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)مدظله العالی(رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا العظمی امام خامنه اي 

دولت جدید از اولى . رجاذبه بوده استهایى است که همیشه پاصالحات یکى از واژه* 
برند، دلشان با همه انسانهایى که از هر فسادى رنج مى. که آمد، مسأله اصالحات را مطرح کرد

اصالحات چیز بسیار خوبى است؛ اما اصالحات چیست؟ . تپد و طرفدار اصالحاتنداین شعار مى
تورى خبرى دشمن وارد میدان تبلیغات امپرا. کندجاست که باز دشمن پادرمیانى مىاین
اى اى پیدا شوند و شعار اصالحات بدهند؛ عدهکند که در داخل کشور عدهشود و کارى مىمى

مگر ممکن است کسى با اصالحات مخالف باشد؟ آرى؛ . پیدا شوند و شعار نفى اصالحات بدهند
گیرى ا براى بهرهکار دشمن، شبهه انداختن و غبارآلود کردن فض. گونه استکار دشمن این

: حرف قاطع در این زمینه، یک کلمه است. اى ندارددشمن که به اصالحات عالقه. است
اصالحات، یا اصالحات انقالبى و اسالمى و ایمانى است و همه مسؤوالن کشور، همه مردم مؤمن 

نظران با آن موافقند؛ یا اصالحات، اصالحات امریکایى است و همه مسؤوالن و همه صاحب
....کشور، همه مردم مؤمن و همه آحاد هوشیار ملت با آن مخالفند

اصالح چیست؟ اصالح این است که هر نقطه خرابى، هر نقطه نارسایى و هر نقطه * 
بدیهى است ... . انقالب، خودش یک اصالح بزرگ است. فاسدى، به یک نقطه صحیح تبدیل شود

ما اصالح ادارى الزم داریم؛ اصالح . صالح شودکه در میان جامعه مواردى وجود دارد که باید ا
اقتصادى الزم داریم؛ اصالح قضایى الزم داریم؛ اصالح امنیتى الزم داریم؛ اصالح در قوانین و 

ما احتیاج داریم که دستگاه اداریمان مقرّراتى داشته باشد که براى همه . مقرّرات الزم داریم
باید رشوه و . ، نقطه فاسدى است و باید اصالح شوداگر بود. یکسان باشد و در آن تبعیض نباشد

راههاى کسب ثروت باید . ارتشاء وجود نداشته باشد؛ اگر بود، فساد است و باید اصالح شود
اگر کسانى از راههاى نامشروع کسب ثروت کردند، این فساد است و باید اصالح . مشروع باشد

د، ثروتهاى بادآورده به دست آوردند و دیگران را اگر کسانى از امتیازات بیجا استفاده کردن. شود
اگر در . که خودشان ثروتمند شوند، فقیر کردند، این فساد است و باید اصالح شودبه قیمت این
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

جامعه امتیازات انحصارى به وجود آوردند و همه نتوانستند از فرصتهاى برابر استفاده کنند، این 
خواهد یت شغلى و ثبات مقرّرات نبود؛ اگر انسانى که مىاگر امن. فساد است و باید اصالح شود

در جامعه کار کند، دست و پایش را بستند و براى تالش کردن، به او فرصت ندادند، اینها فساد 
اگر در . اگر در جامعه گرایش مصرفى رو به رشد است، این فساد است. است و باید اصالح شود

. اینها را باید اصالح کرد. جیح دارد، این فساد استتالشهاى اقتصادى، دلّالى بر تولید تر
بخصوص مسؤوالن بخشهاى اداره - انضباطیند اگر مردم دچار حالت بى. اصالحات اینهاست

اگر احساس مسؤولیت نیست، . و انضباط اجتماعى نیست، این فساد است- انضباطند کشور بى
شجاعت، صفا، صدق، نشاط، فعالیت و کار یعنى -اگر در جوانان، ملکات انسانى . این فساد است

. اگر روابط جنسىِ ناسالم در جامعه هست، این فساد است. کند، این فساد استرشد پیدا نمى-
اگر سطح معرفت و شعور عمومى در حد مطلوب . اگر اعتیاد در جامعه هست، این فساد است

اگر کسانى . فساد استشناسى در مسؤوالن نیست، ایناگر وظیفه. نیست، این فساد است
ها و کنند؛ اگر کسانى هستند که شهرها و خیابانها و جادهها را ناامن مىهستند که خانواده

اگر جرم و جنایت هست؛ اگر دسترسى . کنند، این براى کشور فساد استروستاها را ناامن مى
ماند، ها مدتها مىشود و پروندهبه قضاوت عادالنه نیست؛ اگر رسیدگیهاى قضایى طوالنى مى

انقالب، ما را به ایجاد . باید از جرم و جنایت پیشگیرى کرد. اینها فساد است و باید اصالح شود
گونه دارند که اینهمه خوشحالند و دوست مى. دهدکند و فرمان مىاین اصالحات امر مى

گیرد؛ این اصالحات، البته این اصالحات هم با تعارف انجام نمى. اصالحات در جامعه انجام گیرد
....گیردبا قاطعیت و با اقدام انجام مى

. داندبسیار خوب؛ اما یک نوع چیزهایى هست که دشمن آن را اصالحات مى* 
گویند حجاب شما از بین برود؛ مرزهاى اخالقى و دینى شکسته شود؛ حکومت امریکاییها مى

! نباید باشد؛ این یعنى اصالحات- سى است که جزو قانون اسا-قرآن و انطباق قوانین با اسالم 
ملت ایران آنچه را که به دست آورده، ارزان به دست نیاورده ! اینها اصالحات امریکایى است

ملت ایران استقالل و رشد سیاسى و شخصیتى و عزّت خود را به دست آورده است؛ اینها . است
کنند، هر چیزى را که دنبال مى...ا قدرتمندان و قلدران دنی.که ارزان به دست نیامده است

کنند، این دروغ است؛ آنها از طلبى حمایت مىاگر از شعار اصالح. براى منافع خودشان است
آنها با اصالحات در . کننداصالحاتى که به معناى حقیقى کلمه اصالحات باشد، طرفدارى نمى

هند روحیه استقامت و استقالل این خواآنها مى. با اصل انقالب هم مخالفند. این کشور مخالفند
اى هم حرفهاى آنها را تکرار زنند؛ عدهدهند و حرفهایى مىشعارهایى مى. ملت از بین برود
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که این. خواهم وارد آن شومانگیز است که من نمىالبته خود این واقعاً یک داستان غم. کنندمى
ت؛ به بیگانه بیشتر روى خوش نشان کنند تا به دوسبعضى افراد به دشمن بیشتر اعتماد مى

انگیز رغم دوست؛ این داستانِ بسیار غمکنند علىدهند تا به دوست؛ حرف بیگانه را تکرار مىمى
توانم هم باألخره این اما نمى. خواهم وارد این قضیه شومو ماجراى تلخى است که من امروز نمى

وقت باالخره خواهم گفت که بعضى کسان من یک . قضیه را با شما ملت ایران در میان نگذارم
!کننددر این کشور، به نفع دشمن و علیه این ملت، به نفع متجاوز و علیه مظلوم، چه دارند مى

26/1/1379از بیانات معظم له در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 
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مقدمه
یگوناگونابعاداز1376سالدرایراناسالمیيجمهوراستیرانتخاباتنیهفتم
وانتظارازدورکامالًافتاد،اتفاقمقطعنیادرآنچه.استیبررسوتأملقابل

حقیقتدر.بودیاسیسگرانلیتحلونظرانصاحبيبرایحت،ینیبشیپرقابلیغ
ازهاآنهمهبررسیالبتهکهبودمتعدديمنفیومثبتنتایجدارايرویداداین

.استخارجنوشتاراینحوصله
تادیگردموجبداشت،خوداعماقدرکهیعظمتوشکوهلیدلبهحادثهنیا
.نهدآنبررا»بزرگحماسه«نامانقالب،معظمرهبر

انتخاباتدروخرداددومدر«:فرمودنددادیرونیادربارهيرهبرمعظممقام
يپانفرونیلیمیس،کردنددرستیبزرگحماسهرانیاملت،يجمهوراستیر

توانستندچههرگانهیبيوهایرادشودبانتخاباتروزنکهیاازقبلتاآمدندهاصندوق
چنانگفتندمرتبشدخواهدنیچنگفتندمرتبزدند؛حرفانتخاباتنیاهیعل

هامجموعهبهشمااگر.بودنیاهدفشان؛کننددلسردرامردمآنکهيبرا.شدخواهد
باتانتخابهیمنتهماهچهار- سهآندرراگانهیبيوهایراداخبارکهییهابولتنو

يطور.شدخواهدروشنقیحقاازیلیخدیکننگاهکردندیمپخشخرداددوم
بهمردماما،ندیاینيرأيهاصندوقيپاتاکننددلسردرامردمکهزدندیمحرف
يرأونیلیمیسباوآمدنددانیموسطبهوکردندگوشخودشاندلسوزانحرف
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يبرایبزرگتیموفقوبودیمیعظیلیخحرکتواقعاً.کردندشرکتانتخاباتدر
1».شدیاسالميجمهورنظاميبراورانیاملت

ازیاسالميجمهورنظاميبرخورداروقدرتشینما،رویدادنیااثرنیاول
یدموکراسلیبرالنظامدرکهيزیچهمانیعنی.بودیمردمپشتوانهنیباالتر

درمردمیحماسحضور.ردیگیمقرارهاحکومتتیمشروعسنجشيمبنا،یغرب
برابردرهامدتتارایاسالميجمهورنظامهفتم،يجمهوراستیرانتخابات

دشمنوبردباالیجهانمناسباتدررایزنچانهقدرت،کردمهیبیخارجداتیتهد
.کردمفاهمهبهمخاصمهحالتازهااستیسدررییتغوینینشعقببهواداررا

ياپارهرییتغبهيرأبلکهنظام،رییتغبهيرأنهیخاتمبهيرأ،دیرسیمنظربه
وگانهیبيهارسانهچندهر.بودنظامنیقوانویاساسقانونچارچوبدراموراز

یانحرافيریتفستادندیکوشواقعهنیاازپسهاسالتایداخليهاانیجرازیبرخ
.کنندالقاءایدنبهرابزرگحماسهنیاز ا

دشمن،یغاتیتبلشگردنیابهاشارهباخودسخنانازیکیدريرهبرعظمممقام
:دیفرمایم

اندآمدهيادیزتیجمعکهدیگردمعلوموشدتمامانتخاباتنیانکهیامجردبه«
راشانیهالحنيطورگانهیبيوهایرادشد،مشخصمنتخبيجمهورسیرئو

خرداددومکهيانگار؛اندانداختهراهبههاآنراخرداددوميانگارکهبرگرداندند
،گذردیممینوسالدوباًیتقرکهاآلنتا،اندنکردهرهاهنوزحاالتا.استهاآنمال

2»!کنندیمحرکتدارندطورهمانهمچنان

نیزآنعللتحلیلوانتخاباتایندرمردممشارکتباليمیزانبهتوجه
ويساالرمردميهاشاخصنیترمهمازیکیامروزيایدندر.دارداهمیت
ویاسیسيهاعرصهدرمردممشارکتحضورزانیم،حکومتکیبودنکیدمکرات

به يرأيهاصندوقيپادرمردمحضورکهاندازههریعنی.ستهايسازمیتصم

1378آذر 26، رهبريمقام معظم -1
1378آذر 26رهبر معظم انقالب، -2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir




نظامنیاکهاستنیاشیمعناباشد،ترپررنگوتربرجسته،یمليهانشیگزژهیو
یبورنگکمحضورنیااگرواستبرخورداريباالتریمردمپشتوانهوتیحمااز

حکومتآنتیمشروعيهاهیپاتزلزلجزيزیچاتفاق،نیاازایدنفهمباشد،رونق
.ستین

يساالرمردممدعیيهانظامدرطیشرانیواجدمشارکتنیانگیمحالنیابا
گذشته،يهاانتخاباتخیتاردرماورکشدرکهیحالدر.استنییپار ایبسایدندر

)يجمهوراستیردورهنیششم،1372سالدر(66/50مرزازمردمحضورمتوسط
.استنشدهکمتر

رشدبا،يجمهوراستیرانتخاباتدرمردممشارکتزانیم1376سالدر
ازانتخاباتازدورهنیادر.دیرسزمانآنتاخودحدنیباالتربهيریچشمگ

کهکردندشرکتنفر745/145/29حدود،يرأحقواجدنفر487/546/36وعمجم
استیريبعددورهدررقمنیاالبته1.دهدیملیتشکرادرصد92/79تعدادنیا

درتر،روشنیانیببه.داشتکاهشدرصد13حدود،یخاتمسیدمحمديجمهور
شد،برگزار1380خردادجدهمیهدرکهيجمهوراستیرانتخاباتدورهنیهشتم

افزودهقبلدورهبهنسبتطیشرانیواجدتعدادبهنفرونیلیمششکهیحالدر
مجموعازیعنی.کردندشرکتانتخاباتدردرصد77/66تنهابودند،شده
يرأيهاصندوقيپادرنفر819/155/28يرأحقنیواجدنفر230/170/42

.دادنديرأخودنظرموردنامزدبهوشدندحاضر
نیزربرگخود،يحداکثرحضوربا1376سالدررانیامیفهملت،يروهربه

یبالندگواقتدارهیماوافزودیاسالمانقالبخیتارزیافتخارآمصفحاتبهرايگرید
.شدیالهومقدسنظامنیا

گفتمانبرآمدنآنوافتادناگواراتفاقیملیحماسهایندلدراما
درکهاینآنوشودتوجهيانکتهبهبایستیجاایندر.بودیتجدیدنظرطلب

.درصد رسید85در انتخابات دهم ر یاست جمهوري این رکورد هم شکسته شد و درصد مشارکت به حدود -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

،نیدمقولهازخاصياقهیسلومتفاوتینگاهیخاتمسیدمحمد،76انتخابات
بااو.دادقرارانقالبسومنسلژهیبه وعمومافکارمعرضدررااستیسوفرهنگ

دررانظرطلبانهتجدیدهینگاتادیکوش،يدارنیدونیدازنویقرائتغیتبلوطرح
جادیاوینیداحکامغلظتکاهشويحداکثرانعطاف.آورددیپدگسترهنیا

بهجوانانژهیبه ومردممختلفاقشارجذبيبرافریبندهاماکاذبيهاتیجذاب
حوزهدراو.رفتیمشماربهکردیرونیاهیتوجيبراعاملنیترمهم،نیديسو

وروديبرادانیمبازگذاشتنوتساهلوتسامحاصلبهتقدمعزیناستیسوفرهنگ
ينهادهاواحزابتیفعالگسترش،یفرهنگویاسیسگوناگونآرأوهاشهیاند
.بودیمدن

مولودکهياقتصادویاجتماعيهايناهنجارازياریبسظهور،گریديسواز
وتوسعهمسئلهبهنسبتسازندگی،دولتکارگزارانودولتمردانیافراطنگرش
ظهوريبرارايانهیزمبود،ینیدفرهنگمقولهازغفلتمحصولوياقتصادرونق

.آورددیپدجامعهدریاصالححرکتکی
یحرکتازفراترچیزيبوداصالحاتازمردمبیشترذهندرکهچهآنواقعدر

رانتوهایعدالتیب،هاضیتبعازياپارهبساطشدندهیبرچخواهانکه
نیابدنهدروارانهیمورکهبودياقتصادفسادویاشرافتیریمد،یدولتيهايخوار
شدت،بهراخواهعدالتومصلحناظرانوصالحمردموبودکردهرخنهیالهنظام
.نبود،دادیمرنج

یطلباصالحویخواهتحولنیاازیانحرافونارواریتفسعملدرمتأسفانهاما
دیانجامانقالبیتکاملحرکتنیاانحرافبه،یدنظرطلبیتجدباآندانستنبرابرو
خوداعترافبه.دیگردهاآنشدنترر داشهیربلکهوامورنیاازغفلتموجبو

بهبیقرآنچهويرأونیلیم20آنخواستنیبطلبان،اصالحبهموسومجریان
وجودشکافقیعمدرهکیازهاندبهگرفت،انجاماصالحاتعنوانتحتدهه،کی

.داشت
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بارهایندرششممجلسدرمبارزونیروحانمجمعونیفراکسعضو،یقممحمد
ریمسدینباواستاصالحاتيبرایبزرگآفتمردم،ریمسازییجدا«:دیگویم

،دیباکهطورآننتوانستهخرداددوم.شودجدامردمریمسازخرداددومانیجر
برنامهویکافجزموعزمنبودبهيحدودتاامرنیاوکندمحققرامردممطالبات

حدودتا.شودیممربوطانیجرنیايروشیپيهاچالشبههميمقداروقیدق
بهازینآنلیدلاست،شدهجداهاآنمشکالتومردمراهازمجلسراه،يادیز

