی.اف  فعاليت های  طرح، 
زمان، آقای حسن روحانی كه نتوانسته بود از مذاكرات دو ساله 
خود با طرف های غربی هيچ نتيجه مثبتی بگيرد، طی نامه ای 
استعماری  به دستور  را  اروپايی ها  پيشنهاد  البرادعی،  به محمد 

كاپيتوالسيون تشبيه كرده می نويسد:
انعطاف،  حداكثر  و  خود  صادقانه  تالش های  همه  رغم  »علی 
توسعه  برای  ايران  حقوق  تنها  نه  اروپايی  كشور  سه  پيشنهاد 
بلكه  نمی دهد،  قرار  توجه  مورد  را  هسته ای  انرژی  آميز  صلح 
كه  ناموجهی  غيرقانونی  محدوديت های  اصالح  حد  در  حتی 
پيشنهاد  نيست...  نيز  شده،  ايران  فناوری  توسعه  و  اقتصاد  بر 
سه كشور اروپايی در زمينه ی تقاضاها از ايران، بسيار معين و 
مشخص، اما در مورد پيشنهادهای ارائه شده به ايران، مضحك، 
ظاهری  ايجاد  برای  تالش  هرگونه  فقدان  نارساست.  و  كوتاه 
كاپيتوالسيون  استعماری  دستور  به  را  پيشنهادها  اين  متوازن، 
ايران  ملت  تمام  به  توهينی  شده  ياد  پيشنهاد  می سازد.  شبيه 
ايران  ملت  از  آن  خاطر  به  بايد  اروپايی  كشور  سه  كه  است 

پوزش بطلبد.«
قطعنامه  هفتمين   ،1۳۸4 مرداد   ۲۰ تاريخ  در  آن  دنبال  به 
پيشنهادی كشورهای اروپايی در شورای حكام عليه فعاليت های 
صلح آميز هسته ای ايران، به تصويب رسيد و از ايران خواسته 
شد كه به تعليق غنی سازی همچنان ادامه دهد.اما در تاريخ ۲4 
مرداد 1۳۸4، فعاليت آقای حسن روحانی به عنوان دبير شورای 

امنيت ملی و مسئول پرونده هسته ای ايران، پايان يافت.

یک
نگاه

دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران، 
در آذرماه 92، می گوید:

»در مذاکرات پاریس که فیلم آن چندی 
پیش از بی.بی.سی فارسی پخش شد، 

همین آقای ظریف التماس می کرد که 
یکی دو تا سانتریفیوژ بچرخد. طرف مقابل 
در جواب ظریف اعالم داشت که شما حتی 

لیاقت داشتن چنین فناوری هسته ای را هم 
ندارید و گفتند که شما باید کالسهای فیزیک 
هسته ای را نیز تعطیل کنید و دستور دادند که 
وپا و آمریکا از  کلیه دانشجویان ایرانی را در ار

سر کالس های فیزیک اخراج کنند.«
 بعد از انعقاد تفاهم نامه پاریس،با آن شرایط 

خفت بار،دکتر علی الریجانی گفت:
وارید دادیم و آبنبات  »با این تفاهم مر

گرفتیم.«
 1366
1367
1368
1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384

دوم
خرداد

98

102
هواِی

آزاد



گزارشی از آخرین حضور سید محمد خاتمی در دانشگاه تهران _ آذر 1383

سالم آقای رئیس جمهور!
سال ۸۳ بود و قرار بود آخرين مراسم روز دانشجو در دولت 
خاتمی برگزار  شود. برنامه ريزی مراسم آن روز، از چند هفته 
قبل شروع شده بود؛ در جلسات هماهنگی بين نمايندگان 
اگر درست در خاطرم مانده  تشكل ها و مسئولين دانشگاه. 
نهاد رياست جمهوری  از  نماينده ای  باشد، آن جلسات آخر 
هم به جلسات می آمد. من به نمايندگی از »خانه نوانديشان« 
در جلسات حاضر می شدم. خانه، تشكلی بود كه من و چند 
نفر ديگر از دوستانم سال ۰۸ تأسيس كرده بوديم. آن سال، 
دانشجو  كه  ما  را  اين  و  بود  ملتهب  خيلی  دانشگاه  فضای 
بوديم و بين بچه ها، خوب درک می كرديم. در يكی از همان 
جلسات يادم است كه به مسئولين گفتم »من اگر جای شما 
بيايد.  دانشگاه  به  خاتمی  آقای  امسال  نمی گذاشتم  باشم، 
پرحاشيه  حضورش  باشيد  مطمئن  حرمتش.  حفظ  برای 

خواهد بود«. گفتم ولی كسی جدی نگرفت.
باشم  نفری  پنج  جزو  هم  من  بود  قرار  رسيد.  مراسم  روز 
كه به نمايندگی از تشكل های دانشجويی صحبت می كنند. 
و  سالن  در  جمعيت  آن قدر  شد.  وارد  نمی شد  اصلی  در  از 
محوطه ی بيرون و حتا راه پله ها و طبقه ی پايين جمع شده 
سالن  پشتی  دِر  رفتيم  كرد.  حركت  نمی شد  اصاًل  كه  بود، 
شهيد چمران كه به خيابان ۶1 آذر باز می شود. در را بسته 
رفتم  بود  والذارياتی  به هر  نمی دادند.  راه  را  بودند و كسی 
داخل. سيدعلی كشفی و محسن رومی پور كه با هم بوديم 
مسئولين  از  يكی  وقتی  و  زور  به  را هم  من  ندادند.  راه  را 

دانشگاه شناسايی ام كرد، راه دادند.
پيش بينی  كه  بود  همان طوری  فضا  شدم،  كه  سالن  وارد 
من  برای  شلوغ.  و  هيجانی  و  ملتهب  به شدت  می كردم. 
از ۸1 تير دانشجوی  كه ورودی ۹۷ بودم و يك سال بعد 
مراسم  تجربه ی  و ساكن كوی،  بودم  تهران شده  دانشگاه 
پرالتهاب، تجربه ی تازه ای نبود. ولی مراسم آن روز جنسش 
با همه ی قبلی ها فرق می كرد. به زحمت يك صندلی خالی 
ملغمه ای  در  خاتمی  نشستم.  و  كردم  پيدا  سوم  رديف  در 
دبستانی  دانشجويان و صدای »يار  فريادها و شعارهای  از 

من« وارد سالن شد. استقبال دانشجوها مثل هميشه نبود. 
بچه های بسيج ـ كه تقريبًا كم تر از يك سوم حضار بودند 
مجری  برعليه اش.  مابقی  و  می دادند  شعار  حمايتش  در  ـ 
هرطور بود جلسه را شروع كرد. قرار بود ابتدا نماينده های 

تشكل ها حرف بزنند.
و  تند  نطقش  تريبون.  پشت  رفت  انجمن  نماينده ی  اول 
تا  آفريد  را  خاتمی  »خداوند  گفت  بود.  راديكال  و  انتقادی 
صبر حداكثری يك ايرانی را آزمايش كند و ما در دوران او 
قرار گرفتيم تا سوءاستفاده حداكثری از اين صبر را نظاره گر 
باشيم.«. بعد از او نماينده ی بسيج شروع كرد. اول فرازهايی 
از وصيت نامه ی امام را خواند و بعد گفت »خون ريزان ديروز، 
كه  است  شده  چه  شما  نظر  به  شدند.  امروز  خون خواهان 
جای مجرم و قربانی عوض شده است؟ امروز دانشجويانی 
مانع  تا  آمده اند  بودند  رئيس جمهور  به  توهين  به  متهم  كه 
توهين به وی شوند« منظورش بچه های بسيج بودند. بعد 
هم  آخرسر  و  كرد  خاتمی  دوران  از  ماليم  انتقاد  چند  هم 
را  خاتمی  سيدمحمد  هنوز  حرف ها  اين  همه ی  »با  گفت 
يادم  امام می دانيم.«.  انقالب و فرزند  برای  مسئول دلسوز 
است روزهای قبل از مراسم، با بچه های بسيج چقدر بحث 
اين ست  نظام  می گفتند مصلحت  آن ها  می كرديم.  و جدل 
كه از خاتمی حمايت شود و ما می گفتيم نه؛ آخرين حضور 
خاتمی در دانشگاه است و زمان حسابرسی. ما منتقد خاتمی 
بچه های  انتقادهای  از جنس  انتقادهامان  اما جنس  بوديم، 
انجمن و بسيج نبود. چيز ديگری بود كه قرار بود در نطق 

آن روز بگويم.
نوبت به من رسيد. رفتم پشت ميكروفن. متنی را كه از شب 

قبلش آماده كردم از جيبم درآوردم و خواندم:
اين  از  پس  كه  خوشحالم  رييس جمهور!  آقای  »سالم 
شما  بتوان  كه  رسيده است  آن  وقت  سرانجام  ساليان، 
خاتمی ِ  شناخت:  هويت  اين  به  و  خواند  نام  اين  به  را 
گل  خاتمِی  نه  پيغمبر؛  اوالد  سيد  خاتمی ِ  نه  رئيس جمهور. 
ياس؛ نه خاتمِی پرچم دار اصالحات؛ نه خاتمی اپوزيسيون؛ 
نه خاتمِی روشن فكر دينی؛ نه خاتمِی فيلسوف؛ بلكه: خاتمِی 
رئيس جمهور. تا رسيدن به اين آخری، راه كمی نيامده ايم«.

همراهی  سوت  و  كف  با  بچه ها  فرازها،  بعضی  از  بعد 

رسيده  متن  ميانه های  شعار.  با  هم  بعضی جاها  می كردند، 
بودم كه فرياد دختری بلند شد. ايستاده بود بين جمعيت و 
خطاب به خاتمی فرياد می زد كه بيا و ببين آن بيرون سالن 
دارند چه باليی سر بچه ها می آورند. من نطقم را قطع كردم 
درگوش  بی سيم  لباس شخصی  يك  شود.  تمام  حرفش  تا 
مدام  بود،  ايستاده  سرم  پشت  و  بود  ميكروفن  مسئول  كه 
باش!«  زود  بده!  ادامه  »ياال  می گفت  و  می زند  سيخونك 
بگويد  بلندتر  خواست  دختر  از  خاتمی  نگذاشتم.  محلش 
حرف حسابش چيست و بعد گفت كه باشد رسيدگی می كند. 
چنددقيقه ای وقفه افتاد. حرف های دختر كه تمام شد، نطق 

را از سر گرفتم:
»العدل اساس الملك. و عدل را فقط در مبارزه با فقِر فقيران 

نبينيد. عدل يعنی: هرچيز، سِر جای خود.«
برای حسن ختام هم دو بيت از خواجه شيراز انتخاب كرده 
لبخند  با  خاتمی  گفتم،  كه  را  اسرار«  بودم: »گوهر مخزن 
ادامه ی مصرع را خواند: »همان ست كه بود«. باقی  شعر را با 
من همخوانی كرد. نطقم كه تمام شد، شعارها شدت گرفت 
»خاتمی! خاتمی! خجالت! خجالت!«، »خاتمی! رأی ما رو 
از من نماينده ی انجمن صنفی حرف زد و  پس بده!« بعد 

بعد از او نماينده ی انجمن دانشكده فنی.
نوبت رييس جمهور شد. آن قدر شعار و فريادها بلند بود كه 
هم  من  می گذاريد  گفت  خاتمی  نمی رسيد.  صدا  به  صدا 
حرف بزنم؟ مجری از حضار خواست سكوت كنند. عده ای 
فرياد زدند: »بازم حرف! بازم حرف!« خاتمی به طعنه گفت 
»ان شاءاهلل بعد از بنده كسانی خواهند آمد كه عمل خواهند 

كرد.«
آن  در  هم  انصافًا  كرد.  شروع  را  سخن رانی  بود  هرجور 
شعار  مدام  بچه ها  بود.  سخت  خيلی  سخن رانی كردن  فضا 
می كشيدند.  سوت  می زدند.  كف  می كردند.  هو  می دادند. 
خاتمی اوايلش صبور بود. اما عاقبت ميانه های سخن رانی، 
لحنش عوض شد. چندجايی هم از كوره دررفت. خصوصًا 
وقتی چند نفر يك شعار غيراخالقی و بی سابقه را دادند ـ 
كه از ذكرش معذورم ـ و هو كردند، طاقتش طاق شد. فرياد 
بيرون تان  بيايند  بگويم  نكنيد  كاری  يك  باش!  »آدم  زد: 
تحمل  كه  »شماها  گفت  هم  يك جا  كن!«.  تحمل  كنند. 
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 کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
 برگرفته ازخاطرات محسن حسام مظاهری



شنيدن نداريد، وقتی به قدرت برسيد می خواهيد چه كنيد؟ 
نمی گذاريد  هم  حاال  و  كرديد  درست  انحراف  همه چيز  در 
چهار كلمه حرف بزنم«. معترضين ولی از رو نرفتند. بيشتر 
شعارها از رديف های باالی سالن بود. رديف های جلو را ـ 
معلوم نبود كی و چطورـ  بچه های بسيج پر كرده بودند. خود 

همين هم به التهاب ها دامن زده بود.
حرف  ديكتاتوری  نفی  و  مردم ساالری  از  داشت  خاتمی 
به  انتقاداتش  از  اسالمی.  جمهوری  به  اعتقادش  از  می زد. 
اصال طلبان. از انتقاداتش به انتخابات مجلس هفتم. عده ای 
هم  او  مردم«  شعار  اين ست  رفراندم.  »رفراندم  زدند  فرياد 

گفت »انشاال نوبت شما هم می رسد كه به قدرت برسيد«.
آخر هم سخنرانی را هرجور بود در بين دادوفرياد به پايان 
برد و سريع و به زحمت در حلقه ی محافظان از سالن خارج 

شد. قبل از آن كه اتفاق بدتری بيفتد كه هيچ بعيد نبود.
و  مخالفان  بين  بود.  داغ  جدل  و  بحث  بازار  مراسم،  بعد 
توجه  هشدارها  به  چرا  كه  مسئولين  و  ما  بين  و  موافقين. 