بهمجلس،درمشکالتولیمساازيادیزمقدار.استیاسیسلیمسابهشتریبدادن
1»گرددیبرمکشوریاساسلیمسادربارهيزیربرنامهویطراحويگذاروقتعدم

شتیمعبهبود،کشوریسازندگجهتدرتوانستیمکهیحرکت،بیترتنیابه
گرفتاربا،کندکمکیاسالمانقالبیتکاملروندوشرفتیپبهتینهادرومردم
خالقدروغبهراخودکهينفوذعناصریبرخولبطفرصتياعدهدستدرآمدن

درزینسرانجاموشددهیکشانحرافبهومصادره،خواندندیمخرداددومحماسه
ازهموبرآمدملتنیاياعتقاديباورهاوینیديهاارزشونظامبازیستصدد

.داددستازیکلبهراخودیمردمویملتیحمارونیا
مهديشیخازطلبیاصالحمدعیانبارهاوبارهاکهبوديازارهگاصالحاتنقد
جبههدروجوداینبا.داشتندتاکیدآنضرورتبرعبديعباستاگرفتهکروبی

کههستندکسانیبلکهندارد؛ونداشتهوجودراستاایندرعزمیتنهانهاصالحات
اصالحاتحادوانسجامحفظبهانهبهوکنندیمفرارخویشعملکردبازنگرياز

.کنندخفهنطفهدرراياروشنگرانهحرفهرتاکوشندیمطلبان
باطلباناصالحگاههیچکهسوالیکشید؟نشینیخانهبهاصالحاتکارچرااما
.نیافتندراآنبهجديپاسخجرأتداشتند،تاکیدآنبهپرداختنضرورتبرآنکه

76خرداددومانتخاباتازبعدمتأسفانه«:دیگویمخصوصایندرانصاريحمید
رویداداینهضمبرايکافیظرفیتوتجربهکهسیاسیجریاناتوهاگروهازبرخی

3، ص29/2/1381، روزنامه کیهان-1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

نیزجریاناتازبرخیچنانچه.افتادندغروروافراطورطهبهبودند،نیندوختهرامهم
مصادرهبهندنداشتایشانپیروزيدرنقشیوخاتمیآقاييهاهدفباسنخیتیکه

شعارهايومکنوناتبازگوییبهطلبیاصالحادعايباپرداختهبعديشرایط
خاتمیکهآنچهوانقالبواماميهاآرمانبانسبتیهیچالبتهکهپرداختندخویش

1».نداشتبودآنپیدر

برسوارخرداددومجریانظهورباروزيطلب،اصالحافراطیوندورهایندر
منافعتحققبرايمحملیخاتمیمحمدسیدازتاخواستندوشدندحاتاصالکشتی
ازخروج«يهاطرحکناردروبریدندهمخاتمیازکهکسانی.بسازندخویش

-نییپاازفشار«،»فقیهوالیتازعبور«،»خاموشچراغباحرکت«،»حاکمیت
کهکسانی.دادندقرارکاردستوردرهمرا»خاتمیازعبور«...و»باالاززنیچانه

منافعشانچونبعدهاوداشتندرفسنجانیهاشمیبهراهاحملهشدیدترینروزي
.زدندحلقهنظاملیبرالیاستوانهگرد،کردیماقتضاچنین

ازناشیگرفت،شدتاصالحاتبدنهومردمبینخرداددومازبعدکهياهیزاو
خرداددومپدیدهبرايجنبشیاوانقالبچونتعابیري.بودپیروزيازبعدسرمستی

خاتمیدولتظهوربابودندتوانستهکهافراطیون.افزودیمفرحاینبرپیشازبیش
گونهنیا.دادندشکلراخویشمحفلیيهاحلقهکنند،رسوخکشوراجراییبدنهدر
شدنیکساتازوتاختعرصهجمهوريریاستاستراتژیکتحقیقاتمرکزکهبود
خاتمی،گفتهبهکهکسانی.گذاشتندکنارخودپروژهازهمراخاتمیحتیبعدهاکه

نکتهاینازاماکنم،محکومراکسیبخواهماینکهبدون«:زدندرقمرااوناکامی
اصالحبرخیسويازآنپیگیريدرهمومسائلطرحدرهمکهبگذریمنبایدنیز

بهاصالحاتيهاتیاولوطرحموجبمانعمینهوداشتوجودتندرويطلبان
2».شدگامبهگامصورت

17/4/83روزنامه ایران -1
86شهریور 5،سایت خبري الف-2
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کارکهآنجاتابود؛شدهافراطیونبازيسیاستعرصهنیزمجلسدیگرسوياز
همرونداینازکروبیمهديکهرسیدجاییبهکار.کشیدکذاییتحصنآنبه

روشازکردندفکر.دکردناشتباهاتیمادوستانازبرخیمتأسفانه«:شدامندگله
بهراکاروبوداشتباهآناستمراروتداومتحصن،همیناما.شودیمحمایتهاآن

طیمسئلهحلبرايخاتمیومنکهرامسیريحتیوکردپیچیدهشدت
گفتمنبهوآمداطالعاتوزیرکهطوريبهساخت؛روبرومشکلبارامیکردیم

1».استاشتباه)تحصن(کاراین

قائلگرایشاناعتدالهمراهانودوستانبرايجاییپیروزيغرورسرخوشان
.استگذشتهکارسازشوکارمحافظهاعتدالیوندورهکهدادندتذکربارها.نبودند
جدامبارزروحانیونمجمعازآیندهدرمشارکتحزبخط«:گفتیمشیرزاداحمد

طلباناصالحگستردهاعترافبهارکارکهبودسرخوشیهمینشاید2».شدخواهد
نکتهاینبههمششممجلسافراطینمایندهدیگررادانصاريحسین.ندیگشا

محمود3».کردندیمجدامردمازراخودراهنبایدطلباناصالح«:داشتاذعان
افراطیوننقددرکروبی4».افتادندعقبمردمازهايخرداددوم«:گفتهمیگانلی

مابهرارسیدنهدفبهاجازهافرادغیابدرگیريتصمیموتنديهاوهیش«:گفت
میانبایدطلباناصالح«:دادپیشنهادطلباصالحچهرهدیگرزادهاصغر5».نداد
-جبههایناصلیتئوریسینصدايآخردستو6».کنندایجادآشتیمردمباخود

باونیستگهباننشورايومجلسمامشکل«:آمددرهم-حجاریانسعید
7».هاستآناجتماعیپایگاهطلباناصالحمشکل.کردکارتوانیمهمهانیهم

17/3/83روزنامه شرق -1
17/3/8روزنامه سیاست روز -2
11/3/83روزنامه کیهان -3
13/4/83روزنامه کیهان -4
17/3/83روزنامه شرق -5
8/9/83روزنامه مردم ساالري -6
14/10/83روزنامه کیهان -7
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

افراطیونشرطوقیدبیحمایتوآغاجريبارتأسفسخنانسویکاز
ازپیرويبهپیدرپیاعتصاباتبرايییهاطرحدیگرسوياز.خوردرقماصالحات

.بودنماندهاصالحاتبرايآبروییدیگر.گرفتقرارکاردستوردرگنجیاکبرامثال
برلین،کنفرانس.بودشدهبدلبازيشبخیمهعروسکیبهدانشجوییجنبش
افراطیون....واهواززمینایرانجشن،)نویسانوبالگ(اینترنتیمتهمانداستان

والیتمحکماصلوناباسالمجایگزینرااسالمهسکوالریزنسخهتارفتندیم
جاییداشتندعمیقپیوندآنبااعتدالیونکهاماميهاشهیانددیگر.کنندفقیه

.شدیمسپردهتاریخيهاموزهبهبایدونداشت
ویأسایجادونظامعلیهتازوتاختبرايبودندشدهياعرصهمطبوعات

زاقلبامن«:فرمودندشرایطیچنیندررهبريمعظممقام.کشورفضايدرناامیدي
برايکهراآنچهخواهمینممن.برمیمرنجهستکشوردرکهییهادهیپدبعضی

داستانگفتمروزآنکهنکتهایناما.کنممطرحیعمومافکاربااستآوررنجمن
وسیلهبهکهدشمنیهمانمتأسفانه...استطورهمینهمقتاًیحق.استانگیزيغم

کند،متوجهسمتیبهراکشوریکعمومیافکارکهبوداینهمتشخودتبلیغات
میاندرمن...استزدهپایگاهماکشورداخلدرآمدهرادیوهاجايبهامروز

1».نمیبیمراهاابیابن...عبداانگشتاثرهانیهم

بهنسبتهاهجمهباالترین.نبودنداماندرهمدینیمقدساتمیانایندر
امروزصبحروزنامه.گرفتشکليارهیزنجيهاروزنامهدرمردمدینیاعتقادات

گرایانهخشونتنگرشنوعیطلبی،شهادتدر)ع(حسینامامبهتاسی«:نوشت
امامقیاماصلیعلت«:شدمدعیاصالحاتتئوریسینبهمتعلقروزنامهاین».است

طیفنشریهدیگر،نشاطروزنامه»!بودعمروابوبکرسیرهاحیاي)ع(حسین
شاملوعامیانه)ع(حسیناماميهانامهارتیز«:نوشتهميارهیزنجتمطبوعا

اماميهانامهارتیز«کردتصریحروزنامههمین».استانگیزاختالفوگیريانتقام

1/2/1379–سخنان رهبر انقالب در جمع جوانان عاشورایی در مصالي امام خمینی -1
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بهمتعلقهمشهريروزنامه».استشیعیانتوزيکینهانتقالوسیله)ع(حسین
زنماهنامه».بودخشونتاهلنیز)ع(حسینامامسپاه«:شدمدعیهمشهرداري

اولینو».باشدماامروززنانالگويتواندینم)س(فاطمهگفتار«:نوشتصراحتاً
طلبماروزگارآنچه«:شدمدعیشرمیبیبا-جامعهروزنامه-يارهیزنجروزنامه

؛ترفزونعملدهیسازماننهوتريقورهبرينهواستبیشترایماننه،کندیم
نورانیوروشنشکاکتوکمترمنجیانههیجانوشورماروزگارس،برعکبلکه

وتیشکاکازياهالهدرچیزهمه.نبودمقدسچیزهیچدیگر»!خواهدیمبیشتري
.بودگرفتهجايگرایینسبی
دروشدخارجمردمانتخابمنظومهازاصالحاتکمکمکهبودگونهاینو
ازسرخوشجمعیحکایتاصالحاتحکایت.رفتحاشیهبهعمالًنیزکشور

پسآناز.دیدینمهمراخودسرپشتيهاپلبهنیازيحتیکهبودپیروزي
بستروشدبدلیاسالمنظاميبراداردامنهیچالشبه،یطلباصالحمدعیانیجر
طوربه.دیگردنظاميبرايآورماللوتلخاریبسيدادهایرووهابحراننیتکو
دردولتدرحاکمجریانعملکردبررسیباکوشیدخواهیمنوشتارایندرکلی
دولتیپروندهبازخوانیبهدولتاینعملکردنتایجنیزو1384تا1376يهاسال

.دادیمسررا»طلبیاصالح«شعارکهبپردازیم
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

1فصل
نرمبراندازيپروژهوتجدیدنظرطلبی؛اصالحات

نمودثابتغربیهاياستراتژیستبهاسالمی،انقالبعلیهسختقدرتهدهیکگیريکاربه
گیريبهرهشرایطیچنیندر.نمودسرنگوننظامیغلبهطریقازتوانینمرااسالمینظامکه
.گرفتقرارآنمکاردستوردر.ا.ا.جنظامتغییرومهاربرايآنگوناگوناشکالونرمقدرتاز

براندازيواژه.کنیماشاره»نرمبراندازي«نامبهمفهومیبهاستالزمجاایندر
)subversion(وتغییرایجادوفروپاشیکردن،سرنگونبردن،بینازبامترادفلغوي،نظراز

واژگانیدوهرفروپاشی،وبراندازي«:اندگفتهبراندازيتوصیفدر.استشدهدانستهتحول
نیتبهبراندازيکهتفاوتاینبا.دارندداللتحکومتیکدينابوبهمفهومیکبهکههستند

معنايبهچندهربراندازي.استناظرمفعولوفعلبرمقابلدرفروپاشیوفاعلقصدوعمل
براندازيمسیردرناآگاهانهکهسیاسیهايگروهوافرادازتواننمیولیاست،آگاهانهعملی

.شودمیمعنیانقالبمترادفبراندازياوقات،ازگاهیدیگر،سوياز.نکردیادگیرند،میقرار
انقالبولیافتدمیاتفاقمشروعحکومتیکقبالدرمعموالًبراندازيکهتفاوتاینبا

نزدیکیهمتوطئهبابراندازي.استنامشروعحکومتیکعلیهمردمینیروهايتوسطبراندازي
يمحدودهکهشودمیانجاماقلیتهايسازمانیاافرادتوسط)conspiracy(توطئه.داردبسیار

حکومتیاسیاسیرژیمیکهايپایهواصولبهمعطوفمعموالًبراندازياست،نهانکارانهآن
نقدهااگراما.نیستندبراندازپرورانند،میذهندررامعایباصالحهدفکهمنتقدانیلذا.است
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

درهدف،عنوانبهراآننابوديورفتهسوالزیرنظامیکمبانیواصولکهشودطرحايگونهبه
1».استبراندازانهعملاینگمانبیباشد،داشتهنظر

بدونمبارزهاینرمجنگيکارهاراهوهاروشازیکی،قتیحقدريسازثباتیبپروژه
نیترکمباامکانحدتاوهاروشنیکاراترتاشودیمتالش،کردیرونیادر.استخشونت
وپردازانهینظرازیکی.شوددادهآموزش،بیرقيهاحکومتينابودويبراندازيبراخشونت
ازوآکسفورددانشگاهازفلسفهيدکترايدارا2»شارپنیج«نهیزمنیادرمطرحطراحان

.استماساچوست،جیکمبردر»نیشتیانآلبرتموسسه«انگذارانیبن
From“کتابنهیزمنیادر»شارپنیج«اثرنیترمهم dictatorship to democracy”

کتابنیامقدمهدراو.استشدهترجمه»یدموکراسبهيکتاتوریداز«یفارسبهکهاست
يکتاتوریددادنشکستيبراهاروشنیکاراتربهدقتباامنمودهتالشمن«:دیگویم
ازباعثامکانحدتاوکندواردافرادبهرارنجنیترکم،امکانحدتاکهییهاروش.شمیاندیب
،هايکتاتوریددربارهاممطالعههاسالبهتالشنیادرونشودهاانسانجانرفتنانیم

واقعمبارزاتبه خصوصویحکومتيهاستمیس،یاسیسافکار،هاانقالبمقاومت،يهانهضت
نیاتمرکزآگاهانه،انتخابنیهمچنوضرورتبهبنا... امنمودهتوجهزیآمخشونتریغنانهیب

يهاحکومتآمدنوجودبهازيریجلوگويکتاتوریدبامبارزهیعموميهاروشيروبرکتاب
يبرامبارزهيهانسخهزیتجووشکافانهمولیتحلتیصالحمن.استدیجدياستبداد
مردميبراعام،لیتحلنیاکهاستنیامیآرزوحالهربهاما،ستمیندارارایخاصيکشورها

استالزم.شودواقعدیمف،کنندیممبارزهویزندگياستبداديهاحکومتتحتکهياریبس
يبراراهاآن،اتینظرنیاگسترشباوندیازمایبخودکشوردررااتینظرنیااعتبارهاآنکه

3».سازنداجراقابلخودژهیوطیشراوهاتیموقع

يبراندازيبرازیآمخشونتریغيهاروشآموزش،کتابنیاموضوعونامچندهر
يهانظامقیمصادازرارانیایاسالميجمهورخود،کتابانیپادرشارپاما،هاستيکتاتورید
ارسطوقبل،هامدت«:کندیمیمعرفشاهشدهسرنگونمیرژازکتاتورتریدبلکهويکتاتورید

ياریبسیخیتارشواهد... شودلیتبداستبدادبهتواندیمنیهمچنتبداداسکهبوددادههشدار
و)اسکورك(برمه،)هااهللاتیآ(رانیا،)هاکیبولشو(هیروس،)ناپلئونوهانیژاکوب(فرانسهاز

.16، ص 1381ري وفا، براندازي در سکوت، تهران، کیهان، ممرتضی ق-1
2-Gene Sharp
3ص جینش شارپ، موسسه آلبرت انیشتین،،دموکراسیبه دیکتاتورياز -3
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

هاگروهوافرادازياعدهدیدازگرسرکوبمیرژکیسقوطکهداردوجودگریديکشورها
افرادنیايهازهیانگ.بگذارندشیپقدم،دیجداربابانعنوانبهتاهاآنيابراستیفرصتصرفاً

1»باشدمتفاوتتواندیم

يهاگروهاحزاب،بههاحکومتيبراندازيبراراروش200بهبیقرمجموع،در»شارپ«
یاصلدستهسهتحتمجموعاًهاروشنیا.کندیمهیتوصهاونیسیاپوزونظاماتبامعارض

:اندشدهيبندبقهط
بیترغواعتراض-1
یاسیسوياقتصادویاجتماعيهمکارعدم-2
.تهاجم-3

روش54بربالغکهشوندیمشاملرانینمادتظاهرات،اکثراًبیترغواعتراضيهاروش
ورندیگیبرمدرراروش103مجموعاًاعتصابات،وهامیتحرشامل،يهمکارعدم.است

یاسیسوياقتصاد،یاجتماع،یکیزیف،یروانيکارهاراهبازینزیآمخشونتریغيهاتهاجم
.دهندیملیتشکرااقداماتنیاسومدستهروش،41شامل

يهادستگاهمیاعظيهابخشبرطلباناصالحیجیتدرتیحاکمو1376خرداددومازبعد
ضدعناصرتوجهموردبود،شدههیتوصکهگونههمانيافزارنرمپروژه،ینیتقنوییاجرا

طیشرابهتوجهباکهبودشدهتالشامکانحددروگرفتقراریافراططلباناصالحوانقالب
هیتوصودیتأکموردکهگونههمانما،ملتیکیدئولوژیاویاسیس،یملخاصيهاتیموقعو
.دیرآاجرادمرحلهبهوشدهنشیگزهاروشنیابود،کتابنیايجايجادر»شارپ«

االتیادولت،کهنیابردیتاکضمنخوديهامصاحبهازیکیدرهاسالهمانشارپ
دردهد،اختصاصرانیادریاقداماتنیچنازتیحمايبرارايابودجهیستیباکایآمرمتحده

اصالحاتبهموسومدولتيهاسالتحوالتندیفرآدرکتابنیايرگذاریتأثزانیمخصوص
کامالًیحرکتهنوزمتأسفانهالبته.استداشتهرانیادریمهماریبساثرمارکا«:دیگویم

کهبودندشجاعیکافاندازهبهمردمیول.استیخطرناککارنیا... استنداشتهزیآمتیموفق
2».دهندانجامراامورنیا

44.همان ص -1
2- By other means way,25 July 2005, www.lanternblog.com
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نیانیاملعازیمالتیحما،استیسنیايراستادرزینکایآمراستمدارانیسومرداندولت
.دانستندیمریناپذاجتنابرااقداماتنوع

کنونیمعاونوکایآمريسنامجلسیخارجروابطتهیکمسییروسناتور،»دنیباجوزف«
یتمامبهدیبابوشدولت«:بودگفتهخوديهایسخنرانازیکیدرهماوباما،به اراك
،یمدنجامعهبامرتبطیرانیايهاروهگبهکهبدهداجازهییکایآمریدولتریغيهاسازمان
1».کنندیمالکمکیدموکراسخواهانویفرهنگبشر،حقوق

ونیسیکم)2003هیژانو15(1381ماهيدپنجموستیبدراظهارات،نیامتعاقب
ازریغمصوبهنیا2.دهدیماختصاصامرنیابهرادالرونیلیم10مبلغکایآمريسنابودجه

يبراندازيبراکایآمرمجلسندگانینمايسواز1374سالدرکهاستيدالرونیلیم20آن
خواهيجمهورسناتور»کانالمکچیم«سخناندر.دیگردبیتصویاسالميجمهورنظام
بودجهنیااختصاصلیدالازیکی،»خشونتبدونمبارزهونرمجنگ«نیتردك،زینکایآمر
،سییريآقا«:دیگویمسنامجلسسییربهخطابخودنسخناازیکیدريو.شودیمذکر
کهاستنیامافهیوظ.داردوجودرانیادرياقتصادویاسیسرییتغيهانهیزماکنونهم

ریزدیمفيهاتیفعالازیمالتیحمامننظربه.میکناستفادهتیموقعنیاازچگونهمیبفهم
اتینشرچاپازیمالتیحما،یرانیایونیزیتلوویراديهابرنامهازیمالتیحما.بجاست

دربارهیاطالعاتاشاعهازیمالتیحما،ینترنتیايهاتیساجادیاازیمالتیحما،یرانیایاسیس
3».زمیسکوالروخشونتبدونمبارزهيهاروش،یدمکراس

يسازثباتیبيافزارنرمپروژهدرموثريابزارها
،دهدینمجوابکسانیطوربهجاهمهدرخشونت،بدونرزهمبانیدکتريابزارهاوهاروش
نشیگزوییشناساهاروشنیکارآمدتر،یملتوکشورهرخاصطیشرابهتوجهبادیبابلکه

دایپعواملویاسالمانقالبدشمنانتوسطتاکنونکهییابزارهاوهاروشمجموعاز.شوند
ریزيابزارهابهتوانیمدرآمدند،اجرامرحلهبهسپسوییشناساداخلدرهاآنپنهانو

.کرداشاره

1380.اسفند 25، کیهانروزنامه -1
1381.بهمن 19، کیهانروزنامه -2
1381.بهمن 19، کیهانروزنامه -3
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

یداخلاختالفاتدیتشد)الف
ثباتیبيبراابزارهانیترمهمازیکیشهیهم،یداخلموجوداختالفاتدیتشدایوتفرقهجادیا

.رودیمشماربههادولتيساز
اختالفاتبهدلتاپروژههگانپانزدهيمحورهاازمحورنینخستدرکهاستاساسهمینبر

يجمهورنظامیفروپاشويسازثباتیبيبرامغتنميهافرصتازیکیعنوانبه،رانیایدرون
وخاورمیانهاموردربوشمشاور»زادلیخليزلما«زیننیاازشیپ.استشدهحیتصر،یاسالم

ازياپارهجادیا،یس.یب.یبباخوديهامصاحبهازیکیدرعراقدرکایآمرسابقریسف
معرضدررانیا«:گفتودانستیقطعرارانیابهنسبتدیسفکاخيهااستیسدرراتییتغ

1»ردیگصورترانیاکردنثباتیبيبراهاتالشهمهدیباواستیداخلاختالفاتخطر

نیبوحدتضلع،سهبريساالرمردمنظامهردرثباتهرمقاعدهکهنیابهتوجهبا
نیبوحدت)ریوزنخستوجمهورسییرنیبکشورهاازياپارهدر(جمهوراستیرويبرره
دیسيروزیپيفرداازاست،استواریاسیسيهاجناحوهاگروهنیبوحدتوگانهسهيقوا

نیاکردنسستيبراياگستردهيهاتالش،يجمهوراستیرانتخاباتدریخاتممحمد
نیادرهاتالشنیترعمدهونیاول.شدآغازیاسالميجمهورتیناموثباتشکستنوهاهیپا

نیا.بودوقتجمهورسییر،یخاتممحمددیسويرهبرمعظممقامنیباختالفجادیاراستا،
طوربهتوانستیمبود،توأمورزانهغرضوغلطيهاتیذهنوهالیتحلارائهباکههاتالش
بهرایخاتمقاطعيروزیپکهیغربيهارسانهعیوستالش.باشدنیآفرخطراریبسبالقوه
هازهیانگنیهمبا،کردندیملیتحلوریتفسنظامرییتغوهیفقتیوالويرهبرینفيمعنا

.گرفتیمصورت
داشتادامهطلباناصالحتیحاکميروزهانیآخرتاگرچهداخل،وخارجازکاتیتحرنیا

الطاف لکن،افتییمفرودوفرازدوره،نیایاسیسشتابپريادادهیرویپدرگاهیبوگاهو
برخی چهره ياریهوشوییسوازيرهبرمعظممقامصادقانهتیحماوتیدراخداوند متعال  و 

.دیگردتوطئهنیاشدنیخنثباعث،گریدییسوازهاي معتدل جریان چپ 
:همچوننظامينهادهاگریدوگانهسهيقواویاسیسيهاجناحنیبتنشواختالفاما

طوربهباًیتقرسالههشتدورهنیادر...ونظاممصلحتصیتشخمجمعنگهبان،يشورا

25.، ص 82نامه صبح صادق، مرداد ویژه1
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با،یبحرانوحادمقاطعدرچندهرزینیاسیسيهاجناحنیباختالف.بودانیجردروستهیپ
يهاسوژهاما،نشستیمفرویمدتيبراانقالبمعظميرهبرمانهیحکریتدابوحیصرمداخله

شماربهمدتنیادرهاآنيهارسانهویغرباستمدارانیسيبرابخشدیاميهانقطهویدائم
.رفتیم

مردموحکومتنیبگسستجادیا)ب
به.رودیمشماربهیملتیامنواقتدارهیپانیترمهم،هاملتنظردرحکومتکیتیمقبول

ازحکومتآنيبهرمندباشد،شتریبحکومتکییمردمتیحماکهاندازههربهگریدعبارت
بهیخارجيهاتوطئهوفشارهابرابردرهادولتآنيریپذبیآسزانیموشتریبیقیحقاقتدار
برخوردارندخودملتیبانیپشتازکهییکشورهاازیبرخخیتار.بودخواهدترکمنسبتهمان

ضدکشوردوغربدرقیمصادنیانیبارزتر،رساندیماثباتبهراقتیحقنیاروشنطوربه
کایآمردولتنیسنگيفشارهاواریبسيهاتوطئهرغمبهکههستندونزوئالوکوباییکایآمر
کشورنیاودادهادامهخوداتیحبهمستحکمومقاومهمچناناما،هاآنيبراندازيبرا

نیايبرخوردار،یطوالنمقاومتنیاراز.انددرآوردهزانوبهخودارادهبرابردرراقدرتمند
.استیمردميقویبانیپشتازهادولت

اکنون،یمردمتیحاکمسمبلونمادعنوانبهنیزممشرقدرزینیاسالميجمهورنظام
دولتژهیوبه،استکباريایدننیسنگيفشارهاوهاتوطئهلیسبرابردرکهاستقرنربع
خضوعبهخودملتنیپوالدارادهوعظمتوشکوهبرابردرراهاآنوکندیممقاومتکایآمر

جادیاجزیراهاقتدار،نیاشکستنيبراکهاستافتهیدریدرستبهزیندشمن.استواداشته
.نداردوجوددولتازقدرتمیعظمنبعنیاکردنجداوتیحاکمومردمنیبشکاف

جادیایخارجعوامليسوازشهیهمدولتولتمنیبشکافکهکردتصوردینباالبته
بهنسبتآنانیتوجهیب،نیمسئولیصداقتیب:ماننديگریدمهمعواملبلکه،شودیم

يهاکشمکشوتضادها،یتیریمديهاضعفمردم،... ویفرهنگ،یاجتماع،یشتیمعمشکالت
فاصلهواستیسحوزهدرژهیبه وجامعه،اموردرمردممشارکتونقشبهندادنبها،یاسیس

ومردمنیبشکافجادیابهتواندیمیهمگ... ومردممتعارفیزندگازهاآنیزندگگرفتن
تحرّکاتبرابردررانظاموکردهکمکشکافنیاشدنترقیعمبهایوانجامدیبتیحاکم
نقاطکهواملعنیهمازاستفادهبازیندشمنکهستینيدیترداماسازد،ریپذضربهيعمد
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

يراهبردهادرکهگونههمان.کنندیماستفاده،ندیآیمشماربههادولت1لیآشپاشنهوضعف
جادیامنظوربهدیبامخالفيهادموکرات«:کهاستشدههیتوصیاسالمانقالبدشمنانیکل
شتریبهچهریعمومفیتضعدنبالبهآن،کاملفروپاشاندنایستمیسدررگذاریتاثراتییتغ
2»باشندلیآشيهاپاشنهنیا

نظامتیمشروعدرکیتشک)ج
بهچهرهکی.اندیوجهدويهانظام،ینیديهاحکومتاسالم،یاسیسفقهنظرنقطهاز

وکنندیمکسبتیمشروعدارند،آسمانبهکهچهرهآنبا،نیزمبهچهرهکیودارندآسمان
ويدیتوحینیبجهان،حکومتبهینگرشنیچنيمبنا.ابندییمتیمقبولگریدچهرهآنبا

.نداردرایکسبرحکومتوتیوالحقياحد،يدیتوحانیادواسالمنگاهاز.استیاسالم
تیوال.استگریدشخصبریشخصتیوالعدماصلاسالم،نگاهازنهیزمنیادریاولاصل

،دینماواگذاروضیتفواوبهراتشیوالازیبخشخداوندکهیکسآنازوخداستآنتنهااز
وتیواليگریدشخصبربخواهدیشخصاگرنیبنابرا.فقهأومعصومامامان،امبرانیپمثل

نیادرفقطشود،امضأخداونديسوازاوتیوالدیبازیچهرازشیپباشد،داشتهحکومت
کیتحققالزمطشر،تیوالتیمشروعاما.ابدییمتیمشروعتیوالنیاکهاستصورت

ایحکومتکیلیتشکيبراشخصکی،گریدعبارتبه.یکافشرطنهاستینیدحکومت
ويصورلحاظازاستممکنابزارهانیا.استییاجراقدرتمنديابزارهاازمندینآن،اداره

هردرکهستینيدیترداماباشند،دهیچیپایطیبسجوامع،وهازمانلحاظبهوییمحتوا
هاحکومتنیتریقدسیحتیحکومتچیه.طلبندیمراهاملتاقبالومردمنیتمکت،صور
.ابدیینمبقاوتداومامکانمردم،اقبالبدون

زانیمدريریتاثچیهاثباتاًایاًینفمردمادبارایاقبالینیديهاحکومتدر،الوصفمع
ازجعلقابلندارد،یمردممنشأکهجاآنازیفقهتیمشروعاساساً.نداردهاآنتیمشروع

از.داشتنخواهدهمسلبتیقابلنداشت،جعلتیقابليزیچکهیزمانوستینمردميسو
یاسیسینینشعزلتدوراندریحت)ع(یعلنیرالمومنیاماستمعتقدعهیشکهاسترونیا

شود میگفته سیاسیو نظامات اشخاص، گروه ها پذیرامروز به قسمت حساس و ضربه سیاسیادبیاتدر آشیلپاشنه -1
.دفاع از آن وجود نداردبرايمحافظینیرويدر صورت حمله به آن، که
19.ص ، شارپجین، دموکراسیتا دیکتاتورياز -2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

بهکهگاهآنوبودتیوالتیمشروعازبرخوردارهمچناندیانجامطولبهسال25کهخود
تیوالکهگونههمان.شداضافهآنبهتیمقبولعنصرفقط،افتیدستنیمسلمبرزعامت

طیشرادر)قومبزرگاننه(مردمکهشودثابتاگریحتبود،تیمشروعفاقدگانهسهيخلفا
.دانستندیمحکومتيبراصالحراهاآندیتهدوارعابازبه دورويعاد

بهتیمشروعفاقدویوجهکیکامالً،سکوالرجوامعدرنظاماتکهاستیحالدرنیا
ینوعاساسبرصرفاً،حاکمانجوامعنوعنیادر.باشندیمشد،اشارهبدانباالدرکهییمعنا

فقطهاحکومتنوعنیاتیمشروعاساسنیابر.رانندیمحکمخودمردمبریاجتماعقرارداد
حکومتکیبهمردماقبالکهاندازههربهیعنی،تپدیممردمادبارواقبالنبضبافقطو
کهاندازههروبودخواهدشتریبتیمشروعازحکومتآنسهماندازههمانبهباشد،شتریب

.داشتخواهديکمترسهمتیمشروعازحکومتآنباشدکمتریحکومتبهمردماقبال
درتیمشروعواسالمیاسیسفقهدرتیشروعمنیبکهشودیممعلومشدگفتهآنچهاز

کهداردوجودیمهمتفاوتشودیم»legitimacy«بهریتعبآنازکهغربیاسیسفرهنگ
درکههمانگونهباشدمغالطاتدامدردنیغلطفرويبرایعاملورهزنتواندیمآنازغفلت

یمشاجرات،دیگردیاسیسصلحایبمشاجراتومباحثاتياپارهگرفتندرسببهاسالنیا
.بودیلفظاشتراكینوعفقطوفقطآنمنشأکه

است،یالهنیقوانباموضوعاتواحکامانطباقيمعنابهوشرعازمشتقیفقهتیمشروع
در،رودیمشماربهغربیاسیسفرهنگيمحورومهمموضوعاتازکهیاسیستیمشروعاما

.استمردمتیحماازهاحکومتيبرخوردارایتیمقبولهمانواقع
آنگونه(آنیاسیسيمعنابهچهویفقهيمعنابهچههاحکومتتیمشروعصورت،هردر

منابعنیترمهمازویاسیسقدرتيفاکتورهانیتربرجستهاز)استشدهفیتعرغربدرکه
يمعنابههچویفقهيمعنابهچه(تیمشروعنیبکهنیاترمهمورودیمشماربهآن
باوریعنی.استبرقرارمیمستقرابطهکی،تیحاکمازمردماطاعتويفرمانبردارو)یاسیس