نكرديد و اين طور شد.
داشت.  رسانه ها  در  گسترده ای  انعكاس  آن روز  مراسم 
خصوصًا در روزنامه ها. همان شب بود يا دو سه شب بعدش 
را  مراسم  كامل  فيلم  می خواهد  تلويزيون  شد  اعالم  كه 
از  از فيلم كامل، نطق دو نفر  البته منظورشان  نشان دهد. 
دانشجوها بود و سخنرانی خاتمی. از بين پنج نفر، قرعه به 
نطق  دو  اين  بود. پخش  افتاده  بسيج  نماينده ی  و  من  نام 
بسيج  نماينده ی  نطق  آورد  وجود  به  را  تلقی  اين  هم،  با 
عنوان  به  هم  من  نطق  و  خاتمی  حاميان  نطق  عنوان  به 
نماينده ی مخالفان او پخش شده است. از فردای آن روز تا 
چند روز داشتم در مهمانی و دانشگاه و حتا كوچه و خيابان 
من  با  بعضی شان  كه  می دادم.  را  خلق اهلل  سئواالت  جواب 
البته هيچ كدام مان  هم سخن بودند و بعضی هم مخالف. و 
عجيبی  اتفاقات  چه  بعد  ماه  چند  است  قرار  نداشتيم  خبر 
اگر  شايد  می كشد.  را  انتظارمان  تلخی  دوران  چه  و  بيفتد 
می دانستيم، شايد اگر كسی از روزهای آخر بهار سال بعد يا 
پنج سال بعد خبرمان می كرد، مراسم آن روز جور ديگری 

رقم می خورد. نمی دانم. شايد.
اين هم متن كامل نطق آن روِز من:

سالم آقای رئيس جمهور!
آن  وقت  سرانجام  ساليان،  اين  از  پس  كه  خوشحالم 
اين  به  و  خواند  نام  اين  به  را  شما  بتوان  كه  رسيده است 

هويت شناخت: خاتمی ِ رئيس جمهور.
نه  ياس؛  گل  خاتمِی  نه  پيغمبر؛  اوالد  سيد  خاتمی ِ  نه 
نه  اپوزيسيون؛  خاتمی  نه  اصالحات؛  پرچم دار  خاتمِی 
بلكه: خاتمِی  نه خاتمِی فيلسوف؛  خاتمِی روشن فكر دينی؛ 

رئيس جمهور. تا رسيدن به اين آخری، راه كمی نيامده ايم.
اولين  پيش،  هشت سال  هم  من  ديگر،  خيلی های  مثل 
تجربه ی آشنايی ام با سياست ـ اين شغاِل در ُخِم هزاررنگ 
ـ ورود به هيجانات رقابتی بود كه فاتح اش، امروز روبرويم 
نشسته است. هشت سال، عمِر كمی نيست؛ می دانيد؟! يعنی 
يك سوِم عمِر يك كس، مثل من. يعنی عمده ی جوانی ام. 

يعنی… بگذريم.
مادراِن فردا، برای كودكان شان، قصه ی اسطوره  ی آرشی را 
آمدند؛  بِد حادثه، ِگردش جمع  از  خواهند گفت، كه قومی، 
اما او، چندی بهانه اش ِقلَِت ارتفاِع ُقلل بود و، صباحی ديگر، 
كار،  فرجاِم  و  بازوان.  و، ديگرگاه، خستگی  شكستن كمان 
آن جا كه ديگر توان ها فرسوده بود و كاسه ی صبرها لبريز، 
قهرمان به سخن آمد كه: »ای  قوم! به بی راهه آمده ايد؛ كه 
من آن آرش اسطوره ای نيستم« و »اصاًل عيب كاِر شما اين  

است كه در پِی قهرمان می گرديد.«
از  يكی  اين سخن،  از  پس  كه  گفت  خواهند  فردا  مادران 
را  چشمان اش  گوشه ی  »اشك  برآورد:  فرياد  جمع،  ميان 
بنگريد!« و ديگری ندا سر داد: »چه  آوای حزينی داشت!« 
اما بعيد نيست اگر آن وقت، زبان كودكی به پرسش باز شود 
كه: »مگر آن قهرمان، خود از آن قوم نبود؛ و مگر آن راز 
را نمی دانست؟!« نمی دانم. شايد بشود جوِر ديگری هم به 
زندگی نگريست. و مثاًل اين طور گفت كه: واقعًا هشت سال 
الزم بوده است، تا ما به نامه ای برای فردا برسيم! تا بفهميم 
كه ريشه ی مشكالت مان، در روحيه ی استبدادزده مان است 

و سرنِخ عيوب مان، در اين كه پی قهرمانان می گرديم!
سالم  آقای رئيس جمهور!

يك  مثل  جامعه،  شنيده ايم:  همه  را  تكراری  تمثيِل  اين 
بر همه ی  نظم يك نواخت و محكمی كه  با  است؛  ماشين 

پيچ و مهره هايش حاكم است. آن قدر كه  قطعات، و حتی 
اگر قطعه ای جابه جا شود، ـ سهل است ـ، اگر مهره ای حتی، 
سِر جای خود نباشد، در كاِر كِل ماشين، خلل وارد می شود. 

يعنی می شود درست مثل ماشين ُپرخلِل جامعه ی ما.
اگر هر چيز سِر جای خود بود، آن وقت با اين شكاف عميق، 
دانشگاه مان،  نبوديم.  روبرو  عمل  و  نظر  حوزه ی  دو  بين 
كاركرد  و  نمی شد  تهی  دانش اندوزی  و  دانش  از  روزبه روز 
مبدل  سياست بازان  باشگاه  به  و  نمی يافت  سياسی  صرفًا 
در  رقابت  جای  جنجال،  و  هياهو  در  رقابت  و  نمی گشت 

علم اندوزی را نمی گرفت و…
بيهوده ترين سئوالی كه در چنين وضعی ممكن است پيش 
آيد، اين ست كه: چرا »علم« در اين ديار جايی ندارد، و چرا 

قرار نيست به دست »دانش« گرهی باز شود؟
آشفته،  پازل  اين  »در  است:  قانون  يك  اين  باشد؛  يادمان 
تنها، قطعه ای جا خواهد گرفت، كه نيازی را برآورده سازد.« 
آن جاست كه می بينی به جای يك قطعه ی كليدی و مهم، 

شده ای: پيچی هرز و بی مصرف.
العدل اساس الملك. و عدل را فقط در مبارزه با فقِر فقيران 

نبينيد. »عدل« يعنی: هرچيز، سِر جای خود.
***

سالم آقای رئيس جمهور!
می طلبد،  مقامی  بيان شان،  كه  هست،  هم  حرف ها  بعضی 
روزنامه؛  يك  نه  ميتينگ؛  يك  نه  زالل.  و  صادق  و  آرام 
و نيز نه يك مراسم روز دانش جو؛ آن هم در واپسين ساِل 
قدرت. بعضی حرف ها را فقط در خلوت تنهايی بايد زد؛ و 
شنيد. آن جا كه غيری نيست؛ اعم از آن كه هورا بكشد، يا 

بحران بسازد.
همه ی  و  است،  نشستن  گردوخاک ها،  همه ی  تقدير 

های و هوها، رفتن.
كاش معيار ماندِن ما، همين قدر دست يافتنی بود!

گوهر مخزن اسرار، همان است كه بود
ُحقه ی ِمهر، بدان ُمهر و نشان  است كه بود

طالِب لعل و ُگهر نيست، وگرنه خورشيد
هم چنان در عمِل معدن و كان است كه بود

والسالم.
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گزارشی تفصیلی از انتخابات ریاست جمهوری نهم

هاشمی رفسنجانیِ سوم!
 | بازگشت به هاشمی |

زمانی كه سعيد حجاريان در اوايل دوران اصالحات شعار »فتح 
سنگر به سنگر« را مطرح كرد، كمتر كسی باور می كرد اصالح 
به هدف  رسيدن  تا  هستند  در حركت  شعار  اين  با  كه  طلبان 
نهايی، به يكباره متوقف شوند و بزودی به ايستگاه آخر برسند.

براندازان و تجديد نظر طلبان در قالب اصالح طلب آمده بودند 
تا با اجرای پروژه های مختلف، ساختار نظام اسالمی را دچار 
تغيير و دگرگونی كنند، اما در اين راه آن چنان غرق در پروژه 
های ساختارشكنانه و درگيريهای سياسی و عمدتا درون گروهی 
شدند كه ترجيح منافع سياسی و باندی شان به مصالح عمومی، 
بر همگان نمايان شد؛ تا جايی كه فاصله ميان و آنان روز به 
روز عميق تر گشت. بدين ترتيب بود كه »فتح سنگر به سنگر« 
جای خود را به »خالی كردن سنگر به سنگر« داد. اولين فاصله 
انتخابات دوم شورای شهر رقم  بين مردم و اصالح طلبان در 
خورد و با انتخابات مجلس هفتم تكميل گرديد. اصالح طلبان 
يكی پس ازديگری سنگرهای فتح شده را از دست می دادند 
انتخابات  نزديكی  با  لذا  بود.  آنان  برای  بغرنجی  مسأله  اين  و 
نهمين دوره رياست جمهوری،اصالح طلبان كه از پيش قافيه را 
باخته بودند در صدد جلوگيری ازشكست بعدی بر آمدند. برای 
را  او  تا  رفتند  به سراغ مير حسين موسوی  اين منظور مجددا 
مجاب به رقابت با جناح رقيب كنند. اواخر بهار ۸۳ بود دعوت 
مجمع روحانيون مبارز از ميرحسين موسوی منتشر شد. در اين 
خبر آمده بود: »مجمع روحانيون مبارز ضمن تأكيد بر ضرورت 
برگزاری انتخابات حماسی و پر شور و حضور گسترده مردم در 
اين عرصه مهم سياسی كشور و نقش تعيين كننده آن در حفظ 
اقتدار ملی، تصويب نمود كه از جناب آقای مهندس ميرحسين 
موسوی، نخست وزير محبوب دوران پرافتخار امام خمينی )ره( 
آورد«.  عمل  به  دعوت  جمهوری  رياست  كانديداتوری  جهت 
بعد از انتشار اين خبر بود كه قدرت اهلل عليخانی )عضو مجمع 
مورد  شخصيت  موسوی  گفت:»ميرحسين  مبارز(  روحانيون 
است؛اما  خوب  انتخابات  در  او  كانديداتوری  و  است  احترامی 
بعيد می دانم كه ايشان به آن معنا دوباره وارد عرصه سياسی 
شود«.اما علی رغم حجم باالی تبليغات برای ورود ميرحسين 

خود  برای حضور  را  شرايط  وی  انتخابات،  عرصه  به  موسوی 
مهيا ندانست و همانند انتخابات هفتم رياست جمهوری دست 
رد به سينه اصالح طلبان، بخصوص مجمع روحانيون مبارز به 
عنوان دعوت كننده وی زد.مهدی كروبی )دبيركل وقت مجمع 

روحانيون مبارز( در اين باره گفت:
دوران  وزير  نخست  موسوی  ميرحسين  مهندس  متأسفانه 
پرافتخار حضرت امام خمينی در جلسه امروز با تشكر از همه 
گروهها و شخصيتهايی كه از وی حمايت كرده اند، اعالم كرد 
.گرچه  پذيرد  نمی  را  جمهوری  رياست  انتخابات  كانديداتوری 
كانديداتوری  از  انصرافش  داليل  هيچگاه  موسوی  ميرحسين 
انتخابات نهم رياست جمهوری را بيان نكرد ولی اظهارنظرهای 
بسياری از اصالح طلبان و وابستگان به تشكلهای جريان دوم 
رقابتهای  در  موسوی  حضور  اعالم  بودن  تبليغاتی  از  خرداد، 
از  مبارز  روحانيون  در حالی كه مجمع  داد.  انتخاباتی خبر می 
محمدرضا  بود،  كانديداتوری  برای  موسوی  دعوت  پيشگامان 
به  پرده  پشت  از  مبارز(  روحانيون  مجمع  )عضو  آبادی  دولت 