متعهداخالقاًوقانوناًشرعاً،راآناناستیقانونومشروعحکومتنیاکهنیابهنسبتیعموم
ونظامکیتیمشروعدرکیتشکهرگونهنیبنابرا.کندیمحکومتازاطاعتويفرمانبرداربه
تیحاکمازمردمکردنجداجهینتدرويریپذاطاعتکاهشبهيمؤثرطوربهآن،فیتضعای

یاسیسپردازانهینظرواستمدارانیستوجهموردمسئله،نیانرویاازهموشودیممنجر
.استگرفتهقرارغربيایدن
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

هاآنتیمشروعدیباياتورکتیديهانظامفروپاشاندنيبراکهکندیمهیتوصحاًیصرشارپ
فروپاشاندنيبراالزماقدامنیترمهم،یبانیپشتوتیحمايریگبازپس«1:دادقرارهدفرا
انیبعملدردیبایاخالقرشیپذعدم،کتاتوریدتیموجوددیتهديبرا... باشدیميکتاتورید

ازینمورد،میرژرتقدگریدمنابعکردنجدايبرايفرمانبردارويهمکارازامتناع.شود
».هستند

بهمردمکهیزمانتابودندافتهیدریخوببهکایآمردولتژهیبه ویاسالميجمهوردشمنان
آنبهووفادارنددارد،وجوددیالمبسوطوشجاع،ریبصهیفقکیآن،هرمرأسدرکهیقدرت

لیتحمآنانبرراخودهسلطتوانندینم،نگرندیممقدسومشروع،یقانوننظامکیعنوانبه
.سازند
سازمانسییرمعاونروم،یاستانلسخناندرانیعروروشنکامالًشکلبهتیواقعنیا

:بودکردهاعالمحاًیصراو.کندیمییخودنماکایآمریملتیامن
یناکامبارانیایاسالميجمهورنظاميبراندازيبراراماکاتیتحرهمهتاکنونآنچه«
ومايبراهیفقتیوالکهچرا.استهیفقتیوالبهرانیامردماعتقاداست،ساختهمواجه

محلمیتوانینموجهچیهبهماکهيطوربه.استفیتعریبواژهکیمایاطالعاتيهانهیگنج
2»میکنینیبشیپراهیفقیولاحکامبردزانیمیحتوظهوروحضور

حکومتازهاآنیبانیپشتوتیحمايریگبازپسومردماعتقادبرگرداندنجزیراهپس
آنازپسونطقهمانادامهدرروم،یاستانل.نداشتوجودآنتیمشروعفیتضعویاسالم

تیحاکمیپدرکشوریاسیسيفضادرآمدهدیپدتحوالتبهاشارهبا،کنندهوسیمأجمالت
یقانونویشرعوجههکردناعتباریبيبراهاآنينفوذعناصرگستردهتالشوطلباناصالح

:دیگویمیمترقاصلنیا
یجمعحرکتکیدر،رانیادرنفستازهيهاآدمواحزابخوشبختانهمیستیندیناامما«

3»کشندیمرونیبماچشمازراخارنیادارندوسواسوظرافتبا

داندمیدیکتاتورهاينظام مصادیقرا از اسالمیجمهوريشارپ نظام الزم به ذکر است -1
1380.اردیبهشت 2روزنامه کیهان، -2
همان-3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

يبرامجالوشماریب،داندادهانجامراستانیادرخرداددومدورهدرحاکمچهرهايآنچه
:ازبودندعبارتهاآننیترمهمامااست،محدوداریبسهاآنهمهانیب

یاسالميجمهوریاساسقانونبهگستردههجوم-1

یاسیستیمشروعهیپاکهیاساسقانونتاگرفتصورتیفراوانيهاتالشخصوص،نیادر
به.شودیمعرفیدرونتناقضاتوهایاهمگوننازآکندهویعلمپشتوانهویمبانفاقداست،
:مثالعنوان
ییآشنایاساسحقوقباآنکنندگاننیتدورایزندارد،یعلمپشتوانهمایاساسقانون«

1».اندنداشته

سوکیاز.استیدرونتناقضدچار،يآزادونظامتیمشروعمسألهدریاساسقانون«
گریديسوازونمودهمقدمراحقسوکیاز،ینیزمگریديسوازویآسمانراآنتیمشروع

رايآزادسوکیازاست،استوارقانونبرگریديسوازوشرعوفتوابرطرفکیازرا،فیتکل
2».باشدشرعیمبانبهمخلدینبايآزادگریديسوازوداندیمانسانهوبه ماانسانحق

همه19اصل:مثالعنوانبه.شودیمدهیدیناهمگونازيادیزمواردیاساسقانوندر«
کشوریرسممذهببهاعتقاد115اصلدروداندیميمساوحقوقازبرخورداروبرابررامردم

3».استشمرده،يجمهورسییرطیشراجملهاز

یاسیستیمشروعدرکیتشک-2

.بودیاسالميجمهورنظامازیسطحدرانحرافبروز،نهیزمنیادرگرفتهصورتالقائاتاز
بحراندچارزمان،مروربهعلتنیهمبهانقالبکهکردیمادعامداومووستهیپانیجرنیا

:مثالطوربه.شودیمکاستهتشیمشروعزانیمازگذردیمآنازکهروزهروشدهتیمشروع
روندواستشدهگرفتاریکیدئولوژیاوتیمشروعبحرانبهخود،گذشتهقالبدرانقالب«

1».افتدیمجاشتریبروزبهروزکیدمکرات

77.زاده، هفته نامه آبان، مرداد سیفحسین-1
77، ماهنامه فرهنگ و توسعه، اسفند حکیمیمحسن -2
2.، ص 2، ماهنامه چشم انداز، شماره گرگانیمحمديمحمد -3
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

خواهندیمرازیچهمههانیاکهاستآنامرنیاعلتواسترفتهنیبازنظامتیمقبول«
2».استيگریسلفنیاودرآورندنیددلاز

کهکنندیماحساسمردم.استشدهانحرافدچارتیحاکمازیسطحکیدرانقالب«
تیحاکمکهمیخواهیمما.کندیمحکومتهاآنبراجازهبدونوانددهیدزدهاآنازارانقالب

3».کندبازرااصالحاتراهودیایبعقلسربه

مردميآرابریمبتنواستکیدموکراتریغکهکشوردوگانهتیحاکمازبخشکی«
ازخارجقدرتينهادها،گریدعبارتبه.استدادهدستازراخودتیمشروعشدتبه،ستین

4».اندشدهتیمشروعبحراندچارطلبان،اصالحسلطه

والیینظامتخطئه-3

اصلگرفت،قراریاسیسانیجرنیارحمانهیبهجوممورددورهنیادرشدتبهکهیاصولاز
نامشروعيهاحکومتبهییوالنظامریتنظآن،یفقهتیمشروعدرکیتشکوهیفقتیوال
:همچونبود،مطلقهسلطنتبههیفقمطلقهتیوالهیتشبوياتورکتید

بزرگدستاوردعنوانبهيجمهورنظامواستصالحانيکتاتوریدهمانهیفقتیوال«
5».استيکتاتوریدازيریجلوگيبراراهنیبهترتیبشر

راردادقینوعتیوال.نداردباالعالمبهارتباطواستمردمبرايفقطيرهبرتیمشروع«
6».معصومامامانيسوازهیهدکینهاستيرهبرومردمنیب

یطاعتحقیکسيبراواالاستعیمطرشیپذبهمشروطودهیزائشدن،اطاعتحق«
7».ستین

78.، روزنامه عصر آزادگان، مهر بشیریهحسین-1
14.، ص 66اره ، شم78دي22فردا، ایرانمحسن سازگارا، هفته نامه -2
9.، ص 79فروردین18، روزنامه عصر آزادگان، یزديابراهیم-3
2.، ص 60، شماره 78اسفند 2هامون، پیام، هفته نامه آباديزیداحمد -4
78.، روزنامه خرداد، مهر برهانیمحمود سید-5
77.، هفته نامه آبان، مرداد باقیعمادالدین-6
1378.مهر 3، مبیننامه سروش، هفتهعبدالکریم-7
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خواهانهتیتماميهادگاهیديهابازماندهوآثاربامقابله،یاسالمانقالبچالشنیتریاصل«
تیشخصآنيهاصهیخصنیترمهمازکهاستانقالبازبرآمدهينهادهاوونیانقالبانیمدر

ایودادهانجامآنچههررحمانهیبگاهوگستردهينقادبادیبا.استرهبراصالتویپرست
1».کردمقابلهمسألهنیابامیاساخته

سؤالریزراهیفقیولیاسیستیمشروعشوراهاويرهبرخبرگانخرداد،دومانتخابات«
2».استبرده

یمدنینافرمان)د
ضربهيبرایاسالمانقالبدشمنانتیهداباکهيسازثباتیبپروژهدرموثريابزارهاگریداز
.بودیمدنيهاینافرمان،شدیمدنبالشدتبهدرونازیاسالميجمهورنظامکردنریپذ

Ciril(یمدنینافرمانازمقصود disobe dience(،ازمردمنکردناطاعتويهمکارعدم
ويریپذاطاعتمقابلنقطهنظر،نیاازواستیدولتنیقوانونیفرام،هادرخواست
،تیحاکمازمردماطاعتويفرمانبردارکهجاآناز.ردیگیمقرار)Gehorsam(يفرمانبردار

پس،رودیمشماربهقدرتمناسباتيدیکلمیمفاهازوحاکمانقدرتمنابعنیترمهمازیکی
حکومتدستشدنقطعبهتواندیم،حکومتخواستبرابردرمقاومتواطاعتاززدنبازسر
.باشدداشتهیپدرراآنسقوطیحتوحکومتفیتضعوگرددقدرتمنبعنیترمهماز

جنگازيریگبهرهومعموليهاخشونتاززیپره،یمدنینافرمانشاخصنیترمهم
.استیاسیسوياقتصاد،یاجتماع،یروانيافزارها

کهدهدیمنشانطلباناصالحتیحاکمدورهدرگرفتهصورتيهاینافرمانيروبرمطالعه
يسوازشدههیتوصيهاوهیشازبرگرفتهقاًیدقاستگرفتهانجامحوزهنیادرتاکنونآنچه

نکیا.استیدموکراستايکتاتوریدازکتابدر»شارپنیج«ژهیبه و،یغربيهاستیاستراتژ
بهموسومدولتحاکمیتيهاسالدرکهیمدنینافرمانيهاوهیشنیترمهمازیفهرست

نیابارااستدرآمدهاجرامرحلهبهرانیایاسالميجمهوردر84تا76سالازاصالحات
.میکنیمقیتطبهاهیتوص

16.، ص 78بهمن 23تبار، روزنامه صبح امروز، علويرضا علی-1
78اردیبهشت، روزنامه نشاط، باقیعمادالدین-2
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

135نامهمانندنظام،رتبهیعالمقاماتبهسرگشادهيهانامهمیتنظویسینوضهیعر-1
و1382خرداد4دريرهبرمعظممقامبهیاسالميشورامجلسششمدورهندگانینماازتن

هفتممجلسانتخاباتآستانهدرجمهورسییربهششممجلسندهینماصدکیازشیبنامه
ازتیحمادرونیسیاپوزيهاگروهتوسطشدهامضايهاهیانیبایوانتخاباتيآزادنبوددرباره

تايکتاتوریدازکتابدرشارپنیجيشنهادیپوهیشنیدومبامطابق(.یگنجاکبر
)یدموکراس

حزبيسوازوركیوینفاجعهادمانیییبرپامثل،یاسیسيهايسوگواريبرگزار-2
يبرگزارو1380وریشهر27درکشوروزارتيسوازییبرپامجوزبا،رانیاپاكمجعول
يهاقتلپروژهنیمقتولویسحابداهللایبازرگان،يمهدمصدق،دکتربزرگداشتمراسمساالنه

تايکتاتوریدازکتاب43شمارهدرمذکوريشنهادیپوهیشبامطابق(...ويارهیزنج
)یدموکراس

يرهبرشخصوهیفقتیوالاصلویاسالمنظامتیمشروعینفوعتیبيریگبازپس-3
شمارهدرمذکوريشنهادیپوهیشبابرابر(.گذشتنظراز،شیپصفحاتدرآنتمستنداکه

)یدموکراستايکتاتوریدازکتاب120
توانیمنمونهعنوانبهکهزیآماعتراضایویتیحمايهاتجمعوهانگیتیميبرگزار-4

روزنامهفیتوقبهنسبتییدانشجويهاجنبشووحدتمیتحکدفترزیآماعتراضتجمعبه
ينامزديبرانیمعدکترتیصالحردوينورعبداهللاویکرباسچنیغالمحسمحاکمهسالم،

درمذکوريشنهادیپوهیشنیهشتموچهلبامطابق(.کرداشارهيجمهوراستیردورهنینهم
)یدموکراستايکتاتوریدازکتاب
ستیلواردیاصلضوعاتموازیکیعنوانبه1381سالازکهتیحاکمازخروجطرح-5

يشنهادیپوهیشبامطابق(.افتیادامهزینآخرتاوشدطلباناصالحیاسیسيهاواکنش
)یدموکراستايکتاتوریدازکتاب51شمارهدرمذکور
وزارتازنیمعدکترزیآماعتراضياستعفامانند،یجمعدستهویجیتدرياستعفا- 6
جمعهامامتازیاصفهانيطاهراهللاتیآزیآماعتراضياستعفا،يفناوروقاتیتحقعلوم،

دوازدهمدرششممجلسندگانینماازتن108یجمعدستهياستعفاواعتراضواصفهان
تیصالحرديماجرادراصالحاتدولتاستاندارانازیجمعياستعفابهدیتهدو1382بهمن
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

ازکتابدرمذکور113شمارهشنهادیپبامطابق(.ششممجلسندگانینماازيتعداد
)یدموکراستايکتاتورید

درششممجلسطلباصالحندگانینماياهفتهسهتحصنهاآننیترمهمکهتحصن،-7
يهابازتابکههفتممجلسينامزديبرامجلس،ندگانینماازیجمعتیصالحردبهاعتراض

ازکتابدرمذکور68شمارهادشنهیپبامطابق(.داشتیغربيهارسانهدرعیوساریبس
)یدموکراستايکتاتورید

ندگانینماونیآبستراکسهاآننیترمهمازکهمجلسکاردراخاللوونیآبستراکس-8
نیابود،نگهبانيشورانظراعالنازپسروزکییاسالميشوراششممجلسطلباصالح
اجرابه1382ماهيد21خیارتدر)مشارکتجبهه(تیاکثرونیفراکسشنهادیپباروش

)یدموکراستايکتاتوریدازکتابدرمذکور172شمارهشنهادیپبابرابر(.شدگذاشته
ونیسیاپوزتیحماجلبموجبکهیگنجاکبرماههکیاعتصابرینظغذا،اعتصاب-9
ينهادشیپوهیشبابرابر(1.شدبوشدولتواروپاحیصرویعلنتیحماوکشورخارجوداخل
)یدموکراستايکتاتوریدازکتاب159شمارهدرمذکور

وشنهادیپیاسالميشورامجلسطلباصالحندگانینمايسوازکهیاسیسروزه-10
)یدموکراستايکتاتوریدازکتابدرمذکور159شمارهشنهادیپبامطابق(.شداجرا

روستاها،وشهرهايشوراباتانتخاجملهازمختلفمقاطعدرکهانتخاباتمیتحر-11
احزابازياریبسيسوازيجمهوراستیرانتخاباتدورهنینهموهفتممجلسانتخابات

درمذکور124شمارهشنهادیپبامطابق(210گرفتقراردیتاکمورداصالحاتجبههبهوابسته
)یدموکراستايکتاتوریدازکتاب

نیریشخانمبهنوبلصلحزهیجامثل،یاسیسفاًصريهازهیانگبانیدروغيهازهیجا-12
)یدموکراستايکتاتوریدازکتاب14شمارهدرمذکوريشنهادیپوهیشبامطابق(... ويعباد

یبرختیممنوعوسانسوربهاعتراضدرروزنامه،صفحاتازییهاقسمتدیسفچاپ-13
مجلسندگانینمانامهچاپتیممنوعالماعازپسهاروزنامهازیبرخاقدام:مانندمطالبات،از

ژوئن 30تاریخدر نیزبوش . شدگنجیاکبرسریعآزاديخواستار 2005ژوئیه5تاریخدر ايبیانیهاروپا با انتشار اتحادیه-1
. شدگنجیاکبرو شرط قیدبیو فوريآزاديستار خوا2005
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

يشنهادیپوهیشبامطابق(.یملتیامنیعاليشورايسوازيرهبرمعظممقامبهششم
1)یدموکراستايکتاتوریدازکتابمتندرمذکور

وزارتيسوازهفتم،مجلسانتخاباتيبرگزارزمانانداختنقیتعوبهيبراتالش-14
يشورامیتصمازيناخشنودابرازيبرا،ینافرمانینوعواقعدرکه1382بهمن9درکشور

تايکتاتوریدازکتاب114شمارهدرمذکوريشنهادیپوهیشبامطابق(.بودنگهبان
)یدموکراس
،دانستندیمعادالنهریغونامشروعراآنخود،نگاهدرکهینیقوانازتمردومقاومت-15

شرطبهاعتراضدريرهبرسومخبرگانانتخاباتدرنیمجتهدریغازیجمعنامثبت:مانند
بهمربوطاصلجملهازیاساسقانوناصولازیبرخنیمخالفازيتعدادنامثبتواجتهاد

شمارهشنهادیپبامطابق(.يجمهوراستیرویاسالميشورامجلسانتخاباتدرهیفقتیوال
)یاسدموکرتايکتاتوریدازکتابدرمذکور141

يارسانهنبرد)ه
کشوردونیبيارسانهنبردانداختنراهبهنرم،جنگدرکارآمدوموثريابزارهاگریداز

خواهدیپدررايزیانگشگفتوباورقابلریغجینتامواردازياریبسدرکهاستمتخاصم
.داشت

وویرادصاًمخصو،یجمعارتباطلیوسابهنسبتیدرستدركمردماغلباستممکن
کهداشتتوجهدیبااما.کنندنگاهیسرگرمابزارکیدهیدبههاآنبهوباشندنداشتهونیزیتلو

توانستههارسانه.استفردبهمنحصرولیبدیبباًیتقریکنونيایدندرهارسانهنقشامروزه
درراخودحضورهناخواستوخواستهوبزنندوندیپانسانیزندگوجوهتمامباراخوداند

تمامبهخود،نامشروعحضوربایحتوبخشند،میتعمیاجتماعويفردیزندگابعادیتمام
.بکشندسركمایشخصیزندگپنهانودایپيایزوا

.استمحسوسمايفردیزندگویاجتماعيهاتیفعالاکثردرامروزهارتباطات،نوعنیا
،یسیانگلشناسجامعه»دنزیگ«ریتعببهکهاستيحدبههارسانهبهيامروزانسانیوابستگ

سفیدمقاالت حذف شده است را حاويکهاز روزنامه ها هاییمبارزه با سانسور بخش برايتوانند میها نویسروزنامه -1
). هامسؤولیتتوزیع، 8، فصل دموکراسیتا دیکتاتوريشارپ، از جین. (کنندچاپ 
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درنیاو!باشدداشتهویرادکیهمستمیبقرنيایدنتاركیحتکهکردتصورتوانیمکامالً
با،هاانسانهمهیاجتماعويفردیزندگپودوتاربهرسانهنیاشدنوارديمعنابه،قتیحق
.استقهیسلوتفکرنوعهر

دانندیمیقدرتچنانيدارارایجمعارتباطلیوساارتباطات،حوزهنظرانصاحبازیبرخ
همهوندیافریبانسانخیتاردر،نیشیپيهانسلبهنسبتناشزهونوینسلتواندیمکه

.کنديرهبروکنترلراهاآنيرفتارها
Frank(وبسترفرانک Webster(توسعه»یاطالعاتجامعهيهايتئور«نامبهخودکتابدر

:دیگویموخواندیمیکنونيایدنتحوالتیتماماساسرااطالعات
هرگونهتحققواستمدرنجوامعيهاشرفتیپیتمامهیدستمایکنونعصردراطالعات«
توسعهبهمنوطياقتصادویاسیس،یاجتماعيهاعرصهدریحتجوامع،نیادریتحول

1».استیاطالعات

همهباراآنوزدهگرههمبهراپراکندهيهامیاقلوعیوسيایدننیازامروآنچه
،یصنعتویعلمزیانگاعجابرشداست،کردهلیتبدکوچکدهکدهکیبهشیهایگستردگ
یجهانآوردرهنیترمهمبتوانرادهیپدنیادیشا.استيارسانهارتباطاتحوزهدرخصوصاً

جهاننیاازياگوشهدرکهستینیبزرگوکوچکاتفاقچیهمروزا.کردقلمدادهارسانهشدن
مردمتمامبه،ممکنزماننیترکوتاهدراماباشد،برخورداريخبرارزشازودادهرخپهناور

ازپسآنپژواكودهدیمرخکوچکدهکدهکیدرکهیاتفاقهمانند.نگرددمخابرهایدن
بههارسانه،زینیفرهنگویاسیسيهاحوزهدر.نورددیمدررادهکدهسراسر،یکوتاهزمان

فرهنگکیایکشورهاگریدبرکشورکییاسیسطرهیسويبرتريهامؤلفهنیترمهمازیکی
دراستبرخورداريشتریبيارسانهقدرتازکهيکشورهر.اندشدهلیتبد،هافرهنگگریدبر

يگریدنوعشیدایپسببمسئلهنیهمواستترفقموکشورهاگریدبرسلطهتوردنیگستران
تالشجوسلطهيکشورهارونیااز.استشدهيارسانهسمیالیامپرنامبه،سمیالیامپراز
وفرهنگلیتحمبهوکنندرخنهيارسانهویارتباطنظامگوناگونيهاساحتدرتاکنندیم

قدرتيریکارگبه«واقعدرکهیفرهنگمسیالیامپرنیبنابرا.بپردازندخودیاسیسالتیتما
انیمدرآنبهمتعلقفرهنگيهاعادتوهاارزشپراکندنيبراياقتصادویاسیس

1- Frank Webster ; theories of information society; 1995
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

یبرم»يارسانهسمیالیامپر«نامبهيگریدمونینامدهیپداز،1»استمتجانسریغيهافرهنگ
سمیالیامپربامقابلهجزیراه،یفرهنگطرهیسانیجريبسترهاخشکاندنيبراعتاًیطبوزدیخ

.نداردوجوديارسانه
رایجمعارتباطلیوسا،کایآمريامپراتورویجمعارتباطلیوساکتابدر»لریشهربرت«
يهاقدرتيبرايالهیوسبه،ریفراگسطحدرتواندیمیراحتبهکهداندیمیبنگاهنیبهتر

گرفتهکاربهیفرهنگسمیالیامپرققتحجهتدريکارآمدابزارهمچونولیتبدگرسلطه
2.شوند

شهردرکهسمیونیصهیجهانکنگرهنینخستدر،يالدیم1897سالدرهاستیونیصه
:کردنداعالمحاًیصربود،شدهلیتشکسییسو»بال«

ویغاتیتبليابزارهابرکهشدمیخواهموفقلیاسرائدولتلیتشکدریهنگامما«
3».میباشداشتهتسلطجهان،یمطبوعات

يمبناتوانندیم،هارسانهشدهزهیکاناليهالیتحلواخبار.استروشننظراظهارنیالیدل
وهاانیبنيریگشکليهانهیزمورندیگقرارجوامعیاسیسویفرهنگيهاکنشازياریبس

ویفرهنگ،یاجتماعيهاتیفعالهمهآن،یپدروگردندموجبرایخاصیلیتحليساختارها
.ندازندیبانیجربههارسانهصاحبانعالقهمورديبسترهادررایاسیس

ودارندعهدهبررایحساسوممتازنقش،یروانيهااتیعمل،زینینظاميهايبرتردر
وروندیمشماربهتیمأمورنیاابزارنیترمهمروزنامه،وویراد،لمیف،ونیزیتلوازاعمهارسانه
ابزارهانیاازاستفادهدامنهونفوذگستره،میرویمشیپندهیآيسوبهچههررودیمانتظار

نقشبارهدرییکایآمرسرشناسپردازهینظر،»تافلرنیالو«.گرددشتریبوشتریبهاجنگدر
:دیگویم،ندهیآدریرواناتیعملونرمجنگندیفرآدرهارسانه
به.دهندیمشکلسازانامیپورانیگامیپ،هارسانهوتندهفرسگسترهرافردانبردعرصه«

یدسترستاشدباعثاست،دادهرخارتباطاتيتکنولوژنهیزمدرکهیانقالب،کارشناساننظر
استیدسترسدرسهولتنیهموشودآسانهاآنبريرگذاریتأثوانسانهاونیلیمافکاربه

39.، ص 82، چاپ گلشن، تهران، چاپ نهم آشوريداریوش: سیاسیدانشنامه -1
31.، ص 1377، انتشارات سروش، عابدینی، ترجمه احمد شیلر، هربرت آمریکاامپراتوريو جمعیارتباط وسایل-2
، سال اول، شماره احمدي، ترجمه فتاح صصیونیسمنامرئیو مرئیجهان در پوشش هاي، رسانه جاویدانمیراثفصلنامه -3

135.، ص 1372اول، بهار 
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به.استکردهگستردهینظامينبردهابااسیقدر،یباطارتجنگنیادرراتلفاتزانیمکه
1».مرگبارترنداریبسیجنگيهاسالحيهاگلولهازیارتباطلیوسابهترعبارت

توجهمورد،گریديهاروشکناردريارسانهنبردکهبودشگرفراتیتأثنیهمبهتوجهبا
:گرفتقرار،رانیایاسالميجمهوريبراندازيبراواشنگتنژهیودیتاکو

یابانیخيهاآشوبياندازراه)و
کهاستيسازثباتیبمهميابزارهاازگریدیکی،زیآمخشونتيرفتارهاویابانیخيهاآشوب

خطربهراینظامهریاجتماع- یاسیستیامنوثبات،یمدنيهاینافرمانکناردرتواندیم
وعناصرنیترمهمازرايزیپرهخشونت،یمدنیاننافرممفهومپژوهندگانچندهر.فکندیب

اقداماتازياریبسدرخشونتاززیپرهکهستینيدیترداما،اندبرشمردهآنيهامؤلفه
قابلریغيهاواکنشوهاکنشعوامل،ازيامجموعهبعضاً.ستیننیتضمقابل،یمدنیاعتراض

.بکشاندخشونتبهراتخشونریغبریمبتنحرکتکیاستممکن،ینیبشیپ
شاهدبعدبه1376خردادازژهیبه و،ریاخدههدرمکررطوربهرااقداماتنیارینظ

جدهمیهیابانیخيهاآشوبآنیپدرودانشگاهيکوتلخحادثه:مثالعنوانبه.میابوده
یهمگتهران،دانشگاهاطرافدر1382خردادستمیبعیوساغتشاشاتزینو1378رماهیت

.اندداشتهزیآمخشونتریغيآغاز
بهلکناست،معموليهاخشونتازيعارخودذاتدرچندهریمدنینافرمان،نیبنابرا

خصوصاً.باشدداشتههمراهبهبارخشونتیفرجامتواندیمیرونیبيرهایمتغوعوامللحاظ
گونههمان.شودلیتبدگرانسلطهواستمدارانیسدستدرمداخلهيبرايابزاربهکهآنجا
موردرانیایاسالميجمهوريبراندازيابزارهاازیکیعنوانبهکیتاکتنیادلتا،پروژهدرکه

.گرفتقرارمتحدهاالتیادولتدیتاکوتوجه
وهاآشوبياندازراهيبراياگستردهتالشیمدنيهاینافرمانکناردر،يروهربه

ازهرکهاغتشاشاتنیاياندازراهازهدف.گرفتصورتریاخههددریابانیخاغتشاشات
يزیچ،گرفتیمصورتشدهيزیربرنامهطوربهمملکتنیاکناروگوشهوتختیپادریگاه

108ص 1370، خوارزمیتافلر ترجمه -1
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

سطحدرآنازيارسانهيبرداربهرهسپسویاسیسیثباتیب،یاجتماعیناامنجادیاجز
.نبودجهان

تجدیدنظرطلبیجریان
حرکتيهاهیپاازیکیکهاستآنوگیردقرارتوجهموردبایستیهميانکتهجاینادر

بهخرداددومیمعرفباهايخرداددومازیفیطکهدانستباید.استنفوذمسئلهنرمبراندازي
ورییتغ،هاآنهدفکهکردندجادیایدنظرطلبیتجديمبنابریشیگراانقالب،وجنبشعنوان

تیفعالنظامونیسیاپوزومخالفموضعدریخاتمدولتداشتندانتظاروبودنظامياستحاله
صراحتباويکهردیبگعهدهبهراادعاموردجنبشيرهبریخاتمسیدمحمدشخصوکند

يجمهورتاامدهیناوکهاستمعتقدوکندیميدوریونیسیاپوزعملکردازکردیماعالم
.دهدرییتغرایاسالم
:بودهاسالآندررهبريمعظممقاميهادغدغهازیکیمسئلهینا

ودیآیمییگراارزشعنوانبهطرفآناز،کندیمنفوذطرفدوهرازدشمنکییگاه«
خواهدیموکندیممخالفتهمرفتهيهاراهبایحت،کندیممخالفتیتحولگونههربا

وتحولورییتغعنوانبهاست،هیقضطرفنیا،تراكخطرننیااز.برگرداندرایانقالبحرکت
اصلباومردمنیتداصلباواسالماصلباوهاارزشاساسباکهندیایبیکسان،شرفتیپ

اصلبا،دوختنندسهیکدنبال،اندیغربيساالرهیسرماهماندچارمخالفند،یاجتماععدالت
تحول،نامبههانیا،اورندینزبانبهولومخالفند،همنیدنامبامخالفند،یطبقاتضیتبعرفع

... کننديداردانیموشونددانیمواردندیایباصالح،نامبه،شرفتیپنامبه،رییتغنامبه
تحولکهاستمعلومبزنند،تحولازدم،هاارزشاساسبهاعتقادعدمباندیایبیکساناگر

،یاسالمریغنظامبهیاسالمنظامتحولیعنی،هاآننظرموردتحول،ستیچهاآننظرمورد
مااتفاقاً،یاسالمفقهحذفواسالمقتیحقحذفاسالم،نامحذفیعنیهاآننظرموردتحول

کهاندگذشتهمیرژيهاماندهپسوهاتفالهازکهیبعضحاال.میشناسیمهمراهانیاازیبعض
درراخودشانتوانستندهمبعدآوردند،باالحرامشتگوودندیچروخوردندمیرژآندر

ويآزاديادعاوکنندبلندسروکنندتازهینفسبتوانندحاالوبزنندجامردمجماعتيالبال
ازاما،ستندینمیرژآنمالکههستندیکسانهمعدهکی... کنندیدمکراسويساالرمردم
ازاسالماحکامطبقر بکشورادارهبهکهدادندنشانانقالب،ازشیپیبعضبلکهانقالب،اول
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

.دارندیمدوسترااسالماسموخواهندیمرااسالماسمهاآن.ندارنديادهیعقدندانبن
بهویاسالماحکامبه،یاسالمفقهبهياعتقادمطلقاًاما،ستندینهممعناآنبهاسالمدشمن
ازعدهکیهمانقالبلیاوا.انديفرديهاروشمانهبهمعتقد.ندارندیاسالمتیحاکم

،دیرسینمانقالبنیادادبهاماماگر.رندیگدستدروکنندقبضهراامورتوانستندهانیهم
ازدمهمهانیا!گرداندندیبرمکایآمردامنبهراکشوروانقالبخشکخشک،انیآقانیهم

انقالبهانیا،انديخودریغهانیابله... اندبهیغروگانهیبهانیا،نفوذندهانیا... زنندیماصالح
1».کنندجمعراحواسشاندیبايخوديهاجناحندارند،قبولراهاارزشواسالمو

نظامچارچوبدرجامعهکردنکیدموکراتویطلباصالحکهبودندمعتقددنظرطلبانیتجد
.کنندحرکتنظامازخارجیطلباصالحيسوبهدیباورسدیمبستبنبهزودایریدیاسالم
شده،جادیاطیشراپرتودرهاآنکهاستجهتبدانفیطنیابردنظرطلبیتجدعنواناطالق

،دگاهیدنیااساسر ب.بودندکیدموکراتوآراميوهیشبهآنرییتغونظامازیروگرداندنبالبه
طلباصالحينامزدهايبرتروششممجلسنتخاباتادريروزیپ،یخاتممحمدبهيرأهاآن
2.دانستندیمرییتغگفتمانيغلبهراشوراهاانتخاباتنیاولدر

یخاتمازماکهکردندیماعالمهاآننظراهلويخرداددوممطبوعاتگردانندگانیبرخنکهیا
يرهبرظورشانمندیتردبدون،رفتینپذشانیایولشودطلباناصالحرهبرتامیخواست

نهادهایتمامبرکامليروزیپونظامکردنهیسوکیيسوبهقدرتباتابود،دنظرطلبانیتجد
3.کنندکاملقدرتبلوكدرراشانیروهاینوخودیهژمونوتسلطوکنندحرکت

يبرایتیشخصعنوانبهدیباکهدانستندیمرانیاگورباچفلییخایمرایخاتمهاآن
یقبلنظامينهادهانتوانددیشاگورباچفهماننداو.بپردازدنقشيفایابهندهیآبهگذاردوران