صحنه آوردن موسوی توسط اصالح طلبان سخن گفت:
»مسايلی كه امروز در مورد حمايت تمام گروههای جبهه دوم 
تاكتيكی  بسيار  شود،  می  عنوان  موسوی  ميرحسين  از  خرداد 
بسياری  اقتصادی  و  سياسی  ديدگاههای   . است  فريبكارانه  و 
از گروههای دوم خرداد بانوع تفكر اجرايی ميرحسين موسوی 
ناسازگار است.« دولت آبادی همچنين هدف اعالم حمايت از 

كانديداتوری موسوی را اين گونه عنوان كرد:
گذشته  سالهای  در  موسوی  ميرحسين  از  حمايت  گونه  »اين 
فريبكارانه  حمايتهای  گونه  اين  با  و  است  داشته  سابقه  نيز 
برای كانديداهای مورد نظر خود  نهايی  می خواهند در لحظه 
حمايت و محبوبيت جلب كنند.«با اين وجود انصراف ميرحسين 
جمهوری،  رياست  نهم  انتخابات  در  كانديداتوری  از  موسوی 
شكافهايی  و  كرد  ايجاد  اصالحات  جبهه  در  سرگردانی  نوعی 
را در اين جبهه به وجود آورد. در اين شرايط اصولگرايان كه از 
سال 1۳۸۲ با به دست گرفتن شورای شهر دوم و مجلس هفتم 
در پی فتح رياست جمهوری بودند، برای رسيدن به نامزد واحد 
مذاكراتی را با برخی چهره های سرشناس خود انجام  بودند. در 
اين ميان نام چهره هايی چون؛ علی اكبر واليتی، احمدتوكلی، 
محمد باقر قاليباف، محسن رضايی ، علی الريجانی و محمود 

نيروهای  هماهنگی  شورای  و  شود  می  ديده  نژاد  احمدی 
انقالب اسالمی نيز با انجام رايزنی هايی به دنبال رسيدن به 
نامزدی واحد بودند. از سوی ديگر احتمال كانديداتوری هاشمی 
هماهنگی  شورای  اعضای  برای  را  گيری  تصميم  رفسنجانی 
اواخر  در  كه هاشمی  آن  بويژه  كرد.  دشوار می  پيش  از  بيش 

شهريور 1۳۸۳گفته بود:
»اگر همه به اين نتيجه برسند كه من برای رياست جمهوری 
جمهوری  رياست  انتخابات  در  حضور  برای  هستم،  بهترين 
تصميم ميگيرم.«در كنار اين احتماالت، نامزدی مهدی كروبی، 
موسوی خوئينی ها، مصطفی معين و تعداد ديگری از اصالح 
طلبان نيز مطرح شد. سرانجام پس از كش و قوسهای فراوان 
هاشمی رفسنجانی با صدور بيانيه ای كانديداتوری خود را اعالم 
كرد. وی در بيانيه خود كه نشان از تمايل هاشمی به اصالح 
با  را  اجرايی  بود. آورد: هشت سال پيش كه مسؤوليت  طلبان 
خاطری آسوده از قرار گرفتن كشور در مسير توسعه و اعتدال 
به منتخب شما می سپردم، هرگز گمان نمی بردم شرايط چنان 
رقم خورد كه در معرض آزمونی دوباره قرار گيرد. اما گذر زمان 
تازه قرار داده است.  اكنون مرا در مسير تكرار تجربه ای  هم 
تصميم به حضور در انتخابات ۷۲ خرداد يكی از سخت ترين 
تصميماتم در سراسر سالهای فعاليت سياسی ای بوده است، نه 
از آن جهت كه قبول مسؤوليت خللی بر آرامش شخصی ام وارد 
می كند، كه هرگز در خدمتگزاری عافيت طلب نبوده ام،بلكه 
به سبب ترديدهايی بود كه تصميم گيری را برای من سخت 

می ساخت. هاشمی رفسنجانی در توضيح ترديدهايش افزود:
توان  اسالمی  جمهوری  نظام  كه  شود  گمان  خواستم  »نمی 
تحليل  اين  شائبه  يا  و  ندارد  را  تازه  مديران  و  نخبگان  زايش 
به  تنها شكل خدمت  اين جانب  ناصواب كه برخی تصوركنند 
انقالب و ميهن عزيز را منحصر در مديريت اجرايی می دانم و 
يا اين كه مجال برای خدمتگزاری نيروهای تازه نفس و توانا 

محدود گردد.
اعالم حضور هاشمی و خصوصا بيانيه وی با واكنشهايی روبه 
رو شد. مهدی كروبی )دبير كل وقت مجمع روحانيون مبارز( كه 
از مدتها قبل حضور خود را اعالم كرده بود، از جمله معترضين 
هاشمی  به  خطاب  ای  نامه  در  كروبی  بود.  هاشمی  بيانيه  به 

رفسنجانی نوشت: 
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بعضی  توسط  كه  منطقی  غير  ادعاهای  برخی  بودم  »اميدوار 
دوستان مدعی حمايت از شما مطرح می شود از جمله عباراتی 
كه القاء كننده ضعف همه كانديداها بجز جنابعالی است، توسط 
در  آنچه  حقير  نظر  به  اما  شد.  خواهد  جبران  حضرتعالی  خود 
بيانيه انتخاباتی جنابعالی اعالم گرديد نه تنها در راستای همان 
ادعاهايی بود كه توسط دوستان جنابعالی مطرح می شد بلكه 
به  قبل  ماه  چند  از  كه  بود  شما  خود  قبلي  فرمايشات  مكمل 
صميمانه  نموديد.  می  اعالم  خود  كانديداتوری  شرط  عنوان 
اخير  های  ماه  اظهارات  مجموعه  تلفيق  اگر  كنم  می  عرض 
كننده  القاء  اخير،  بيانيه  و  شما  دوستان  نظر  اظهار  جنابعالی، 
ضعف همه كانديداها و انحصار همه راههای نجات كشور در 
برگزاری  از  به پس  را  پاسخگويی  تنها  نبود،  وجود حضرتعالی 

انتخابات موكول می كردم.«
دبير كل وقت مجمع روحانيون مبارز افزود: 

»ظاهرا جنابعالی به اين نتيجه رسيده ايد كه تنها فرد قادر به 
رفع آن نگرانيها، خود حضرتعالی هستيد. در حالی كه معتقدم 
بذر بسياری از همين نگرانيها در دولت جنابعالی كاشته شد و 
اكنون چيزی را درو می كنيم كه خود حضرتعالی سالها شاهد 
كاشته شدن و روييدن آن بوديد و متأسفانه در برابر آن سكوت 
يا رفتار تاييد آميز داشته ايد.«يكی ديگر از نشانه های متمايل 
شدن هاشمی به اصالح طلبان، پوستر ها و فيلم تبليغاتی وی 
در انتخابات نهم رياست جمهوری بود. وی در پوستر تبليغاتی 
خود از طرح » Hashmi« استفاده كرد كه در نوع خود بی 
تبليغاتی هاشمی نيز آن چنان متفاوت بود كه  نظير بود. فيلم 
تعجب همه را برانگيخت. نشريه سوره با سردبيری وحيد جليلی 
در گزارشی با به فيلم تبليغاتی هاشمی ساخته شده توسط رسول 

صدرعاملی نوشت:
»حضور تعدادی دختر و پسر جوان با آرايش و پوششهای متنوع 
آستين كوتاه و  و  بدحجاب  تا  بلند گرفته  آستين  و  )از چادری 
ارائه سؤاالت  دارای آرايش های رپ و هيوی( نزد هاشمی و 
را در  بود جامعيت دغدغه های جوانان معاصر  قرار  متنوع كه 
بر داشته باشد. گويای آن بود كه فاصله زياد هاشمی با جوانان 
)چه به لحاظ سنی و چه به لحاظ فكری( تبديل به يك مانع 
بالقوه بزرگ برای موفقيت او در انتخابات شده است و از همين 
رو چنين تمهيدی چه بسا می توانست فاصله مزبور راكت كند 
و يا دست كم از گسترش آن جلوگيری كند.سؤاالت نيز چنان 
تنظيم شده بود كه طبق همين ايده عنوان شود سؤاالتی برای 
رفع شبهه از شخصيت هاشمی )اين كه آيا او ممنوع الخروج 
است، اين كه او چقدر ثروت دارد(، سؤاالتی موجد صميميت )آيا 
تا به حال عاشق شده است( و سؤاالت دال بر روحيه تساهل 
گرای هاشمی )نظر خواهی راجع به حجاب و دريافت اين پاسخ 
كه باالخره يك چيزی به نام لباس تن تان باشد!( اما تصنعی 
ترين قسمت فيلم آنجا بود كه دوربين دختری را نشان می داد 
كه با بغض از مشكالتش سخن می گويد. در اين جا بود كه 
دركنار  به يك جوانانی كه  زمانی كه يك  دراماتيك می شد، 
هاشمی و گرد ميز حلقه زده بودند، سؤاالتشان را می پرسيدند 
تا  بود، سكوت كرد و سكوت كرد  دختری كه يك هنر پيشه 
فيلم به نقطه مطلوب خود برسد و او نيز طبق نوبتش با بغض 
سخن آغاز كند.«هر چند اين فيلم از سوی بسياری حتی پر و 
پا قرص ترين حاميان هاشمی مثل روزنامه جمهوری اسالمی 
مورد نقد واقع شد، اما هاشمی رفسنجانی با اين فيلم يك مطلب 
را می خواست به اثبات برساند و آن،تغيير نگرش و نزديكی به 
اصالح طلبان بود. مسأله ای كه محمد قوچانی)سردبير روزنامه 
پرداخته  بدان  در سالنامه 1۳۸4  با هاشمی  شرق( در مصاحبه 

بود. قوچانی در اولين سؤال خود از هاشمی پرسيد:
اول  هاشمی  از  كه مستقل  است  راه  در  »آيا هاشمی سومی   
انديشد؟  می  سازندگی(  دوم)عصر  هاشمی  و  انقالب(  )عصر 
سؤاالتم را از آن جهت چنين آغاز كردم كه بدانم آيا تغييری 
كرده است؟ در اين پنج سال دوری از اصالح طلبان چه اندازه 
تغيير كرده است؟« و هاشمی چند جا به اين پرسش پاسخ داد:

... من  كند  تغيير  روشهايم  است  است، ممكن  »اصولم همان 
همانم كه بودم ... اما تغيير هم كرده ام؛ مثل هر آدم ديگر. «

در ادامه محمد عطريانفر )رئيس شورای سياست گذاری روزنامه 
شرق( نيز با مطرح كردن سؤاالتی و دريافت پاسخ آن از سوی 

در  واقعی  تغيير  القاء  و  انعكاس  و  سازی  شفاف  به  هاشمی 
هاشمی به مخاطب پرداخت. اين گفتگو بخوبی نشان داد كه 
هاشمی اين بار به پايگاهش در جناح چپ و اصالح طلبان تكيه 
دارد ومی كوشد تا روشنفكران اين جناح را توجيه كند ؛ در جبهه 
دوم خرداد نيز شدت و عمق اختالفات و كينه ها به حدی بود 
كه طرفين هيچ كدام حاضر به مدارا با ديگری نشدند. مهدی 
سازمان  و  مشاركت  حزب  تندروهای  با  مخالفت  نماد  كروبی 
مجاهدين بود و مصطفی معين كانديدای مشاركت و سازمان 

ساختار شكنان.
رفتاری كه در آن مرحله حيرت و تأمل بسياری از تحليلگران 
سياسی را برانگيخت عدم همراهی خاتمی با كروبی بود. پيش از 
آن ارزيابيها بدين سمت رهنمون می شد كه سيد محمد خاتمی 
تندروهای  از  سختی  انتقام  انتخابات،  در  كروبی  از  حمايت  با 
مشاركت و مجاهدين خواهد گرفت، اما آنچه در ادامه نمايان 
شد ميل خاتمی به حمايت از كانديدای افراطيون بود و همين 
سرشناس  عضو  دو  اين  ميان  جدی  اختالفات  سبب  موضوع 
مجمع روحانيون مبارز شد. عدم حمايت خاتمی از كروبی، زمينه 
های انشقاق در مجمع را ايجاد كرد و بدين ترتيب كروبی كه 
بر  را  مبارز  روحانيون  دبيركلی مجمع  به چهارده سال  نزديك 
و  نگرفت  قرار  خود  حزبيهای  هم  حمايت  مورد  داشت،  عهده 
به اتفاق تعداد اندكی از اعضای مجمع مانند رسول منتجب نيا 
ستادهای خود را آماده كرد. كروبی در رقابتهای انتخابات نهم 
رياست جمهوری با مطرح كردن شعار »هر ايرانی ۵۰ تومان« 
توانست رتبه سوم دور اول انتخابات را از آن خود كند و همين 
از  جدايی  برای  يارانش  و  كروبی  نفس  به  اعتماد  موجب  امر 