بعددورانيبراراطیشراواسطه،ومحللکینقشيفایابادیبایول،ندیبرچکاملطوربهرا
4.کندآمادهخوداز

وموجودوضعرییتغيبرايجديارادهوعزمدادننشانوصراحت،تیشفافدیبایخاتم«
باحاًیصریخاتميآقا....ردیبگشیپدرهمچنانرادومسالچهاردراصالحاتقدرتمندتداوم

1379.اردیبهشت23، رهبريمقام معظم -1
7، ص 1382و بهمن دي، 32يآفتاب، شماره ي، مجله »ایراندر حکومتیاصالحات شکست«محمد مالجو، 2
18، ص 1380دهم، آذر يآفتاب، شماره ي، مجله »استثناییزوال دولت «، اییرجعلیرضا3
501، ص 1383، تهران، بهار سرایی، نشر ایراندموکراتیک، جنبش اصالحات باقیعمادالدین4
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

يهمهمقابلدرملتقاطعيرأنیابهاتکابابعدسالچهاردرکهببنددعهد)مردم(هاآن
اهدخوکناررامالحظهواقعدرويکارمحافظهومماشاتهرگونهوستادیاخواهدموانع

پريهیروحکهکنمیمفکرمن،دیایبصحنهبهونیسیاپوزنیابایخاتميآقاچنانچه.گذاشت
1».کردخواهددایپفعلتمجدداًمردمنیبدرزهیانگباونشاط

گردشيمبنابررییتغيپروژهشدنیعملوتحققراهدرتجدیدنظرطلبانهمچنین
دورازییرهاویخیتاريهاتیحساسلیدلبهکهدندکریمهیتوص،يساالرستهیشاونخبگان

اسالمر یغيروهاینيبعدگامدرکهباشدياگونهبهاصالحاتجهتدیبا،یطلباصالحباطل
کشوریاسیسانیجردونیبيقويموازنهکهبودنیاهدف2.بگذاردامورمصدردرراگرا

عالوهکهکردندیمشنهادیپیبرخ.دهندرییغتخودنفعبهرا)نظاميروهاینوطلباناصالح(
هاابانیخدرجنبشازییهابخشدیباباالدریزنچانهونییپاازفشاراساسر بکردنعملبر
آنچههمانندبودنددواریامهاآن3.شوندریدرگهاآنبهمنتسبيروهاینویانتصابيهابخشبا

افتاد،اتفاقتهراندانشگاهاطرافيهاابانیخردروزچندیط1378ماهریتحوادثدرکه
هاابانیخبهمقابليهاطرفانفعالوقدرتکردنکسرهیيبراراخودطرفداريروهاین

4.کنندخودحضوراززیلبرراهاابانیخاصطالحبهوبکشانند

ساالرممردينهادهاوریتعابباکهیینهادهايهمهکهداشتنداعتقاددنظرطلبانیتجد
ممکنراهیفقتیوالازساالرمردمر یغریتفسامکانکهيریتعاب«:شوندحذفدیبارندیمغا

هیقضائيقوهونظاممصلحتصیتشخمجمع،ونیروحانبهمنحصرخبرگانمجلس،سازدیم
ریمغاخالصيساالرمردمبااستممکنکههستندیینهادهاوریتعابجملهازقدرتتابع
5».شوندادهدصیتشخ

قانونچارچوبدریغرببشرحقوقوبرالیلیدموکراستحقق،دنظرطلبانیتجدنظراز
،یاساسقانونازگذرواولگامنظام،اسالمتطرفدارينهادهاوافرادنشاندنعقبویاساس
رنظاهلعرفکهداردوجودزینامکاننیا...«:باشدیميساالرمردمبهگذريبرادومگام

1380خرداد 21، 8ي، شماره )گفتگو(نوپیامي، هفته نامه آغاجريهاشم 1
- 17، ص 22.10.78، سال هشتم، 66يفردا، شماره ایراني، مجله »دور باطل، اصالحات،ایران«محسن سازگارا، 2

11، ص 1381، آذر 21يآفتاب، شماره ي، مجله »طلبیدفاع از اهداف و راهبرد اصالح «پور، جالیی-3
5، ص 1382، آبان 30يآفتاب، شماره ي، مجله »تمامنیمهاصالحات «تاج زاده، مصطفی-4
20، ص 14يآفتاب، شماره ي، مجله »آنهايظرفیت، ضعف ها و مبانی، اساسیقانون «ر، تباعلوي-5
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

دريساالرمردمبهکاملگذرکهبرسندجهینتنیابهاستیسيعرصهدرفعالمردمو
حسآندر)یکلاییجزئ(رییتغجادیابهازینوستینریپذامکانیاساسقانوننیاچارچوب

آنجهتدرورفتیپذرایعموموفاقنیچنيامدهایپولوازمیستیباصورتنیادر.گردد
1».کردحرکت

يجمهورنظامچارچوبدریطلباصالحکهکردیماعالنصراحتبادنظرطلبیتجدفیط
،سکوالرینظامبهدیباورودینمشیپافتاد،اتفاقکهآنچهازشتریبیکنونیاساسقانونو

2.اورندیبرواجماعقابلومعقولینظامعنوانبهحقوقبریمبتنودموکرات

دریینهاتیموفقطیفاین.بودوالیینظامباتقابللبانتجدیدنظرطفعالیتدیگرجبهه
يژهیوحقحذفواستیسازنیدکردنجداگرودرراسکوالريآزادویدموکراسيبرقرار
نظامینیدتیحقانوتیمشروعبهاعتقادافراد،نیانظربه.دانستندیماستیسدرعلماوفقها
توانینميبشروینیدبرونریتفسچیهباکهاستآناستحکاممحور،یاساسقانونازفراتر

لیتبدمردمینیدفرهنگبههیفقتیوالوینیدحکومتبهاعتقادیوقت.کردمتزلزلراآن
.کندحلرایمشکلتواندینمهیفقتیوالاینگهبانيشورامثلیقانوننهادچندحذفشود،

وکردهدركمردمفرهنگدرراتیوالینیديشهیروعمقهاآنازیبرخ،لیدلنیهمبه
یقانونويظاهريرهاییتغبهتوانندینم،نکنندعوضرامردمینیدفرهنگتاکهبودندمعتقد

جامعهکیفرهنگاگرنکهیابرکنمیمدیتأکهمبازوامگفتهبارهامن...«:کنندخوشدل
دستبهمردمنیهمخودهمباز،نندکعوضراخودشانیاسیسمیرژبارصدیولنشودعوض

نابودخودشانکهیقبلیاسیسمیرژهمانهیشبيزیچبهرادیجدیاسیسمیرژخودشان
روشنفکرانوهستندیفرهنگمسائلمامسائلعمدهمننظربه....کنندیملیتبدبودند،کرده

3».دهستنیفرهنگمسائلمعلولیاسیسمسائلکهکنندتوجهدیباماینید

یاسیسحرکتخواستندیمکهدنظرطلبانیتجد،کشوریاسیسدانیموعمليمرحلهدر
طرحپوششدرباشند،خرداددومانیجربالمنازعمالکودادهسوقخوديسوبهراجامعه

.کردندیمحملهيرهبربهمنتسبينهادهاوهیفقتیوالبه»دوگانهحاکمیت«چونمسایلی
ینیدویاسالميهابخشمقابلدرنظامتیجمهوربخشکهکردیماستداللفیطنیا

5، ص 1381، مهر 19يآفتاب، سال دوم، شماره ي، ماهنامه »در سه گامساالريگذر به مردم «همو، -1
16، ص 1382تیر، 27يآفتاب، سال سوم، شماره ي، مجله »تشکیالتيعصر ارتباطات و مسئله «، سیاوشیرضا -2
72، ص 1380، آذر 10يآفتاب، شماره ي، مجله »اجتماعیو اصالحات دینیروشنفکري« ،)گفتگو(ملکیانمصطفی-3
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

وشدهجادیاتوازندوآننیبانتخابات،ويآزاد،یاسیسحقوقيایاحبادیباوشدهرنگکم
1:کنندعملمردميارادهوخواستاساسر بهمینیدينهادهایحت

کیتفکبخشدوبهملکاطوربهرانیادرتیحاکمکهاست76خرداددومازبعد«
خودوکندیمجستجومردمتیرضاودرخواستراخودتیمشروعيشهیربخشکی،شودیم
رونیاازوداندیممسئولکیدموکراتيندهایفرآازبرخاستهیمدنينهادهامقابلدررا

بخشنیا.کندیمجستجواستیسيعرصهدرراافتهیسازماننییپاازوخودجوشمشارکت
،شوندیمانتخابمردمتوسطمیمستقطوربهکهرایینهادهایتماماستتوانستهجیتدربه

اما،ردیبگاریاختدرراشهریاسالميشوراهاویاسالميشورامجلس،يجمهوراستیرمانند
وکندیمدیتأکشارعيسوازانتصاببرعملدرهمويتئوردرهمتیحاکمازيگریدبخش

از.سازدیماستوار)ع(معصومجانبازیحکومتفرمانوابتینانشاءینوعبرراودختیمشروع
2».داندیمیمنتفشیخوبررايبشرينهادهانظارترونیا

دريروزیپکهبوددنظرطلبانیتجدکیاستراتژاشتباه،یاسالميجمهورازگذرتفکر
.دانستندیمخودبانیرقحذفوقدرتبهدنیرسدریاساسیگامراششممجلسانتخابات

سوکیازتهران،شهريشوراوششممجلسدرهاآنیاجتماعویاسیسعمليوهیش
يمقابلهبهرایاسالمنظامطرفداران،گریديسوازوبردیملیتحلراهاآنیمردميپشتوانه

يتوسعهويمدارقانون،یطلباصالح،رییتغشعارسوکیازهاآن.داشتیوامهاآنباتريجد
ينهادهاریتسخوقدرتکسبدنبالبه،گریديسوازودادندیمیمدنيجامعهویاسیس

.بودندممکنيوهیشهربهیاسیسویاجتماع
.بودانیرانیايهمهيبرارانیاشعاربرتمرکزانتخاباتنیادردنظرطلبانیتجدگریداقدام

ويخودشعارمقابلدر،بردندیمنامگفتمانعنوانباآنزایگاهکهرا،شعارنیاآنان
خارجوداخلونیسیاپوزبامواضعاشتراكجادیاهدفشانو3بودندکردهمطرحيرخودیغ

وینید،یتیجنس،یزبان،ينژاد،یقومتنوعاتيهمهکیدموکراتيچترباتابودکشور
هافیطمقابلدريادیبناصالحاتتحققيرابکهبودندمعتقدهاآن.بدهندپوششرایفرهنگ

يروهاینژهیوبه،ونیسیاپوزيهمههدفمندوجانبههمهتیحماازمندیننظام،طرفدارافرادو

8.5.76تاریخ، 75يهفته نامه عصر ما، شماره -1
12، ص 80ن دوازدهم، بهميآفتاب، شماره ي، مجله »امروزایراندر سیاسیهاياستراتژي«، حجاریانسعید-2
5، ص 1382، سال سوم، آبان 30يآفتاب، شماره ي، مجله »تمامنیمهاصالحات «تاج زاده، مصطفی-3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

باششممجلسانتخاباتازبعدکیدموکراتچترگسترشکیتاکت.هستند،یمذهب-یمل
ويخودمفهوم«:رفتگقراريشتریبدیتأکمورديمداررانیاوبشرحقوقيشعارها

اساسر بيرخودیغويخودآن،يجابهوشودبرداشتهدیبامذهبونیداساسر بيرخودیغ
1».استتحوالتنیابرمتوقفیدموکراستحققوشودنهادهبشرحقوق

ییاجرا،کیتئوريروهاینکهبودنیانیبرلکنفرانسيبرگزاراهدافازیکیمبناهمینر ب
نظاممقابليهافیطنیبودینماوصلداخلبهراکشورازخارجونیسیاپوزسندگانینوو

.کنندجادیايهمکاروییسوهمینوع
قانوناصالحهمچونیموضوعاتيبراشد،مشهوراصالحاتمجلسبهکهششم،مجلس
نگهبان،يشورایاستصوابنظارتحذف،تیروحانيژهیودادگاهانحاللانتخابات،مطبوعات،

اقداماتويزیربرنامه،یقانونحقوقازهاآنکردنبرخوردارونظاممخالفانيآزادنیتأم
همهمقاومتختنیبرانگبرعالوهراهبردنیا.بپردازدنظامسنگربهسنگرفتحبهتاکردیعمل

کهخرداددومجناحداخلافرادوهاگروهازییهابخشتاشدسببمقابلجناحيجانبه
دنظرطلبیتجدفیطيتندرومقابلدردولتومجلسدررندیبپذراآنتوانستندینم
2.ستندیبا

مجلسازدنظرطلبانیتجديهايگریافراطباخرداددومانیجريهاچهرهیبرخاختالف
نزدشانیاجتماعگاهیپارفتندستازوینیبدبباعثرايگرافراطافرادنیا.شدآغازششم
شفافصورتبهدنظرطلبانیتجدباراخوديمرزبندیگاهلیدلنیهمبهونددانستیممردم

کارانمحافظهراخرداددوميجبههمنتقدان،دنظرطلبانیتجدمقابلدر.کردندیمانیب
.کردندیممقاومتهاآنساختارشکنحیلوامقابلدرکهدانستندیميدیجد

دریزنچانهونییپاازفشار«چونراهبردهاییبودننتیجهبیزمان،مرورباوتدریجبه
فعالآرامشهمچونطلباناصالحراهبردهايگریدنیهمچن.شدروشننظاممقابلدر»باال
رایطلباصالحاهدافتنش،ازيریجلوگوجامعهدرآرامشحفظباخواستندیمآنباکه

چانهونییپاازفشارمثلینظرطلبدیتجديراهبردهاباکهیتعارضبهتوجهباببخشند،تحقق
وجامعهیذهنويفکرساختاررییتغدریتوجهقابلییکاراتوانستینمداشت،باالدریزن

يگوشهبهعمالًخوديهابرنامهباهاآنبنابراین.باشدداشتهیقانونویعموميهاعرصهتصرف

8، ص 27.10.1378فتح، يمحسن سازگارا، روزنامه -1
4، ص پیشین، 28يآفتاب، شماره ي، مجله »آیندهسويبه «تبار، علويعلیرضا-2
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

ازخروجآمده،شیپتیوضعازفراريبراماندهیباقراهتنهاورفتنداستیسيعرصهنگیر
يصداوسرباآنکردنیاتیعمليادعاوشعارکهبودیجمعدستهياستعفاباتیحاکم

درفعالآرامشباآنزیمتماينقطهو]تیحاکمز اخروج[راهکارنیااساس«:شدمطرحيادیز
حداقلشدنخواهندرحاضاصالحاتیافراطمخالفان،یکنونروندبااستمعتقدکهاستنیا

،هاتیظرفازيحداکثرياستفادهبراستیمبتنراهکارنیا.باشندپاسخگورامردممطالبات
راخرداددومجنبشيبدنهبتواندکهییهاروشافتنیينهیزمدرچهوحکومتدروندرچه

قرارصالحاتامخالفیافراطيروهاینيسوءاستفادهموردنتواندکهیصورتبه،کندفعال
1».ردیگ

وضعکهبودندشدهمتوجهطلباناصالحکهبودآنتیحاکمازخروجراهکارفرضشیپ
قیطرازیدنظرطلبیتجداهدافبهیابیدستامکانوستینهاآننفعبهوجهچیهبهموجود

هاآندیامتنها.استرفتهنیبازیزنچانهوگفتگوایونظامچارچوبدرکردنعمل
تابودیانقالبشبهطیشراجادیاومردمبههایتینارضاگسترشوانیناراضجیبسویسازمانده

ومیمستقحضوربهراهکارنیاطرفداران«:کنندحرکتراتییتغجادیايسوبهآنيواسطهبه
يپابهمردمرفتنمرحلهنیادرکها چرمعتقدند،ابانیخوکوچهدرمردميمعترضانه

2».کنندینمیابیارزکارگشاگریدرايرأيهاصندوق

ازاستفادهيسوبهخودعواملیبرخازاستفادهباراهکارنیاکردنیاتیعمليبراهاآن
وکوچهبهمردمکشاندنکهبودندمعتقدورفتندیصنفيهایتینارضاوهايناخرسندیبرخ

جناحکردنمنفعلباتینهادریول،دینمایمدیتهدراکشوراستقاللوتیامناگرچهابانیخ
.کندیمینینشعقببهوادارراهاآنمقابل،

حیصرمخالفتیمدنيراهکارهاويمدارقانونباآنکهبرعالوهونیافراطراهبردنیآخر
طلباناصالحخوديبرايادیزیمنفتبعاتکهبودسازندهر یغورمسئوالنهیغیاقداماتداشت،

نیاتیحاکمازخروجيامدهایپنیترمهمازیکی«:دیگویمبارهنیادرزادهتاج.داشتهم
خارجطلباناصالحدستازکاملطوربهرانظاميهاتیظرفازاستفادهامکاناساساًکهاست

وزارتمثال،طوربه.بردیمنیبازنهادهایبرخدرراآنانمیرمستقیغحضوریحتوسازدیم
فایاروزنامهمجوزصدوردریتوجهقابلنقش،طلبانهاصالحیمشبااکنونارشادوفرهنگ

14، ص 1380ماه دي، 11يآفتاب، شماره ي، مجله »برد جنبش اصالحاتچهار راه«تاج زاده، مصطفی-1
4، ص 1382تیر27يآفتاب، شماره يآگاه، مجله نسیمي، ترجمه »نهیاآرياستعفا «، صدرياحمد -2
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اریبسچندهراست،نشدهفاجعهبهمنجرتاکنونمطبوعاتیلیتعطلیدلنیهمبهوکندیم
دورههردرطلباصالحيروزنامهچندامياتوانستهحالهربهاماهست،وبودهبارانیز

1».افتیمینخواهراامکاننیاگریدطیشراآندریول،میباشداشته

تیموفقتواندیمیصورتدرتنهاتیحاکمازخروجکهبودندمطمئنزیچهرازشیبهاآن
جزياجهینتمردمتیتبعبدونآنبهتوسلوشودیعملیمردميپشتوانهباکهباشدزیآم

لیدلنیهمبه.رودیمدستازهملشانیپتانسوتیظرفیمابقوداشتنخواهدهاآنحذف
حزبیررسمیغارگاننوروز،يروزنامهيسرمقالهدرکهیکسنیاولعنوانبهيعبدعباس

سیرئازکردصحبتتیحاکمازطلباناصالحخروجاز1381ریت20دریوقت،مشارکت
صورتدردانستندیمطلباناصالح2.شودهمراهتیحاکمازخروجدرهاآنباخواستجمهور

تیحاکمازهاآنخروجمردم،وخرداددوميجبههبزرگانریساوجمهورسیرئیهمراهعدم
یباقدریخاتمدیترديدربارهخیتارنیاازبعدکهیعاتیشا.بودنخواهدرگذاریتأثچندان
کهکردندیماستداللهاآن.بودجهتنیهمدر3،شدمطرحيجمهوراستیرمقامدرماندن

بههاآنشودیمسببپشتوانهنیاواستبرخورداریمردميرأيپشتوانهازجمهورسیرئ
سیرئاعالن.ندازندیبراهیاجتماعیجنبشو4کنندیستادگیامخالفانمقابلدریراحت

يصداوسرپراستقبالبااگرچه،دهدیماستعفااوبخواهندمردماگرنکهیابریمبنجمهور
ازخواستندیماوازکهبودیکسانبهیپاسخاصلدریول5شد،همراهظرطلبدنیتجدفیط

.شودخارجتیحاکم
استعفادیباجمهورسیرئکهکردندیمغیتبلتوانتمامبادنظرطلبیتجدطلباناصالح

بهمردمکشاندنبرعالوههاآنيزهیانگ.شوندخارجتیحاکمز ااوباهمراهگرانیدودهد
نیچندر.کنندکسبیخارجویداخليهیسرماخوديبراکهبودنیایاجتماعيصحنه

بحرانچنانچهوشودروبروتیمشروعبحرانباتوانستیمکشورهاآننظربه،یطیشرا

16، ص پیشینتاج زاده، مصطفی-1
1381تیر20نوروز، يروزنامه ي، سرمقاله عبديعباس -2
120، ص 1382اردیبهشت، 25يآفتاب، شماره ي، مجله »راهیاصالح طلبان بر سر دو «، بیرجمهدي-3
، 11.5.1384نامه سه شنبه ویژهایراني، روزنامه »رومنمیاصالحات ناکامیيبار افسانه زیر«پور، جالییحمیدرضا-4

7ص 
6، ص 1383تیر، 27ياب، شماره آفتي، مجله »آنپیامدهايو خاتمیاستعفاي«، یزديفانیرضا -5
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۱ اصالحات؛ تجدیدنظر طلبی و پروژه براندازي نرم

یفروپاشازيریجلوگيبرانظام،شدیمهمراهیالمللنیبمحافلتیحمابایداخلتیمشروع
1.آوردکارسربرراهاآنوردیبپذيشتریباقتداربارارطلباندنظیتجدمجدداًشدیممجبور

دولتتوسطانتخاباتياجراعدمخواهانطلباناصالحیوقتهفتممجلسانتخاباتدر
2.شدیتلقاصالحاتتابوتبهخیمنیآخرزدن،هاآنيسوازانتخاباتيبرگزارشدند،

ازخروجدریدولتارشدرانیمدووزران،مسئوالیهمراهعدمبادنظرطلبانیتجدبستبن
چیهمجلسيندهینما50حداکثرخروجکهشدندمطمئنوشدمسلمیقطعطوربهتیحاکم

دولتیاصليهامقامياستعفایهماهنگاییهمراه«:باشدداشتهتواندینمياگستردهانعکاس
چندکشوریرونیبویدرونسطحردراضربهنیایاثربخشابعادمجلس،ندگانینماياستعفابا

درشدتبهیاسالميجمهورتیمقبولوتیمشروعموضوعحالتنیادر.کردخواهدبرابر
3».شدخواهدمطرحیالمللنیبویداخلسطح

ازهاآنطرفدارانکهکردگوشزدطلباناصالحبه1381اسفند9درشوراهاانتخابات
به،یاسیسيهاجنجالوجاروقدرتيسنگرهافتحوهستنددلسردوسرخوردهعملکردشان

يهاخواستبهتوجهومردمبهخدمتبرتهران،شهريشوراانتخاباتيدورهنیاولدرژهیو
کردندهیتوجگونهنیاراشانیداهایکاندازاستقبالعدمطلباناصالح.استافتهیغلبههاآن
یافراطاقداماتواوضاعکردنحادخواهانوشدهدیناامزیآممسالمتيهاراهازمردمکه

درحضورشانهمکهگرفتندقراریطیشرادرطلباناصالحشوراها،انتخاباتازبعد.اندشده
کهکردنداعالممتعددموارددرهاآن.بودهاآنيبراباختبايمساوآنمیتحرهموانتخابات

طیشرایول4است،شدهیمنتفهاآنياستعفاضوعمووکردهگذرتیحاکمازخروجکیتاکتاز
در.بودشدهرممکنیغباًیتقرهاآنبهمردماعتمادبرگرداندنکهبودرفتهشیپياگونهبه

انتخاباتدرشرکتایمیتحرکردیرواتخاذدرهاآننیبهمهفتممجلسانتخاباتمورد
یعمومجنبشازوشدهعاجزردممیعمومخواستازهاآن.آمددیپدیاساسيهاشکاف

6- 7همان، صص -1
3، ص 11.5.1384، سه شنبه ایرانينامه ویژه، »با ما متفاوت استخاتمیدستگاه مختصات «،حجاریانسعید-2
121، ص 1382اردیبهشت، 25يآفتاب، شماره ي، مجله »راهیاصالح طلبان بر سر دو «، رجبیمهدي-3
88ي، سال اول، شماره 1382آذر 22شرق، شنبه يروزنامه -4
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قانون،تیوالنظام،ازگذرشعارشاننیتریاصلکهیکسانازمردمنکهیاتا1افتادندعقبمردم
.گرفتندپسبودنددادههاآنبهکهراییآراانتخاباتچندیطوکردهگذربودیاساس

، آبان 30يآفتاب، شماره ي، مجله »در انتخاباتشرکتعدم یاشرکتانتخابات مجلس هفتم، «، یزديفانیرضا -1
28، ص 1382
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

2فصل
داخلیسیاستواصالحات

سیاسیتوسعه.بودسیاسیتوسعهاصالحات،بهموسومدولتعارهايشنیتریز اصلایکی
استراتژیکقاتیتحقمرکزسیاسیمعاونتدرهفتاددههآغازینيهاسالدرکهبودياپروژه

حجاریانسعیدبازمانآندرمعاونتاینمسئولیت.داشتقرارمطالعهموردجمهوريریاست
.نمودیمپیگیري»بشیریهحسین«هدایتباراپروژهایناووبود

هاآننیترمهمجملهازکهداشتپیر دراتحوالتیسیاسیتوسعهبحثگرفتنقرارمحور
ويقوتیریمدفقداندرامراینچراییالبته.بود»کشوریاسیسيفضاهیرویبشیگشا«

هاآنینیدویاسیسسالمتدرکهیکساندستدرریتدبسررشتهیجیتدرگرفتنقرار
ووحدتدیتهديبرایعاملبهیحتمقاطعازياپارهدروبودداشت،وجودیفراوانيدهایترد
یانیميهاهیالدرينفوذعناصرتادیگردموجب،هیرویبشیگشانیا.شدلیتبدیملتیامن

دامندرازوعیوسقدرآنخرداددومجبهه.آورنددیپدرایفراوانمشکالتوکنندرخنهنظام
اصالحنیهمازیکیگفتهبهودادیميجاخوددرراینشیبوزهیانگهربایگروههرکهبود
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نهضتبهتوانیمهاگروهنیاجملهاز.اندداشتهتیعضوآندر»سروشتاگوگوشاز«طلبان
امائل،مسااغلبدرهادگاهیدنیتبارغمبهکهکرداشارهمبارزونیروحانمجمعورانیايآزاد
.داشتندحضورطلباناصالحاردوگاهدر

بود»یمدنينهادهاومطبوعاتیکمرشد«سیاسی،توسعهپروژهاصلیشعارهايازیکی
ویاسیستوسعهبریمبندولتيجدعزم.کردیمنیزافتخارامراینبهوقتدولتالبتهکه

بارنیاتاشدسببیاسالمرانیادریمدنجامعهويآزادرینظییشعارهادادنقرارمحور
ویفرهنگيفضادر،تیمحدودنیترکمباوگریدزمانهرازترراحتاحزابومطبوعات

يسوبههاآنیدهجهتویعمومافکارکردنمتشکلباوبپردازندجوالنبهکشوریاسیس
.ندیفزایبقدرتساختاردرخودنقشويرگذاریتأثزانیمبرخود،اهداف
وبزرگتشکلدو1376خرداددريجمهوراستیرانتخاباتدورهنیهشتمآستانهدر

فاقدزمان،آنتاالبتهکه(یسازندگکارگزارانحزبومبارزونیروحانمجمعنامبهقدرتمند
وهمسويهاگروهوافرادهمهیساماندهبا)بودندخودیاسیستیفعاليبرایرسممجوز

فراهمیاسیسدیجدشیآراکیجادیاوقدرتتوازنختنیرهمبريابررانهیزمهمگرا،
خرداددومنامبهيواحدجبههمجموعه،نیابهگریديهاگروهوستنیپبازینبعدها.کردند

.گرفتشکلحزبوگروه18ازمتشکل
حزب،کارگرخانه،یسازندگکارگزارانحزبمبارز،ونیروحانمجمعازعبارتندهاگروهنیا
نیمدرسیاسالمانجمن،يساالرمردمحزب،مشارکتحزب،یهمبستگحزب،کاریاسالم

امام،خطيروهاینمجمعوحدت،میتحکدفتر،رانیایپزشکجامعهیاسالمانجمن،هادانشگاه
ادوارندگانینمامجمعمعلمان،یاسالمانجمنقم،هیعلمحوزهنیمدرسونیمحققمجمع

انقالبنیمجاهدسازمانبانوان،یاسالممجمع،یاسالميجمهورزنانتیجمعمجلس،
ياقتصادویصنفمتخصصانورانیمدانجمن،یرانیازننگارانروزنامهانجمن،یاسالم

قارچرشديبرافضا،یمدنينهادهابهشانیاخاصتیعناواصالحاتدولتاستقرارازبعد
.شدفراهمامالًکیاسیسيهاگروهواحزابازياریبسگونه

بودجهدر،یاسیساحزابتیتقووتیحمابریمبنخوداستیسادامهدراصالحاتدولت
مسئلهنیاکهداداختصاصامرنیابهالیراردیلیم50مبلغبهرايابودجهفیرد1380سال

نیادرکهنچهآبهتوجهبا.استنداشتهسابقهیاسالمانقالبازبعداحزابتیفعالخیتاردر،زین
.دانستیاسالمانقالبازپسرانیاتحزّبخیتاردرعطفنقطهراخرداددومدیباداد،رخدوره
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

تیفعالکهیخاتمدولت.بودندبرخوردارياندهیفزااریبسرشدازدورهنیادرزینمطبوعات
بهمطبوعاتازتوانستینمبود،کردهآغازیاسیستوسعهویدموکراستیمحورباراخود

اهتمامرونیااز.بپوشدچشمیاسیستوسعهالزمشرطویدموکراسچهارمرکنعنوان
.گرفتقراریاسیسنهیکابنیاودولتاقداماتلوحهسردرمطبوعاتوجرائداموربهياژهیو
بودند،شدهیمطبوعاتيهاخوانشیپنقشناگاهبهرنگارنگمطبوعهصدهاکهبودنیچننیا

رکنيبناباوبپردازندکیدمکراتاصطالحبهيکشورهاازتقلیدبهکورکورانهبتواننددیشاتا
.سازندبرپارایخواهیدموکراسمهیخچهارم،
ازیکیمطبوعاتمشارکتکثرتامروز،يایدندرچندهرکهاستنیاتیواقع
،یمطبوعاتاخالقتیرعااما،رودیمشماربهجوامعیافتگیرشدویفرهنگتوسعهيهاشاخصه
الزاماتنیامتأسفانهکهاستانکاررقابلیغالزاماتازآن،قرمزخطوطوجامعهيهنجارها

.شدندانگاشتهچیهبهدورهنیادرتماماً
رسمیوعلنیفعالیتبرايفضابازشدنمقطعاینسیاسیجغرافیايمشخصاتدیگراز
ازپسیاسیسيهامجادلهحقیقتدر.بودطلبجدیدنظرتجریاناتوشکنساختاريهاگروه

.داشتقبليهاسالدرهاجناحقیسالاختالفموضوعاتبایمتفاوتجنس1376خرداد
ازیبرخدریاسالميجمهورنظامیاسیسیمبانرییتغيبرايپردازيتئورکهاستدرست
نیاخرداد،دومرخدادامابود،شدهآغازقبلسالچندازيروشنفکرشبهمطبوعاتومحافل
دستيآرزوهاآنتحققزماناکنونکهبودآوردهد وجوبههاشهیاندآنصاحبانيبراراتوهم

!استدهیفرارسیافتنینا
يهاصراط«عنوانا بيامقالهدرسروشمیعبدالکرکهبودهفتمدولتکاربهآغازمقارن

ییادعاهاهمان،36شمارهانیکمجلهدر»یمنفومثبتینیدسمیپلورالدریسخن؛میمستق
نیاانیببااو.ساختمطرحآشکارتریصورتبهبعدسالدهکهدیکشانیمبهقرآندربارهرا

ازیخالنهوباشدتوانستیمکهاستآنهمهنه)سنتوکتاب(دهیرسمابهکهآنچه«که
شتریبقرآنحجم)ص(امبریپاتیحادامهصورتدرشدیمدع».باشدستیبایمکهاستآن
حدچهتاشودیمخیتارواردیوقتنیدکهدهدیمنشانهمههانیا«:نوشتزینوشدیم

چهوردیگیقرارمانیآدمیعملویذهنتصرفاتتحتکجاتاوشودیميبشرویخیتار
سروش».شودیمافزودهآنربایدهیبرآنازهاقطعهچهوندینشیمآنبرغبارهاوهاحجاب
نهادتوانیماریبسبارنهنیچننیاینیدر ب«:بودکردهيریگجهینتدهندهتکاننیچنسپس

هموینینشهمکهاستییادعاکمویفروتننیا.کردتوانیماریبسيکارهاآننامبهنهو
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او».دیگشایمینیدویانانسیسمیپلورالتحققبرراراهوسازدیمسریمومطبوعرایسخن
نهوفرقگریدنهوتسنننهوعیتشنه«:ختیرهمهدستيرورایپاکآبمقالهنیادر
ازراحقاوالًیمنطقویهیبدنکتهنیا...ستندینمحضحقکدامچیهگرانیدوتیحیمس

ولیحصتيبراراانیجوحقودهدیمنجاتیمترقوارتجاعویشرقویغربوارنگرنگ
موزونبهراشناسانحقاًیثانوکندینممنعیدرگاهقبلهچیهبهآوردنيروازحقالتماس

».کندیمدعوتوامرگرید»يهاحق«باشیخو»حق«مستمرکردن
کهبودپنداشتهیاسالماعتقاداتتمامیکانوننقطهبهکردنکیشلباسروشبیترتنیبد

!استدهیچیپهمدررانظامیاسیسیمبانطومار»ماستشیپهمنودآمدصدچو«حکمبه
ثقهدریجمعکهیتیروابههیفقتیوالاثباتدرعهیشهانیفقمحضهیتکيادعابايو