مجمع روحانيون گرديد.
حزب  طرفدار  سرسخت ترين  حتي   1۳۸4 سال  به  ورود  با   
مصطفي  كه  نمي كرد  باور  هم  انقالب  مجاهدين  و  مشاركت 
معين گزينه نهايي و صددرصدي اين احزاب باشد چرا كه از روز 
اول مصطفي معين را با شعار »كانديداي حداقلي« و يا »كف 
رياست جمهوري كرده  نهم  انتخابات  وارد صحنه  خواسته ها« 
اطمينان سران  و  از يك سو  و جذابيت  رأي آوري  بودند. عدم 
مشاركت و مجاهدين انقالب بر رد صالحيت مصطفي معين، 
سبب شده بود كه ستادهاي او بدون حضور چهره هاي شاخص 
سوت و كور و بر دوش چند جوان وبالگ نويس راه اندازي شود. 
اصالح طلبان راديكال قصد داشتند تا با رد صالحيت معين، از 
تا  كنند  تكليف  رفع  انتخابات  در  عيار  تمام  حضور  براي  خود 
بدنه اجتماعي ولو كمرنگشان را حفظ كنند. همچنين با حمايت 
از هاشمي رفسنجاني بخشي از بدنه اجرايي شان را در سلسله 
مراتب مديريتي نگه دارند و اين چنين بود كه اظهاراتي مانند 
بلوفي  تنها  معين  صالحيت  رد  صورت  در  انتخابات  تحريم 
سياسي ارزيابي مي شد چنان كه يك سال پس از انتخابات سال 
اظهار داشت كه جريان متبوعش  به صراحت  نبوي  بهزاد   ۸4
در خصوص انتخابات چند احتمال را پيش بيني كرده و هاشمي 
رفسنجاني را به عنوان »خاكريز آخر« در نظر گرفته بود تا در 
او در مرحله  نياوردن  يا رأي  صورت رد صالحيت دكتر معين 
دهد.  قرار  كار  دستور  در  را  هاشمي  از  حمايت  انتخابات،  اول 

بهزاد نبوي در اين مصاحبه تصريح نمود كه اين استراتژي را در 
زمان انتخابات اعالم نكرديم چون اگر مي گفتيم در صورت رد 
صالحيت معين از هاشمي حمايت مي كنيم، خودمان زمينه را 

براي رد صالحيت كانديدايمان فراهم كرديم. 
 | رد صالحیت |

صدور  با  نگهبان  شوراي   ۸4 سال  خردادماه  اول  روز  عصر 
واجد  بررسي ها  طي  كه  را  كساني  از  تن   ۶ اسامي  اطالعيه، 
شرايط كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري تشخيص داده 
چگونگي  شرح  از  پس  بيانيه  اين  در  كرد.  اعالم  بودند،  شده 
مراحل احراز صالحيت ها آمده بود:در اينجا ضمن اداي احترام 
به كليه كساني كه با احساس وظيفه نسبت به ثبت نام در اين 
دوره از انتخابات اقدام نموده اند و تأكيد بر اين نكته كه اعالم 
اسامي واجدين شرايط به هيچ وجه نافي صالحيت افرادي كه 
در  مسئوليت ها  ساير  احراز  براي  نمي گردد  اعالم  آنها  اسامي 
نظام جمهوري اسالمي ايران نيست، نظر نهايي شوراي نگهبان 
در مورد واجدين شرايط مصرح در اصل 11۵ قانون اساسي ذياًل 

به ترتيب الفبا اعالم مي گردد:
اردشير  علي   -۲ احمد  فرزند  احمدي نژاد  محمود   -1 آقايان 
الريجاني فرزند هاشم ۳- محسن رضايي ميرقائد فرزند نجف 
4- محمد باقر قاليباف فرزند حسين ۵- مهدي كروبي فرزند 
قابل  خوبي  به   . علي  فرزند  بهرماني  هاشمي  اكبر   -۶ احمد 
پيش بيني بود كه پس از صدور اطالعيه شوراي نگهبان و اعالم 
رياست  انتخابات  كانديداتوري  براي  شرايط  واجد  افراد  اسامي 
نگهبان  شوراي  عليه  تبليغاتي  سياسي-  حمالت  جمهوري، 
طيف  جانب  از  خصوصًا  سياسي،  شانتاژ  اين  بگيرد.  شدت 
كانديداي  سوابق  به  توجه  با  كه  خرداد-  دوم  جبهه  راديكال 
خود انتظار عدم اعالم صالحيت وي از سوي شوراي نگهبان را 
داشتند و از قبل خود را براي اين موقعيت آماده كرده بودند- با 
بيانيه اي  شتاب و در حد گسترده آغاز شد. حزب مشاركت در 
اتهامات  ايراد  با  بود،  كرده  آماده  پيش  از  گويي  كه  فوري 
بي اساس به شوراي نگهبان و متهم كردن اين شورا به عملكرد 

جناحي، مدعي شد:
انتخابات  »آنچه مسلم است، رد صالحيت غيرقانوني نامزدها، 
يك  در  و  غيررقابتي  ناعادالنه،  غيرآزاد،  انتخاباتي  به  را  آينده 
كالم نمايشي بدل كرده است كه عماًل در قالب ادامه سناريوي 
از پيش طراحي شده انتصاب رئيس دفتر يا تداركاتچي ديگران 
حل  در  نقشي  تنها  نه  انتخاباتي  چنين  و  است  ارزيابي  قابل 
بحران هاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت، بلكه امنيت 
افكند.براين اساس،  و منافع ملي را بشدت به مخاطره خواهد 
محو  متضمن  كه  روندي  در  اسالمي  ايران  مشاركت  جبهه 
نخواهد  وارد  بود،  خواهد  مردم  نقش  انكار  و  نظام  جمهوريت 
اعالم  كرد. صراحتًا  نخواهد  انتخاباتي شركت  چنين  در  و  شد 
مي كنيم حضور دكتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه 
مشاركت ايران اسالمي براي شركت در انتخابات و تنها شرط 

ما براي ادامه اين راه است«. 
در  هم  انقالب  مجاهدين  سازمان  سخنگوي  آرمين،  محسن 
مصاحبه اي خاطرنشان كرد كه گروه هاي حامي دكتر معين به 
دنبال شركت در انتخابات بودند اما با رد صالحيت او، تصميم 
به عدم شركت در انتخابات دارند.الهه كواليي سخنگوي ستاد 

انتخاباتي دكتر معين هم در مصاحبه اي تصريح نمود: 
»وضعيت موجود براي ما غيرقابل پيش بيني نبود. ما از انتخابات 
مجلس هفتم چنين تجربه اي را داشتيم و تصور مي كرديم كه 
كانديداي ما در انتخابات رياست جمهوري رد صالحيت شود.«

اطالعيه  به  واكنش  در  نيز  راديكال ها  نامزد  معين،  مصطفي 
شوراي نگهبان، در مصاحبه اي، با ادعاي اين كه رد صالحيت او 
غيرقانوني، غيرمنطقي و نابجا بوده، تصريح كرد كه در انتخابات 
شركت نخواهد كرد.در اين ميان، ستاد انتخاباتي مهدي كروبي 
– ديگر كانديداي اصالح طلبان كه صالحيت او براي حضور 
در انتخابات مورد تأييد قرار گرفته بود – با صدور اطالعيه اي، 
به اين مسئله اعتراض كرد.البته برخي اخبار منتشره در محافل 
سياسي حكايت از آن داشت كه برخي حاميان كروبي، درصدد 
بودند تا رد صالحيت دكتر معين را به فرصتي براي يارگيري از 
جبهه هواداران او تبديل نمايند. در همين راستا »عابد فتاحي« 
نماينده اروميه و از حاميان كانديداتوري كروبي در مصاحبه اي، 

یک
نگاه

وز در مورد حمایت تمام  مسایلی که امر
وههای جبهه دوم خرداد از میرحسین  گر

موسوی عنوان می شود، بسیار تاکتیکی 
و فریبکارانه است . دیدگاههای سیاسی 

وههای دوم  و اقتصادی بسیاری از گر
خرداد بانوع تفکر اجرایی میرحسین 

موسوی ناسازگار است. این گونه حمایت از 
میرحسین موسوی در سالهای گذشته نیز 

سابقه داشته است و با این گونه حمایتهای 
فریبکارانه می خواهند در لحظه نهایی 

برای کاندیداهای مورد نظر خود حمایت و 
محبوبیت جلب کنند.

وحانیون مبارز« »محمد رضا دولت آبادی عضو مجمع ر
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علي رغم اعتراض به رد صالحيت دكتر معين تأكيد كرد:
»رد صالحيت دكتر معين، دموكراسي و آزادي در انتخابات را 
كمرنگ كرد كه مردم بايد خأل موجود را با حمايت از كروبي 
پر كنند. بهترين واكنش طرفداران دكتر معين اين است كه بر 
سر صندوق ها حضور يابند و با تمام توان از كروبي حمايت كنند 
چرا كه معين و كروبي هر دو همفكر و همسنگرند و اختالف 
زيادي ندارند.«اما عجيب ترين موضعگيري در اين زمينه مربوط 
بدون  كه  بود  حكومتي  نهاد  يك  عنوان  به  كشور  وزارت  به 
صالحيت  بررسي  در  قانوني  و  حقوقي  مدخليت  هيچ  كه  آن 
به  اقدام  سياسي،  حزب  يك  مثابه  به  باشد،  داشته  كانديداها 
صدور بيانيه نمود و با ايراد اتهاماتي به شوراي نگهبان ادعا كرد: 
»وزارت كشور به عنوان مسئول برگزاري انتخابات، گرچه هيچ 
وظيفه و نقشي در تعيين صالحيت نامزدهاي انتخاباتي رياست 
جمهوري نداشته و ندارد، اما بنا به وظيفه ملي و اسالمي خود، 
از قبل هشدارهاي الزم را به شوراي محترم نگهبان و مقامات 
امروز تصميم  ذيربط كشور داده است و متذكر شده است كه 
آينده  و  فعلي  روند  حساس  فرازهاي  از  يكي  نگهبان  شوراي 
سياسي كشور را رقم مي زند؛ زيرا اين تصميم به منافع و مصالح 
كشور مربوط مي شود و اكنون نيز نگراني عميق خود را نسبت 

به روند پيش آمده ابراز مي كند.«
شوراي  اطالعيه  به  قانوني  وجاهت  فاقد  اعتراض هاي  البته 
نگهبان، منحصر به گروه هاي دوم خردادي نبود. برخي گروه ها 
مختلف  زواياي  از  نيز  اصولگرا  جريان  به  منتسب  عناصر  و 
معترض  نگهبان  قانوني شوراي  و  به تصميم حقوقي  سياسي، 
با  كه  مي كردند  تحليل  گونه  اين  اصولگرايان  از  بودند.عده اي 
توجه به جايگاه پائين افرادي نظير دكتر معين در نظرسنجي ها، 
اگر او رد صالحيت نمي شد و وارد عرصه انتخابات مي گرديد، 
شعارهاي  نتيجه  در  و  نداشت  را  مردم  آراي  كسب  توانايي 
برخي  هواداران  مي گرديد.همچنين  آب  بر  نقش  اصالح طلبان 
كانديداهاي اصولگرا، نسبت به تأييد صالحيت برخي ديگر از 
كانديداهاي اين جريان توسط شوراي نگهبان اعتراض داشتند. 
از جمله، گروهي تحت عنوان »ستاد حاميان قاليباف« با صدور 
ديدگاهي  چه  با  كه  كردند  انتقاد  نگهبان  شوراي  از  بيانيه اي، 
دكتر معين را رد صالحيت نموده اما دكتر احمدي نژاد را تأييد 

صالحيت كرده است؟ 
  | حکم حکومتی برای معین|

فرداي صدور اين اطالعيه، قبل از آن كه شانتاژهاي سياسي- 
تبليغاتي عليه اين اطالعيه در رسانه ها اوج بگيرد، مقام معظم 
حداد  دكتر  نامه  پي  در  خامنه اي  آيت اهلل  حضرت  رهبري، 
درخواست  و  ايشان  به  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس  عادل، 
براي توسيع دايره كانديداها، در نامه اي خطاب به دبير شوراي 
نگهبان، خواستار تجديدنظر در اعالم صالحيت دكتر مصطفي 

معين و مهندس مهرعليزاده شدند. 
در پي ارسال اين نامه از سوي رئيس مجلس شوراي اسالمي 
به رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اهلل خامنه اي، نامه اي خطاب 
به آيت اهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان مرقوم فرمودند،اين نامه 

ايشان  انقالب كه براساس مصالح عاليه موردنظر  رهبر معظم 
في الواقع  بود،  شده  مرقوم  نگهبان  شوراي  دبير  به  خطاب 
»حكم واليي« به حساب مي آمد و از اين رو، اعضاي شوراي 
نمودند  فوق العاده  جلسه  تشكيل  به  اقدام  بالفاصله  نگهبان 
خامنه اي،  آيت اهلل  حضرت  به  خطاب  نامه اي  در  شورا  دبير  و 
از  اين گونه تشريح كرد. پس  را  ايشان  اجابت حكم حكومتي 
جهت  نگهبان  شوراي  فوق العاده  جلسه  جنابعالي  نامه  وصول 
را  مطلوب  كه حضرتعالي  آنجا  از  و  گرديد  تشكيل  تجديدنظر 
آن دانسته ايد كه همه افراد كشور از صاحبان ساليق گوناگون 
را  انتخاب  بزرگ  آزمايش  در  حضور  مجال  و  فرصت  سياسي 
بيابند، در امتثال نظر واليي آن مقام شريف، صالحيت آقايان 
با اعالم  مصطفي معين و محسن مهرعليزاده اعالم مي گردد. 
او  طرفداران  براي  ديگر  مشكلي  معين  مصطفي  صالحيت 
معين  دكتر  كانديداتوري  حامي  راديكال هاي  آمد.  وجود  به 
به  كه  محورهايي  جمله  از  قبل،  ماه هاي  طي  او،  شخص  و 
عنوان برنامه سياسي خود پس از پيروزي در انتخابات رياست 
به »حكم حكومتي«  تمكين  جمهوري مطرح مي كردند؛ عدم 
قانون است  از  فراتر  بودند كه حكم حكومتي  آنها مدعي  بود. 
خواهند  تعامل  نظام  رهبري  با  قانون  چارچوب  در  تنها  لذا  و 
داشت. دكتر معين در مواضع خود چند بار تأكيد كرده بود كه 
برگزار  را  هفتم  مجلس  انتخابات  بود  خاتمي  جاي  به  او  اگر 
نمي كرد.اما اكنون معين و هوادارانش در يك تنگناي تاريخي 
قرار گرفته بودند. به لحاظ حقوقي و قانوني، شوراي نگهبان به 
عنوان نهادي كه براساس قانون اساسي مسئول تطبيق وضعيت 
اصل  اين  در  با شرايط مصرح  رياست جمهوري  كانديدادهاي 
است، صالحيت دكتر معين را احراز نكرده بود. اين شورا تنها 
پس از نامه مقام معظم رهبري به عنوان واليت مطلقه امر، در 
امتثال نظر واليي ايشان، صالحيت معين را »اعالم« كرد. حال 
كانديداي راديكال ها يا مي بايست مطابق ادعاهاي گذشته خود، 
صرفًا روال قانوني را مدنظر قرار مي داد و از حضور در عرصه 
انتخابات كناره گيري مي كرد يا اينكه براساس »حكم حكومتي« 
مي شد.طبيعي  انتخاباتي  رقابت هاي  گردونه  وارد  انقالب  رهبر 
بود كه معين و هواداران اوـ كه مطابق استراتژي تداوم حاكميت 
دوگانه بشدت تمايل به تداوم حضور در قدرت داشتند ـ به هيچ 
عرصه  در  حضور  براي  آمده  پيش  فرصت  نمي خواستند  وجه 
در  كه  آنچه  برخالف  راديكال ها  بدهند.  دست  از  را  انتخابات 
انتخابات، حتي  ظاهر عنوان مي كردند، براي ماندن در عرصه 
در صورت قطعي شدن رد صالحيت دكتر معين، برنامه داشتند 
و براساس آنچه كه افرادي چون »بهزاد نبوي« فاش كردند، 
خاكريز بعدي راديكال ها بعد از رد صالحيت معين، حمايت از 
كانديداتوري هاشمي رفسنجاني بود. حال كه با حكم حكومتي 
عرصه  به  ورود  يعني  آنها  مطلوب  گزينه  رهبري،  معظم  مقام 
انتخابات با كانديدايي چون دكتر معين تحقق يافته بود؛ طبيعتًا 
دهند.  دست  از  را  ذيقيمتي  فرصت  چنين  نمي خواستند  آنها 
حكم  قبال  در  اين،  از  پيش  آنها  كه  بود  مواضعي  مشكل  اما 
از  مي بايست  راديكال ها  في الواقع  بودند.  كرده  اتخاذ  حكومتي 

كانالي وارد عرصه انتخابات مي شدند كه قباًل حكم به انسداد 
آن داده بودند.اين تناقض بزرگ موجب گرديد تا پس از انتشار 
نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر »اعالم صالحيت« معين و 
مهر عليزاده، راديكال ها و كانديدايشان تا چند روز بالتكليف و 
سرگردان باشند. اين سرگرداني بويژه از آنجا ناشي مي شد كه 
طيفي از مؤتلفين سابق راديكال ها در اپوزيسيون )كه به تحريم 
مداوم  يادآوري  با  داشتند(  اعتقاد  جمهوري  رياست  انتخابات 
حكومتي،  حكم  عليه  هوادارانش  و  معين  ادعاهاي  و  مواضع 
از  خود  قبلي  شعارهاي  مطابق  كه  مي خواستند  راديكال ها  از 
جريان هاي  تمامي  زنند.تقريبًا  باز  سر  حكومتي  حكم  پذيرش 
كه  بودند  متفق القول  نكته  اين  روي  بر  كشور  داخل  سياسي 
نامه رهبر معظم انقالب به شوراي نگهبان »حكم حكومتي« 
بوده است.رسول منتجب نيا عضو وقت شوراي مركزي مجمع 
روحانيون مبارز در اين باره گفت: حكم حكومتي چه به نفع مان 
باشد و يا به ضررمان باشد، بايد آن را بپذيريم. نظر رهبري در 
برخي موارد فصل الخطاب است و اگر قرار باشد حكم حكومتي 
را  مي كند  مداخله  رهبري  كه  مواردي  همه  بايد  نپذيريم،  را 
مقام  اخير  ندهيم.دستور  قرار  پذيرش  مورد  را  آن  و  نپذيريم 
نهمين  كانديداهاي  برخي  صالحيت  تأييد  به  نسبت  رهبري 
حكم  مصاديق  همان  از  نيز،  جمهوري  رياست  انتخابات  دوره 
بايد در موارد استثنايي  حكومتي است و چاره اي هم نيست و 
اين حكم را پذيرفت.ارائه چنين تحليل هايي از جانب طيف هاي 
از  بيش  هوادارانش  و  معين  تا  مي شد  موجب  سياسي  مختلف 
پيش با بحران تصميم سازي مواجه شوند. اما در نهايت با توجه 
به تمايل شديد آنان براي تداوم حضور در قدرت از طريق باقي 
ماندن در پروسه انتخابات، پس از برگزاري گردهمايي حاميان 
معين در ۶ خرداد ماه و اظهارات اعضاي حزب مشاركت در اين 
انتخابات،  در عرصه  ماندن  باقي  بر ضرورت  مبني  گردهمايي 
دكتر معين طي بيانيه اي اعالم كرد كه پس از چند روز ترديد، 
جمهوري  رياست  انتخابات  عرصه  در  حضور  براي  سرانجام 
مجاب شده است.عمده ترين توجيهي كه دكتر معين و حاميانش 
براي باقي ماندن در عرصه رقابت هاي انتخابات مطرح كردند 
او، حكم  انقالب براي اعالم صالحيت  نامه رهبر  اين بود كه 
اشتباه  در  »تجديدنظر  براي  توصيه اي  بلكه  نبوده،  حكومتي 
شوراي نگهبان«  بوده است!سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور 
از معين و هاشمي رفسنجاني  نيز كه به صورت همزمان  وقت 
حمايت مي كرد، نيز پس از يكي از جلسات دولت به تبيين حكم 
از نوع بسيج عمومي و يا  حكومتي پرداخت بدون آنكه آن را 
ابالغ سياست هاي كلي نظام بداند .به هر روي مصطفي معين 
با تأخيري يك روزه وارد صحنه تبليغات رسمي انتخاباتي شد 
به اميد آنكه از رأي ۲۲ ميليوني 4 سال پيش محمد خاتمي، 
توشه اي بجويد اما در پايان او در يك رقابت سنگين نفر پنجم 
ياران  اما  نتوانست جمع كند  از چهار ميليون رأي  شد و بيش 
با  مبارزه  شعار  با  بودند  داده  وعده  كه  همانگونه  انتخاباتي اش 
هاشمي  از  حمايت  به   ۸4 سال  انتخابات  دوم  دور  در  اختناق 

رفسنجاني پرداختند.
 | ورود به مرحله دوم |

با مشخص شدن نتايج دور اول انتخابات نهمين دوره رياست 
جمهوری و ورود هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد به دور دوم، 
انصراف  خواستار  رفسنجانی  هاشمی  تندروی  مشاوران  برخی 
وی از انتخابات شدند. اما هاشمی رفسنجانی روز يكشنبه ۲۹ 
خرداد 1۳۸4 در بيانيه ای حضورش را در مرحله دوم انتخابات 
از  گاليه  ضمن  بيانيه  اين  در  رفسنجانی  كرد.هاشمی  اعالم 
انتخابات، با نام بردن از مهدی كروبی )دبير كل وقت مجمع 
روحانيون مبارز( كوشيد تا رأی 4/ ۵ ميليونی وی را به سمت 

خود هدايت كند. هاشمی در اين بيانيه آورد:
در  همگانی  مشاركت  اين  همپای  كه  داشت  ضرورت  »آنچه 
نظر گرفته شود، رعايت حسن سلوک انتخاباتی و ادب تبليغاتی 
دخالتهای  البته  و  اقدامات  ای  پاره  دليل   به  متأسفانه  بود كه 
سازمان يافته، منظره باشكوه و اميد بخش انتخاب را آلوده كرد. 
حضور شكوهمند ملت، اين بار از ناحيه كج سليقگی ها و بددلی 
های برنامه ريزی شده به رنج افتاد و طی رقابتهای انتخاباتی 
منصفانه  غير  بردن  سؤال  زير  و  نامزدها  تخريب  طريق  از  و 
متن  در  و  شد  آغاز  كشور  مديران  و  اسالمی  انقالب  عملكرد 

 1366
1367
1368
1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

1382
1383
1384

دوم
خرداد

98

107
هواِی

آزاد



برگزاری انتخابات به برخی دخالتهای سازمان يافته در هدايت 
آراء انجاميد و معلوم نيست،اين  ناصواب اگر نهادينه شود، ره به 
كجا خواهد برد. در همين جا بنا به ضرورت حفظ حرمت آرای 
مردم از مسؤوالن ذی ربط می خواهم كه در اسرع وقت نسبت 
به احقاق حق و بررسی به اعتراضات شكايات، اقدام قاطعانه و 
عادالنه نمايند و به شكايت برادرم جناب آقای كروبی در مورد 

انتخابات بعضی از شهرستانها رسيدگی شود.«
از  كه  بيانيه  نخست  بخش  با  تناقض  در  رفسنجانی  هاشمی 
را  رقيب  نامزد  ادامه  در  خود  داشت،  شكايت  نامزدها  تخريب 

مورد تخريب قرار داده و آن را رياكار و متحجر خواند: 
»آنچه امروز بيش از هر چيز ديگر برای استحكام نظام كارآيی 
دارد همان اسالم نابی است كه مفسر آن امام راحل هستند و 
نه افكار متحجر و اعمال رياكارانه. امروز ريا و تحجر يك سو 
سمی مهلك و مانع جدی در راه توسعه كشور و سعادت جامعه 
است و از سوی ديگر آتشی است بنيان سوز كه معارف مترقی 
همان  كند.متأسفانه  می  خاكستر  را  قرآن  و  اسالم  آسمانی  و 
همراهان  و  )ره(  امام  مقابل  در  مبارزه  دوران  در  كه  تفكری 
ايستادگی می كرد و امام را مسؤول خونهای ريخته شده در راه 
انقالب معرفی می نمود، امروز پوستين اسالم را وارونه پوشيده 
افكار  به فريبكاری مشغول است و اصرار دارد كه  رياكارانه  و 
معيوب خود را به جای معارف اصيل اسالم به ديگران تحميل 
كند. تفكری كه حاميان امروزی آن علی رغم اعالم و دستور 
صريح رهبر معظم انقالب مبنی بر تحريم تخريب ديگران در 
مبارزات انتخاباتی، ميلياردها تومان از بيت المال را صرف تهيه 
و نشر تهمت ها و اهانت ها و دروغهای خطرناک می كنند كه  
دست  هم  هنوز  و  كرده  منتشر  نامه  ميليون شب  دهها  كنون 
نيروهای  ميان  تفرقه  ايجاد  كه  اين  بارتر  تاسف  نيستند.  بردار 
فراموش  و  داده  قرار  خود  كار  دستور  در  را  انقالب  به  وفادار 
كرده اند كه يكی از عوامل پيروزی و تداوم انقالب، همدلی و 
همراهی اين نيروها، بخصوص در حوزه و دانشگاه بوده و خواهد 
ناآگاهانه ايجاد تفرقه  بين  يا   بود و اسفبارتر اين كه آگاهانه 
اركان نظام را با جديت پيگيری می كنند و با كوفتن بر طبل 
فتنه وتفرقه ، راه نفوذ دشمنان انقالب را باز می كنند. در مرحله 
نخست انتخابات، حضور مردم حماسه ای عظيم را رقم زد و اگر 
اشكاالتی بروز كرد، غفلت مديريت و نظارت بود كه در نتيجه، 
دخالتهای  و  زننده  ها  تخريب  از جمله  ها  تخلف  برخی  شاهد 

ناروای سازماندهی شده بوديم.«
اين مواضع هاشمی در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات نهمين 
حاميانش  برای  او  دهی  خط  واقع  در  جمهوری  رياست  دوره 
تخريب  ماشين  ترتيب  بدين  بود.  نژاد  احمدی  تخريب  برای 
احمدی نژاد كه توسط اصالح طلبان در دور اول استارت خورده 
بود، در دور دوم گرم شد وبا حمايت گسترده اصالح طلبان از 
اصالح  اتفاق  به  رسيد.قريب  خود  اوج  به  رفسنجانی  هاشمی 
از كانديداتوری مصطفی معين حمايت  اول  طلبان كه در دور 
كرده بودند، با حمايت از هاشمی در دور دوم به تخريب احمدی 
نژاد پرداختند. احزاب دوم خردادی با صدور بيانيه های مشابهی 

ضمن حمايت از هاشمی رفسنجانی، حمالت خود را با عناوين 
آغاز  نژاد  احمدی  عليه   ... و  اختناق  طالبان،  فاشيسم،  تحجر، 
كردند.سازمان مجاهدين انقالب كه در دور اول مصطفی معين 
را تنها نامزد خود می دانست، با حمايت از هاشمی رفسنجانی 

در بيانيه خود آورد:
»سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران بنا بر اصول و ثوابت 
كنونی،  حساس  شرايط  از  مشخص  تحليل  و  سياسی  فكری 

از  مرحله  اين  مسأله  ترين  اصلی  را  فاشيسم  حاكميت  خطر 
و علی رغم  داند  ايران می  اجتماعی ملت  مبارزات سياسی - 
و  داشت  چشم  هرگونه  از  فارغ  و  ديدگاهها  و  آراء  اختالف 
به  رئيس جمهور  تبديل  پروژه  سهم خواهی سياسی، شكست 
كانديداتوری  از  حمايت  گرو  در  مقطع  اين  در  را  دفتر  رئيس 
مرحله  در  سازمان  رو  اين  از  ميداند.  رفسنجانی  آقای هاشمی 
دوم انتخابات رياست جمهوری نهم، حمايت صريح خود را از 
كانديداتوری آقای هاشمی رفسنجانی اعالم می دارد و از ملت 
با درک شرايط خطير كنونی و  ايران می خواهد  آگاه  رشيد و 
جلوگيری از حاكميت تحجر و استبداد، آرای خويش را به نفع 

ايشان به صندوقهای رأی بريزند.«
شخصيتهای  خردادی،  دوم  تشكلهای  و  احزاب  بر  عالوه 
و  پرداختند  هاشمی  از  حمايت  به  نيز  طلب  اصالح  سرشناس 

مبادرت ورزيدند. ميرحسين  او  به تخريب رقيب  در عين حال 
موسوی كه برای ورود در اين انتخابات دست رد به سينه اصالح 
طلبان زده بود، در بيانيه ای با استفاده از كليد واژه های هاشمی 
متحجر  دولت  يك  آمدن  كار  روی  خط  بر  مبنی  رفسنجانی 

اعالم كرد: 
از  دور  به  آينده  نمايد كه دولت  تواند كمك  »آرای مردم می 
با  توأم  و  محور  عدالت  ای  توسعه  دنبال  به  جمود،  و  تحجر 
آزادی و نوانديشی باشد و بر هر گونه واپسگرايی و فقر و فساد 
كه آرمانهای اصيل انقالب اسالمی را می تواند به خطر اندازد، 

غلبه كند.«
مجمع  عضو  و  اصالحات  دولت  )رئيس  خاتمی  محمد  سيد 
روحانيون ( نيز در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات نهم رياست 
جمهوری بيانيه ای صادر كرد كه به نوعی حمايت از هاشمی 
رفسنجانی تلقی می شد وبی طرفی مجری انتخابات را هم زير 

سؤال برد. خاتمی در بيانيه خود آورد: 
باهم  پيش  از هشت سال  به حرمت عهد مقدسی كه  »بياييد 
بستيم،بكوشيم در ماههای پايانی اين دوران درخشان و سخت، 
منصب پرافتخار خدمتگزاری را به آن كس واگذاريم كه آزادی 
را صادقانه پاس بدارد و در پی پيشرفت و سازندگی و عدالت 
مبتنی بر توسعه و قادر به دفاع از عزت حيثيت و منافع كشور در 
جهان كنونی باشد، بياييد بار ديگر پيمان بيبنديم كه همچنان 
و  آزادی  منادی  اسالم  از  دفاع  و  خواهی  وطن  دينداری،  در 
و  خشونت  با  مقابله  با  و  ماند  خواهيم  استوار  انسان،  حرمت 

تحجر، صلح مبتنی بر عدالت را در جهان ندا خواهيم داد.«
كه  نيز  مبارز(  روحانيون  مجمع  وقت  )دبيركل  كروبی  مهدی 
همچنان به خواب يك ساعته اش در شب انتخابات اعتراض 

داشت، در مصاحبه ای ضمن حمايت از هاشمی گفت:
تحجر،  نروند  صندوق  پای  به  اگر  بدهند  احتمال  »مردم 

واپسگرايی و ناامنی شكل خواهد گرفت.«
در  ششم  مجلس  انتخابات  در  كه  طلبان  اصالح  شكل  بدين 
تخريب هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشته بودند با چرخشی 
و  شدند  رفسنجانی  هاشمی  حامی  يكباره  به  ای  درجه   1۸۰
رقيب  و متحجر خواندن  ديكتاتور  و  فاشيست  با  معمول  طبق 
تمامی  رغم  علی  درنهايت  اما  پرداختند!  ای  رسانه  جنجال  به 
تالشها و تخريبهای اصالح طلبان و حاميان تندروی هاشمی 
دوم  دور  در  نژاد  احمدی  محمود  تير   سوم  در  رفسنجانی، 
انتخابات پيروز ميدان شد.محمدعلی ابطحی )عضو ارشد مجمع 
دليل  وبالگش  در   1۳۸4 تير  چهارم  روز  در  مبارز(  روحانيون 

شكست هاشمی رفسنجانی را اين گونه تحليل كرد: 
يا  كه  دادند  هايی  وعده  طلب  اصالح  كانديداهای  از  »بعضی 
بوی عوام فريبی می داد و يا بوی خواص فريبی و بسياری از 
از شعارهای خواص فريب در واقعيت جغرافيای سياسی  مردم 
اقتصادی  حرفهای  كردند.  استشمام  داخلی  جنگ  بوی  كشور 
نخبه ها  به  بود.  ما كمرنگ  تبليغات سياسی  در فضای  تقريبا 
و فرهيختگان توجه كرديم و به لشكر مردم عادی كه به فكر 

معيشت خود هستند، توجه كمتری داشتيم.
در تبليغات ساير كانديداها مجموعه نيروهايی كه فارغ از مسايل 
تبليغات  در  فراموش شدند. حتی  داشتند،  سياسی دغدغه دين 
مخاطبان  دينی  مسايل  به  توجه  نيز  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
حجم  مساجد  سياسی  غير  امامان  و  مداحان  حمايت  بود.  كم 
فراوانی نيرو، در اختيار فكر و احساس خود دارند. جناحهايی كه 
با آقای هاشمی رفسنجانی مجبور بودند ائتالف كنند. با توجه 
به انتقادهايی كه به ايشان داشتند، نتوانستند استدالل خود را 
كه چرا هاشمی را به اجبار برگزيده اند به جامعه منتقل نمايند.

نماينده  جامعه  اكثريت  عمومی  افكار  در  رفسنجانی  هاشمی 
قدرت وقت و ثروت بود، حق يا ناحق! و آقای احمدی نژاد با 
رقابت آقای هاشمی بر موج شكاف حاكميت و مردم و شكاف 
عنوان  به  جامعه  غيرنخبگان  چهرۀ  در  و  شد  سوار  غنا  و  فقر 
نماينده مقابله با حاكميت و مبارزه با فقر و نماد تغيير در اليه 
مردم  و  های شهرها  در اليه  بخصوص  جامعه،  عمومی  های 
عادی شناخته شده و رای آورد. البته تعداد كمی هم كه متأثر از 
بعضی راديوهای خارجی به اين عنوان كه كار حكومت با آقای 

احمدی نژاد يكسره می شود، رأی دادند.«

یک
نگاه

جناحهایی که با آقای هاشمی رفسنجانی 
مجبور بودند ائتالف کنند. با توجه به 

انتقادهایی که به ایشان داشتند، نتوانستند 
استدالل خود را که چرا هاشمی را به اجبار 

برگزیده اند به جامعه منتقل نمایند.هاشمی 
رفسنجانی در افکار عمومی اکثریت جامعه 

وت بود، حق یا ناحق!  نماینده قدرت وقت و ثر
و آقای احمدی نژاد با رقابت آقای هاشمی بر 

موج شکاف حاکمیت و مردم و شکاف فقر و 
غنا سوار شد و در چهرۀ غیرنخبگان جامعه به 

عنوان نماینده مقابله با حاکمیت و مبارزه با 
فقر و نماد تغییر در الیه های عمومی جامعه، 
بخصوص در الیه های شهرها و مردم عادی 

شناخته شده و رای آورد. البته تعداد کمی 
هم که متأثر از بعضی رادیوهای خارجی به 
این عنوان که کار حکومت با آقای احمدی 

نژاد یکسره می شود، رأی دادند.
»محمد علی ابطحی«
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نگاهی به  دیدگاه اصالح طلبان نسبت به آمریکا و استکبار جهانی

اعتماد به نفِس شیخ اصالحات!

| زندگی مهدی کروبی از آغاز تا انتخابات ریاست جمهوری نهم|
مهدی كروبی در 14 مهر 1۳1۶ در اليگودرز بدنيا آمد.وی فرزند 
مرحوم »حجت االسالم احمد كروبی« است.شيخ مهدی در سال 
1۳41 با فاطمه كروبی ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج 4 فرزند 
بود. وی در سال 1۳4۲ در رشته فقه و حقوق اسالمی در دانشكده 
از ۸  بيش  از گذشت  و پس  پذيرفته شد  تهران  دانشگاه  الهيات 
سال موفق به اخذ مدرک ليسانس شد كه طوالنی شدن اين دوره 
تحصيلی عمدتا به علت فعاليت ها و بازداشت های سياسی بود.

اولين دوره مجلس  انقالب در سال 1۳۵۸ در  پيروزی  با  كروبی 
شورای اسالمی به نمايندگی از زادگاهش وارد مجلس شد. و به 
دستور امام خمينی »بنياد شهيد« و »كميته امداد امام خمينی« 
را تأسيس كرد.وی در دور دوم انتخابات مجلس خود را از تهران 
يافت.شيخ  دست  مجلس  رئيسی  نايب  مقام  به  و  نمود  كانديدا 
سبب  به   ۶۶ سال  در  سوم  مجلس  انتخابات  آستانه  در  مهدی 
داشتن روحيه ناسازگار با محيط خود همراه چند تن ديگر از جامعه 
روحانيت مبارز جدا شده و گروهی به نام مجمع روحانيون مبارز را 
بنيان كرد.اين مجمع كه رهبری جريان اقليت سياسی را بر عهده 
گرفته بود اولين شورای مركزی خود را به دبير كلی مهدی كروبی 
ها«,»حسن  خوئينی  موسوی  چون،»محمد  افرادی  عضويت  و 
صانعی«,»سيد محمد خاتمی«,»صادق خلخالی« و ...تشكيل داد.

دبير كل سابق مجمع روحانيون مبارز در اوايل تأسيس اين مجمع 
برای اثبات مجموعه تحت مديريت خود در ميان امت حزب اهلل 
به تكرار مواضع ضدآمريكايی و انقالبی خود اهتمام ورزيد تا چهره 
ای انقالبی تر به خود گيرد كه البته اين مسئله برای وی صرفا 

استفاده تبليغاتی داشت. 
جريان چپ  به  انقالبی  مواضع  اتخاذ  با  تا  كوشيد  بسيار  كروبی 
ضرورت  چون  موضوعاتی  باب  در  مثال  طور  بخشد.به  هويت 
اخاللگران«  با  مبارزه  امريكايی«,»ضرورت  »اسالم  با  مبارزه 
به  وابسته  عناصر  با  برخورد  و  دولت  اقتصادی  های  برنامه  در 
بيگانه صحبت كرده است.او در سخنرانی خود در سالگرد اشغال 
فلسطين در سال 1۳۶۹ صهيونيست ها را عامل سياست آمريكا در 
منطقه دانست. از ديگر صحبت های او كه خيلی كوتاه به آن ها 

اشاره ميكنيم به اين شرح است:»بايد منافع آمريكا و صهيونيست 
معيارهای  براساس  ها  ليبرال  انداخت«,»سياست  خطر  به  را  ها 
انقالب نمی باشد«,»برای ما نكبت روزی است كه آمريكا از ما 
تعريف كند«,»همه بايد در جهت تقويت رهبری و وحدت جامعه 
حركت كنند«,»محو رژيم صهيونيستی از اهداف انقالب اسالمی 
ندارد«,»تالش  ديگری  چيز  ضرر  جز  آمريكا  با  است«,»رابطه 
يعنی  امام  است«,»خط  نظام  از  مردم  كردن  جدا  برای  دشمن 
حاكميت بی چون و چرای ارزش های اسالمی در جامعه«,»نظام 
ما مشروعيتش به رهبری است«,»تبعيت از رهبری را وظيفه خود 

ميدانيم.«
انتخابات چهارم و پنجم مجلس  با شكست مجمع روحانيون در 
انتشار  با  و  رفت  فرو  سياسی  سكوت  در  طيف  اين  مدتی  برای 
روزنامه سالم)ارگان متعلق به طيف چپ آن روزگار(پيگير مواضع 
و ديدگاه های خود بود.با راه اندازی حزب مشاركت و پيروزی اين 
حزب در انتخابات ششم نقش مجمع روحانيون مبارز به دبيركلی 
مهدی كروبی به عنوان رهبری جناح چپ در ميان اصالح طلبان 
كاهش يافت. شيخ مهدی كروبی يكسال پس از انتخابات رياست 
جمهوری هشتم با تكذيب شايعه كانديداتوری اش برای رياست 
جمهوری گريزی به برخی كاستی ها زد و رفتار افراطی اصالح 

طلبان مجلس را تقبيح نمود.
پايبندی  لزوم  اسالمی,به  شورای  مجلس  كروبی,رئيس  مهدی 
را  اسالمی  قانون  و  كرد  تأكيد  نظام  جمهوريت  و  اسالميت  به 
ميثاق ملت و محور حركت های مردم و مسئوالن دانست و بار 
ولی  اختيارات  و  الهی  حكومت  در  واليت  اهميت  درمورد  ديگر 
فقيه صحبت كرد. در انتخابات هفتم مجلس نيز مجمع روحانيون 
شد.در  سنگينی  شكست  متحمل  مجمع  با  همسو  های  گروه  و 
اين ميان مهدی كروبی با حكم مقام معظم رهبری به عضويت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره چهارم درآمد.پس از آنكه 
شيخ اصالحات از ورود به پارلمان هفتم ناكام ماند دست به پرده 
های  تشكل  با  ديدار  در  و  زد  طلبان  اصالح  تندروی  از  برداری 
دانشجويی دوم خردادی از لزوم گسترش فرهنگ دموكراسی در 
كشور و گفت و گويی شفاف با مردم سخن گفت.اين انتقاد كروبی 
سياسی  فضای  در  سازی  زمينه  طلبان  اصالح  رفتار  و  روش  از 
های  رقابت  به  ورود  برای  جامعه  ذهنی  سازی  آماده  و  كشور 
انتخاباتی بود.بدين ترتيب و پس از اعالم رسمی رئيس مجلس 

ششم مبنی بر كانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری نهم,به 
انتقادات تند از اظهارات و عملكردهای »اكبر هاشمی رفسنجانی« 
پرداخت.با نزديك شدن به موعد برگزاری انتخابات مشاهده كرد 
كه حزب متبوعش از او حمايت نميكند و رو به سوی وزير اسبق 
علوم نهاده است.بنابراين گاليه های خود را متوجه سران اصالح 
طلبان  اصالح  و  »خاتمی«،»موسوی«  عملكرد  از  و  نمود  طلب 

حامی »مصطفی معين« انتقاد كرد.
بودن  محق  بر  نيز  انتخاباتی  سفرهای  در  حال  عين  در  كروبی 
كرد.اتخاذ  می  تأكيد  طلبان  اصالح  يكپارچه  حمايت  به  خويش 
عدم  و  سياسی  قدرت  به  دستيابی  برای  گرايانه  نتيجه  رويكرد 
ثبات در تعيين استراتژی مشخص در بازه های مختلف تاريخی از 
سوی كروبی و فقدان باور به كار جمعی نهايتا منجر به اين شد كه 
دبيركل سابق مجمع روحانيون مبارز كه روزگاری به عنوان يكی از 
حاميان خط امام شناخته ميشد با اتخاذ مواضع متناقض تبديل به 
عنصری صرفا منتقد و ناسازگار گردد كه نه تنها از حمايت بزرگان 
نظام بلكه از همراهی بخش وسيعی از متدينين و انقالبيون معتقد 
به مبانی واليت فقيه باز ماند. با آغاز انتخابات سال ۸4 كروبی در 
كنار صندوق رأی آمادگی خود را برای كمك به فرد انتخاب شده 
اعالم كرد اما يك روز پس از اين در خبرگزاری دانشجويان ضمن 
اعتراض به روند شمارش آرا خواستار بررسی انتخابات در برخی 
شهرها شد.پس از مشخص شدن نتايج آرا كروبی در يك نشست 
سياهی  برگ  آخرين  را  نهم  جمهوری  رياست  انتخابات  خبری 
دانست كه به پرونده دولت اصالحات الصاق شد و ضمن دعوت 
از مردم برای شركت در دور دوم انتخابات ادعا كرد كه اگر پای 

صندوق های رأی نيايند»طالبان ايران«قدرت ميگيرند.
پس از پيروزی »احمدی نژاد« كروبی از تمام مناصب حكومتی 
نمود.وی  صادر  حزب  تشكيل  برای  ای  اطالعيه  و  داد  استعفا 
از مجمع روحانيون مبارز جدا شد.وی در جلسه آسيب  همچنين 
شناسی شكست در جدی ترين رقابت سياسی, برخی از هم حزبی 
های خود را علت حذف اصالح طلبان دانست;كسانيكه هر روز 
به يك رنگ در می آيند و بنا بر اقتضائات زمانه روزی انقالبی 
و روزی ضد انقالب می شوند.او همچنين اصالح نشدن اصالح 
در  را  آنان  اصالح  راه  و  دانست  شكست  اصلی  دليل  را  طلبان 
و  »تفرقه«,»تشتت«  كه  شكستشان  عامل  تحليل  و  شناسايی 
»ناهماهنگی« بود, دانست.درادامه به بررسی فرآيند جدايی كروبی 
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از مجمع روحانيون مبارز و تشكيل حزب اعتماد ملی ميپردازيم
| انتخابات ریاست جمهوری و تاسیس حزب اعتماد ملی |

وجود  با  مبارز(  روحانيون  مجمع  وقت  كل  )دبير  كروبی  مهدی 
در  ياران هم حزبی اش  از جمله  و  نااميدی همه اصالح طلبان 
مجمع روحانيون مبارز از رأی آوری در انتخابات رياست جمهوری 
او كه شعار »هر  كرد.  انتخابات شركت  در  فعال  و  نهم، مصمم 
ايرانی پنجاه هزار تومان« را مطرح كرده بود، توانست آراء زيادی 
را به خود اختصاص دهد به طوری كه اختالف كم آرای وی و 
احمدی نژاد مانع از ورود كروبی به دور دوم انتخابات گرديد. رتبه 
افزايش  موجب  نهم  جمهوری  رياست  انتخابات  در  كروبی  سوم 
اتخاذ تصميمات مهمی  به نفس در وی و همفكرانش و  اعتماد 
تشخيص  مجمع  از  استعفا  به  تصميم  كروبی  شد.  كروبی  برای 
مصلحت نظام و خروج از مجمع روحانيون مبارز و تشكيل يك 
حزب جديد را در طول چهار ماه پس از انتخابات رياست جمهوری 

نهم به مورداجرا در آورد.
باره در گفتگو  »جواد حق شناس« )از همراهان كروبی( در اين 

باويژه نامه تحزب هفته نامه شما می گويد:
»در انتخابات رياست جمهوری ۸4 آن طور كه آقای كروبی انتظار 
آقای  برای  خيلی  اين  نيامد.  حمايت  به  روحانيون  داشت،مجمع 
تمام شد چون عكس قصه وجود داشت كه وقتی  كروبی گران 
مجمع، آقای خاتمی را كانديد كرد، تمام عيار و تمام قد از آقای 
آقای خوئينی ها  آمد. آن موقع  به ميدان  و  خاتمی حمايت كرد 
روزنامه سالم را داشت كه كامال از نامزدی خاتمی حمايت كرد. 
او در مجمع  آقای كروبی موقعيت ريش سفيدی داشت و نقش 
اين  ايشان  خود  داشت.  بااليی  وزن  و  بود  پررنگ  نقش  خيلی 
حمايت را از آقای خاتمی كرد بخصوص آقای خاتمی روز اول با 
اكراه نامزدی حضور در انتخابات را پذيرفت. اما زمانی كه آقای 
كروبی نامزد شد، اين اتفاق نيفتاد. بنابراين به دليل عدم حضور 
تمام و كمال مجمع روحانيون در انتخابات ۸4 و اين كه مجمع 
آن طيف وسيعی را كه بايد در جامعه داشته باشد، نداشت، سبب 
شد كه آقای كروبی احساس كند كه يك حزب جديد را به شكل 
نظر  مورد  بتواند چهارچوب های سياسی  كه  باشد  داشته  فراگير 

خود را با حضور تمامی اقشار در آن چهارچوب دنبال كند«.
اما سؤال اين جاست كه چرا كروبی توسط اصالح طلبان و بويژه 
مجمع روحانيون مبارز كه وی عمری را برای تشكيل و تثبيت اين 
تشكل روحانی گذاشته بود، حمايت نشد؟برخی تحليلگران، انتقاد 
كروبی از اصالح طلبان افراطی و بخصوص سازمان مجاهدين و 
حزب مشاركت را به دلخوری های شخصی وی از سران آن دو 
نهم  انتخابات  بخصوص  و  مجلس ششم  حيات  دوران  در  گروه 
رياست جمهوری نسبت می دهند. چراكه احزاب دو قلوی جريان 
به  دوم )مشاركت و مجاهدين( در مجلس ششم عالقه چندانی 
نشستن در كرسی رياست مجلس نداشتند و در مجموع با اكراه 

به اين مسأله تن دادند.
دوقلو  احزاب  نيز  جمهوری  رياست  نهم  انتخابات  در  و 
ازكانديداتوری مصطفی معين )وزير علوم دولت خاتمی( حمايت 
كردند. اما فاصله گرفتن كروبی از اصالح طلبان تندرو، نمی تواند 
به حساب دلخوريهای شخصی گذاشته شود؛ چرا كه به نظر می 
رسد، تفاوت خط مشی سياسی كروبی با گروههايی چون سازمان 
مجاهدين و حزب مشاركت در اين زمينه بيشتر مؤثر بوده است.

كروبی بر اين باور بود كه قهر از نظام سياسی در هيچ شرايطی 
مفيد نيست و اصالح طلبان بايد با پذيرش همه محدوديتها، به هر 
ميزانی كه ممكن باشد، در نهادهای انتخابی سهيم شوند، تالش 
كنند تا از طريق رايزنی با مقامات ارشد نظام و نشان دادن نرمش 
آنان، به بهبود اوضاع در حد توان خود كمك كنند. در  برابر  در 
واقع كروبی مواضعی مقابل با موضع احزاب دو قلو و شعار آنان 
»فشار از پايين، چانه زنی از باال« داشت بر استفاده از شيوه های 
مشی  خط  تفاوت  كرد.نمونه  می  تأكيد  اعتراضی  آميز  مسالمت 
از  تعدادی  صالحيت  رد  جريان  در  توان  می  را  كروبی  سياسی 
مجلس  كنندگان  تحصن  و  طلبان  اصالح  نامی  ثبت  نامزدهای 
ششم يافت. كروبی به عنوان رئيس مجلس ششم ودبير كل وقت 
مجمع روحانيون مبارز در اين جريانها، تمام تالش خود رامتمركز 
از طريق مجاری  نامزدهای رد صالحيت شده  تا صالحيت  كرد 
قانونی مورد تأييد واقع شود. او در شرايطی كه احزاب دو قلوی 
دوم خرداد انتخابات مجلس هفتم را تحريم كرده بودند؛ فهرستی 

از كانديداهای مجلس هفتم متشكل از بخشی از اصالح طلبان كه 
شامل مجمع روحانيون مبارز، حزب همبستگی و حزب كارگزاران 
سازندگی و ... بودند، را منتشر كرد و به همين شكل نزديك به 
چهل نفر از اصالح طلبان را وارد مجلس هفتم نمود كه فراكسيون 

اقليت را تشكيل دادند.
اصالح  افراطيون  با  كروبی  سياسی  مشی  تفاوت خط  از  گذشته 
دليل  اندک كروبی در سطح جامعه،  رأی  به  قاطعانه  باور  طلب، 
عدم  در  مبارز  روحانيون  مجمع  خصوصأ  و  طلبان  اصالح  ديگر 
انتخابات نهم رياست جمهوری بود. همين  حمايت از كروبی در 
باور بود كه مجمع روحانيون مبارز را نيز مجاب كرده بود تا مانند 
در  تا  بخواهد  كروبی  از  طلبان  اصالح  احزاب  از  ديگر  بسياری 
انتخابات نامزد نشود. همين مخالفتها باعث می شد كه اعضای 
سرشناس مجمع روحانيون مبارز، كروبی را در جلساتی كه برای 

آماده
اين  نكنند.  همراهی  داد،  می  تشكيل  خود  نامزدی  زمينه  كردن 
عدم همراهی زمانی بيشتر آشكار گرديد كه دبيركل وقت مجمع 
روحانيون مبارز در انتخابات رياست جمهوری نهم ثبت نام كرد و 
ستاد انتخاباتی خود را تشكيل داد. از اين جا بود كه زمينه های 

انشقاق در مجمع روحانيون مبارز شكل گرفت.
تعداد غالب اعضای مجمع روحانيون مبارز از هاشمی رفسنجانی 
حمايت كردند و تعداد معدودی از معين؛ و »علی اكبر محتشمی 
پور« و »رسول منتجب نيا« نيز به حمايت از مهدی كروبی وارد 
ميدان شدند. اين گونه بوده پس از انتخابات، كروبی ياران خود 
را در حزب جديدش از ميان كسانی برگزيد كه فعاالن ستادهای 

انتخاباتی او در سراسر كشور بويژه تهران بودند
تجربه  اساس  بر  كروبی  مهدی  گفته،  پيش  داليل  بر  افزون 
دريافته بود كه در چارچوب محدود يك تشكل روحانی نمی توان 
»جامعه  چون  روحانی  اصلی  تشكلهای  كه  چرا  كرد.  حزبی  كار 
اصوال  قم«،  علميه  حوزه  مدرسين  »جامعه  و  مبارز«  روحانيت 
جايگاه  در  همواره  و  ندانسته  هيچگاه  حزبی  جايگاه  در  را  خود 
اند و  نمايندگی كرده  احزاب سياسی  و  پدری تشكلها  و  رهبری 
ای توسط روحانيون مخالف  كار حزبی حرفه  با  آنان  از  بسياری 
هستند. از سوی ديگر اگرچه تشكلی چون مجمع روحانيون مبارز 
از كميسيون ماده 1۰ قانون احزاب مجوز فعاليت سياسی به عنوان 
اين  عملكرد  كه  است  آن  واقعيت  اما  دارد؛  سياسی  حزب  يك 
تشكل كه عمدتا به ايام انتخابات بر می گردد، موسمی، مناسبتی 
و غالبا از ويژگيهای گروههای ذی نفوذ است تا احزاب رسمی و 
شناسنامه دار، چرا كه مجمع اصوال فاقد كنگره، دفاتر استانی و 
عضوگيری است و عمدتا حلقه ای از روحانيون را در بر می گيرد 
كه از ابتدای تشكيل تاكنون، رويش و زايشی در جغرافيای سياسی 

كشور نداشته است.
با اين نگاه، مهدی كروبی به همراه رسول منتجب نيا از مجمع 
تأسيس  را  ملی«  اعتماد  »حزب  و  شده  جدا  مبارز  روحانيون 
تاريخ  بيانيه اعالم موجوديت خود در  اعتماد ملی در  كرد. حزب 
در  فكری  آبشخور  و  تاريخی  منظر  از  را  خود  ريشه   ۸4/1۲/1۸
سال  خرداد   1۵ در  )ره(  خمينی  امام  رهبری  و  اسالمی  انقالب 
4۲ دانسته و تصريح كرده است: »حزب اعتماد ملی برآيند جريان 
حزب  نظر  از  آن  مشخصه  بزرگترين  كه  است  امام  خط  فكری 
تعامل با تحجر و واپس گرايی از دينداری و دفاع از انديشه های 

مترقی و سازنده است«.
ديگر  با  ملی  اعتماد  تفاوتهای حزب  در خصوص  كروبی  مهدی 

احزاب كشور می گويد:
»اين حزب در حالی تشكيل شده كه نوع جمعيت آن در قدرت 
و  تفاهم  كه  هستند  كشور  قبل  مسؤوالن  جزء  همه  اما  نيستند. 
صميميت و همكاری بين آنها بسيار خوب و ريشه دار است و از 
ميدان نبرد درآمده اند.حتی االمكان مواظب هستيم كه اين حزب 
فاميلی نشود، تا آنجا كه من مانع از اصرار دوستان برای حضور 
می  عمل  تشكيالتی  كه  آن  ضمن  شدم.  حزب  اين  در  فرزندم 
كنيم. اما فضاسازی هم نمی كنيم كه مانع نفوذ خودمان شويم«.

ملی  اعتماد  حزب  مركزی  شورای  عضو   ۵۵ اسامی  به  نگاهی 
نشان می دهد كه نمايندگان سابق مجلس، بيشترين و مهمترين 
در حزب  ياران كروبی  و  اعضای شورای مركزی  ترين  اصلی  و 
عبارتند  اعضاء  اين  از  برخی  دهند.  می  تشكيل  را  ملی  اعتماد 
)قائم مقام  نيا«  )دبيركل(، »رسول منتجب  از: »مهدی كروبی« 

حزب(، »محمدرضا خباز«، »اسماعيل گرامی مقدم«،
»اسماعيل  شكوری«،  »ابوالفضل  حضرتی«،  »الياس 
شناس«،  حق  »محمدجواد  امينی«،  ابراهيم  دوستی«،»سيد 
و  ذاكری«  »محمدباقر  قادری«،  رئوف  »محمد  قمی«،  »محمد 
....درواقع كروبی به اين جمع بندی رسيده بود كه ديگر نمی توان 
در  بعدها  داشت. كروبی  فعاليت حزبی  دريك تشكيالت محدود 
مصاحبه ای درخصوص جدايی از مجمع روحانيون مبارز می گويد:

»من به تك تك اعضای مجمع عالقه مندم. از آنها هم دلگير 
كنم.  ايفا  جديدی  نقش  است  الزم  االن  ميكنم  احساس  نيستم 
جديد  تشكيل حزب  برای  من  ايده  از  كه  هم  سعيی  و  استقبال 
به عمل آمد، نشان داد من در تشخيص خود اشتباه نكرده ام در 
مورد آنچه در مجمع گذشت، اكنون ديگر مهم نيست كه ناشی از 
نقص من بوده يا كوتاهی ديگران يا اشكاالت يك تشكل روحانی، 
مهم اين است كه ثابت شد نمی توانيم از ساير اقشار نيز استفاده 
كنيم. مثال نمی توانستيم از چهارتا دانشگاهی به همكاری دعوت 
كنيم. بعد از اين مشكل بروز می كرد كه فرهنگ سياسی اينها با 

فرهنگ سياسی آنها متفاوت بود«.
ساير  و  وی  كه  ميشود  زده  حالی  در  كروبی  های  )اين صحبت 
ترين  مهم  از  يكی   ۶۷ سال  در  مبارز  روحانيون  مجمع  اعضای 
داليل انشعاب خود از جامعه روحانيت مبارز را،جذب ساير اقشاربه 

خصوص جوانان ميدانستند(
انگيزه كروبی برای تشكيل  شايد بتوان مهمترين و اصلی ترين 
حزب اعتماد ملی و وسيع كردن دايره كار تشكيالتی و سياسی 
به ضرورتهای حضور در صحنه های سياسی و  او  را توجه  اش 
كسب قدرت از راههای قانونی دانست. اين مسأله با نزديك شدن 
ايام انتخابات رياست جمهوری دهم بيش از پيش خود را نمايان 
كرد، به طوری كه حزب اعتماد ملی برای انتخابات دهم به عنوان 

يك قطب جديد وارد رقابتهای جدی انتخاباتی شد.
| تغییرات در مجمع پس از خروج کروبی |

پس از جدايی مهدی كروبی از مجمع روحانيون مبارز كه چهارده 
مركب  نفره   4 ای  كميته  بود،  دار  عهده  را  آن  كلی  دبير  سال 
الواحد  )عبد  مبارز  روحانيون  مجمع  مركزی  شورای  اعضای  از 
مجيد  و  ابطحی  محمدعلی  محمدعلی صدوقی،  موسوی الری، 
دادند  قرار  بازبينی  و  اصالح  مورد  را  مجمع  اساسنامه  انصاری( 
با  آن  از  نمودند پس  ارائه  به شورا  تصويب  برای  را  آن  نتايج  و 
شورای  رئيس  سمت  به  خاتمی  محمد  سيد  اعضاء،  قاطع  رأی 
دبير  سمت  به  ها  خوئينی  موسوی  محمد  سيد  و  سياستگذاری 
سياسی مجمع روحانيون انتخاب گرديدند.اما انتخاب سيد محمد 
پيام  يك  مبارز  روحانيون  مجمع  دبيری  به  ها  خوئينی  موسوی 
داشت و آن هم نزديكی مجمع روحانيون مبارز با احزاب تندروی 
چراكه  بود.  آن  سوی  از  افراطی  مواضع  اتخاذ  و  طلبان  اصالح 
موسوی خوئينی ها در نقش پدر معنوی برای بسياری از اين چهره 
بهزاد  خاتمی،  گنجی، محمدرضا  اكبر  ها چون؛ سعيد حجاريان، 
نبوی و ... بود و باهم در مركز استراتژيك رياست جمهوری اهداف 
مشتركی را دنبال می كردند.از سوی ديگر اختالف ميان مجمع 
در  كروبی  مهدی  يافت.  افزايش  ملی  اعتماد  حزب  و  روحانيون 
حزب اعتماد ملی به صورت تشكيالتی به فعاليت پرداخت و دفاتر 
او هر چند وقت  اندازی نمود.  اين حزب را در سراسر كشور راه 
يك بار كنگره حزب را بر پا می كرد و روزنامه »اعتماد ملی« را 
به منظور تأثيرگذاری بر افكار عمومی جامعه و تبيين ديدگاههای 
حزب اعتماد ملی منتشر نمود. اما مجمع روحانيون مبارز در نوعی 
الک دفاعی فرو رفت و در بسياری از مسايل سياسی كشور به 
دنباله روی »حزب مشاركت« و »سازمان مجاهدين« وارد عمل 
شد؛ اين دنباله روی در مواجهه بسياری از رويدادها و اتفاقات و 
بخصوص مواجهه با دولت نهم و استراتژی اصالح طلبان مبنی 
بر تخريب گسترده اين دولت به وضوح ديده می شود. در واقع 
با خروج كروبی و انشقاق صورت گرفته، مجمع روحانيون مبارز 
ديگر از جايگاه سابق برخوردار نبود و سياستهای اعالم شده آن 
نيز متأثر از احزاب دوقلو بوده است. هرچند كه در برخی موارد نيز 
باهم  ملی كروبی  اعتماد  و حزب  مبارز  روحانيون  مواضع مجمع 
خاتمی  محمد  سيد  كه  اين  بويژه  دارد،  راستايی  هم  و  همسانی 
مهدی  و  بوده  اصالح طلب  تشكل  دو  اين  ميان  مشترک  نقطه 
كروبی همواره بر محوربودن خاتمی برای گروههای اصالح طلب 

تأكيد داشت.
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