دهبهاگرینیدکثرت«:بودزدهرقماشمقالهيبرارارجزگونهانیپانیا،اندداشتهشکبودنش
هیتوصودییتاقابلانیبوزبانصدبهیاسیسویفرهنگکثرتاستمقبولومطلوببرهان
جاهاآنيبرااندخانهدرهاکثرت:استنشدهدهیشننیاازرساترخیتاربانگگاهچیه....است
».کردخواهندتنگشمابرراجاهاآننهر گودیبمانخانهصاحبتا،دییبگشا

يادهایفرشدیممواجهیقضائهدستگاالعملعکسبایوقتروندنیاکهاستآنجالب
شیبیاندکبه.شدیمثبتزاده»خرداددوم«يهادهیجرصفحاتبریهتاکباهمراهاستغاثه

کیدر»سالم«روزنامهيریسردبيشوراعضويعبدعباس،مقالهنیاچاپازبعدسالکیاز
بهگونهنیایاحجناختالفاتشهیردربارهیفندانشکدهیاسالمانجمنییدانشجوياردو

کندیمحکومتنیدایمملکتنیادرکهاستنیامایاساساختالف«:گفتسخنصراحت
ازمگرنداردیخارجوجودچون.کندحکومتنیدکهنداردامکانمناعتقادبهکههاآدمای

مستینحاضرشخصاًخودمن...دباشتیاکثريرا]به[تواندیمآناعتبارومادركخالل
يگریدقیطرازراآنچونکنمتیرعااستمذهبقانونکهنیااعتباربهراموجودنیقوان

آننیقوانرفتمهیترکبهاگرکهکنمیمتیرعالیدلهمانبهرانیقواننیامن.فهممیم
اعتباریوقت».کنمتیرعاراآنجانیقواندیبابرومهمکایآمربهاگروکنمیمتیرعاراکشور
خدشهموردگونهنیابودقراراست،یاسالمجامعهعملمالكاسالمنیمبنیدعنوانبهآنچه
هیفقمطلقهتیوالمقدساصلروزها،آنزدهجانیهيفضابرهیتکباکهبودیهیبدشود،واقع

یژگیوبايافرادیستیباقاعدتاًمنظورنیايبرا.شودواقعسخناننیترانهیجونهیکآماجزین
دانیمبهشیخوگذشتهیافراطيرفتارهاجینتاازیخوردگزخمويپرخاشگریتیشخص

.شدندیمفرستاده
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یاسالمانجمنيسوازکهیاجتماعدرجریان،اینهتاكچهرهدیگریگنجاکبر
تیوالیمدنجامعه«کهنیاانیببابودافتهیبیترترازیشیپزشکعلومدانشکدهانیدانشجو
رهبربهاجیاحتما«:گفت»مطلقهبهرسدچه،خواهدینمراتیوالیحت.خواهدیمنرامطلقه

گفتندیمایانب.گردندیمپدردنبالبههاستیفاش.بخواهندپدرکهمندیتیمردممگر.میندار
عیمطدیباندیگویمهاستیفاش.دیباشرهبرعیمطگفتندینم.کردرهبردیباراخداچگونه

يمتعددانیخدانیزمدرمییبگوکهاستنیامثلمیزنیمحرفکهتیوالازما.بودرهبر
بهرااسالمرهبرهانیا.ببرندنیبازرايبشرجوامعکلخواهندیمتیرهبربا...میباشداشته

قرارگرفتهقدرترأسدرکهيجبارقدرتيخدمتگزار.جبارانهلیتحم.کنندیملیتحمهمه
رزمندگانبهنسبتآلودبغضیلحنبااو».شودیمذوبتلریهیعنیشوایپدرزیچهمه.است

ناکاميهاآدموپرخاشگراناقتدارطلب،،ستیفاشافراد«:داشتاظهارمقدسدفاعسالهشت
ماندندناکامنشدیعملبوددادهآنانبهرهبرکهییهاوعدهخوردندشکستچونجنگازبعد

شکستوينامرادازیحاکاست،نالهوآهازسرشارآنانيهاهیاعالمندنیبیمشدند،سرخورده
رهبرانوهانیا.زنندیمحرفیفرهنگتهاجماز.کشندیمآدم،زنندیمخشونتبهدستاست

1».ماندندناکاماما.دادندراکربالفتحقولهاآن

شکلآناننیبهیفقتیالواصلبازیستيبراياجبههکهدادیمنشاننانیااظهارات
آمدنصحنهبهنهیزمیمردماعتقاداتيتابووزیخاکرختنیرفروباهاآنزعمبه.استگرفته
نظراتنیهمبهاعتقادخاطربهیگنجر اکبامثاليفکراستحالهازشیپهاسالکهرایکسان

افکاريفضاشدنپروساختخواهدفراهمبودندکردهاریاخترافرارایانزواکنجمردم،خشماز
سرعتبههاهیداعنیاازمطبوعاتوهادانشگاهمثالًيمستعديهاطیمحخصوصاًویعموم

احسان«.شودمنجرمردمدلوذهندریاسالمنظامياعتقاديهاهیپاختنیفروربهتواندیم
وختهیگرکشورازنیمنافقبایهمراهلیدلبه60سالازکهیعتیشردکترفرزند»یعتیشر
ییدانشجوشاخههینشر»کانون«بايامصاحبهدر1376سالاواخردر،بردیمسربهغربدر

نیقوانمجموعهازاستعبارتهیفقتیوالهینظر«:شدیمدعتهران،دانشگاهدريآزادنهضت
آنشاهداکنونکهییهابحرانهمهونخوردهدستحالبهتاشیپقرن13ازکهدستوراتو

دکترمرحوماوپدریحتکهاستجالبو(».داردفقهدریعنیتفکرنیادرشهیرمیهست
)استکردهنقدبه شدترایدموکراسنظامامامتوامتبحثدریعتیشر

27/6/76مورخه ،هفته نامه شما-1
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سوابقلیدلبهشدیميریگیپتیجدباموضوعنیايآزادنهضتیداخلمحافلدراگر
ازصدانیهمیوقتاما.نداشتوجودیتعجبيجاهیفقتیوالباگروهکنیامخالفتنهیرید
خطراخودهنوزکهيامجموعهدرراياارادهشدیمدهیشنانیدانشجویاسالمانجمنبونیتر

عنوانبهرا)ره(امامراثیمنیتریاساسهدمقضاازکهکردوجوجستشدیم،خواندیمیامام
نیاياعضاازیکیمشهدیفردوسدانشگاهیاسالممنانججلسهر د.بودکردهانتخابهدف

يرایخاتميآقاجناببزرگمتفکربهکهينفرونیلیم22یتماماگر«:بودگفتهانجمن
سدباناگهان،ندینماحرکتهملومتریک120سرعتباشانیاشخصنیهمچنواندداده

اصلهمسدآنوکنندتپاسدیباکهکنندیمبرخورداستیاساسقانوندرکهیمحکم
گذاردهمردمبرايوشودواقعینیبازبمورددیباکهاستهیفقتیوالویاساسقانونپنجم
».باشندرایپذراآنتبعاتدیبارفتندیپذهماگروشودحذفرفتندینپذراآنمردماگر.شود

وآورر غرويفضاردآن،ندگانیگویجوانجانیهازافراطازحدنیاشودگفتهاستممکن
دیسمثليفردآنرأسدرکهسالمروزنامهاما.بودشدهیناشخرداددومازپساغواکننده

بهکهکرداعالمواسطهبدونویرسميریگموضعکیدرداشتر قراهاینیخوئيموسومحمد
مردم-بودکردهتیحماآنازروزنامهنیاهموارهکه-هیفقتیوالازیبرداشتروانیپنظر

1.دهندقرارهیفقتیوالحکومتيبرایزمانتیمحدودتوانندیم

وطلبسلطنتهانیکویملجبههازکشورخارجانقالبضداتینشرهاسالآندر
همهیستیباکهدهیانیاطرحازبودپرخلقانییفداتاگرفتهخواهانمشروطهگروهک

اظهارات.کردجیبسهیفقتیوالاصلبابارزهميبراخارجوداخلدررایاسیسيروهاین
راحجت)نتونیکل(دموکراتحزبدولتخارجهوزارتدررانیازیممسئول»پرشتيهنر«
کهیموجاگر«:کردیمتمامبودنددیترددچارموجنیایاصلمنشأدربارهکهیکسانهمهبر
دردیتردبهاکنونوشدعشروکایآمرباارتباطامکانتزباطلباصالحمطبوعاتدر

،قیطرآنازوکندعبورتیروحانمیحرازبتوانداستمشغولرانیاانقالبوجوهنیتریاساس
نیا.شدخواهدبرداشتهکایآمردوشازینیسنگبارکندسواردیتردیکشتر براهیفقتیوال
تارالیاسرائباصلحکاناموداشتهنگهدورغربازرارانیاامروزکهاستهماننیسنگبار

2».استدادهتنزلصفرحد

12/9/1376روزنامه سالم، -1
78ین، فرورد91ماهنامه صبح ، ش -2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

یانقالب- ینیدينهادهایهعلحمالت
کشوریقانونينهادهاهیعلیبیتخريهاهستهيریگشکلدوره،نیاگریديهایژگیواز

مقاطعازکیچیهباتوانینممنظر،نیاازرادورهنیاکهکردادعاتوانیمجرأتبه.بود
مدتنیادریانقالبوینیدينهادهاومراکزهیعلکهیحمالتحجم.کرداسیقبانقالخیتار
قطوريانامهرنجخودهاآنبهمفصلپرداختنکهاستبودهسابقهیبورینظیبداده،رخ

.شدخواهد
اما،اندنبودهاماندرتهاجمنیاازساقه،تاصدرازیانقالبينهادهاازکیچیهچندهر

کهبودمتمرکزیینهادهابرشتریبحمالتکهاستتیواقعنیايایگو،هایبررسولعاتمطا
تیهوحفظدرکنندهنییتعومهماریبسنقشوشوندیمادارهانقالبمعظميرهبرامرتحت

بهاجمالبهجانیادرما.اندداشتهیاسالميجمهوراقتدارويداریپاوملت،یانقالبوینید
وامانیبحمالتنیاآماجطلبان،اصالحتیحاکمسالهشتطولدرکهنهادهانیازایبعض

:میکنیماشاره،اندداشتهقرارافتهیسازمان

نگهبانيشورا- الف
ويپاسدارفهیوظکهاستیاسالمرانیایقانونينهادهانیترمهمازیکینگهبان،يشورا

و94،98اصولموجببهشورانیا.داردعهدهبررایاساسقانونویاسالماحکامازحراست
عدمصیتشخآن،فهیوظنیاول.داردعهدهبررامهمویاصلفهیوظسه،یاساسقانون99
واقعدر.استیاساسقانونواسالممقدسشرعبایاسالميشورامجلسمصوباترتیمغا

.کندیمياسدارپنظامتیجمهورواسالمتازکارنیابانگهبانيشورا
باألخره،و.استیاساسقانوناصولیاحتمالابهاماتریتفسنگهبان،يشورافهیوظنیدوم

نظارتفهیوظنگهبانيشورا.استینظارتفهیوظ،یاساسقانوننگهبانيشورافهیوظنیسوم
استیرانتخابات،يرهبرخبرگانمجلسانتخابات،یپرسهمهیعنیکشورمهمانتخاباتبر

وعامنظارتکینظارت،نیا.داردعهدهبررایاسالميشورامجلسانتخاباتويجمهور
نظارتوداوطلبانتیصالحردایدییتأ:یعنیانتخابات،مراحلیتمامشاملکهاستریفراگ

درتقلبهرگونهازيریجلوگيبراموثرینظارتيهااهرماتخاذوانتخاباتحیصحانجامبر
يشوراعهدهبررامهمتیمسئولنیاکهیاصل.استانتخاباتصحتردودییتأوانتخابات

.استیاساسقانوننهمونوداصلاست،نهادهنگهبانمحترم
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است،کردهمیترسنگهبانيشورايبرایاساسقانونکهعیرفگاهیجاوتیموقعنیارغمبه
اشخاص،يسوازياافتهیسازمانماتتهاجونیسهمگحمالتهدفهموارهمهم،نهادنیااما

.استبودهیخارجدشمنانویداخليهاگروهواحزاب

محولهوظائفازدستکهنشدحاضرهمطیشرانیترسختدریحتشورانیاالوصف،مع
وهاتیصالحردایدییتأمسئلهبهناظرنوعاًگذشتهدرهامخالفتالبته.برداردخودیقانون
يشورابهنیمنتقد.اندداشتهیاتهامجنبهشتریبوبودهیعلمویحقوقيمبناقدفاغالباً

رایطرفیباصلتیرعاداوطلبان،تیصالحصیتشخدرشورانیاکهبودندمعتقدنگهبان
در.داشتيانتقادوخدشه،گریدحوزهدودرنگهبانيشوراعملکردبهیکسترکم.دینماینم

.شددهیکشچالشبههاحوزهیتمامدرنگهبانيشوراعملکرد،ریاخدههدرکهیحال
بحرانوتشنجمرزتایحتموارد،ازياپارهدرنیمخالفونگهبانيشورانیبمشاجرات

.رفتشیپیاسیس

هیقضائقوه- ب

ازراضرباتوحمالتنیشتریبکهبودیینهادهاجملهاززینیاسالميجمهورهیقضائقوه
جبههوهیقضائقوهنیبچالشعواملنیترمهمواستشدهمتحملطلبانصالحايسو

عناصرباییقضابرخورد،یاسیسبانفوذيهاچهرهوییاجرارانیمدازیبرخمحاکمهاصالحات،
ویخاطمطبوعاتفیتوق،یمذهب-یملاصطالحبهيهافیطوطلبنظردیتجدیافراط

.استبودههاآنعواملبابرخورد

رکنيجابهکههاآناندرکاراندستوعواملمحاکمهويارهیزنجمطبوعاتیلیتعط
توطئهنظاموانقالبهیعلوبودندشدهظاهردشمنپنجمستوننقشدر،یدموکراسچهارم

هیآاستیرزماندرچههیقضائقوه.دادقرارحمالتنیدتریشدمعرضدرراقوهنیا،کردندیم
يهاسالودشواراریبسطیشرا،يشاهرودیهاشماهللاهیآاستیرزماندرچهويزدیاهللا

استتیواقعنیايایگوکامالًدورهنیامطبوعاتبهرجوع.گذاشتسرپشترايبارمحنت
یبیتخراقداماتگوناگون،سطوحدرقوهنیاهیعلکهنیامگر،دینرسشامبهیصبحچیهکه

.تاسگرفتهصورتیفراوان
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

مایسوصدا- ج
حوزهیگستردگزینوخودخاصتیماهبهتوجهباایران یاسالميجمهوريمایسوصدا
قراریگوناگونيانتقادهامعرضدرهموارهجامعه،دراشيرگزاریتأثيباالزانیموتیفعال

ویقیحقاشخاصبلکهنبوده،محدودزینیخاصیاسیسيهاگروهبهانتقاداتنیا.استداشته
شهیهم،یمذهبيروهاینازییهافیطویانقالبویاسیسيهاانیجروهاگروه،یحقوق
انتقادهانیامجموعهبهیکلّینگاهاما.دارندوداشتهدستگاهنیابامخالفتيبراییهاسوژه

انتقادها،نوعکهدهدیمنشان76خرداددومازشیپتامشخصطوربهوسومدههازقبلتا
يمایسوصداتحققجهتدرویانقالبوینیديهادغدغهازیناشویاصالحکردیرويدارا

ریزشکلبهراسومدههازشیپيانتقاديمحورهاتوانیمیکلطوربه.استبودهیاسالم
:کردارائه
دریانقالبوینیديهاارزشویشرعيهاتیمحدودبهنسبتیتوجهیبويانگارسهل.1

هاالیسروهالمیفساخت
یونیزیتلومسابقاتوطنزها،،هاالیسر،هالمیفازیبرخدرينگریسطحوابتذال.2
ويگریاشراف،ییگراتجمل:همچونياموردرغربفرهنگازيریپذریتأثويریالگوگ.3

هالمیقساختدريانگارپوچ
کودکانواالنخردسبهمربوطيهابرنامهخصوصاً،هالمیفدرخشونتجیترو.4

يکردیروودیگردرییتغدستخوشیکلبهطلبان،اصالحتیحاکمدوراندرروندنیااما
وصدابرسلطهجزيزیچزینییارویرونیادریاصلهدف.گرفتخودبهیبیتخرصددرصد

وصداسازمانادارهقانوناصالح«یتیفورکیطرحششم،مجلسرونیاازهمونبودمایس
ویرادسیتأس«نامبهياحهیالایطرحارائهطلباناصالحوگنجاندخودکاردستوردررا»مایس
رتیمغاوتضادازکهیحالدر.شدندخواستاررادولتایمجلسيسواز»یخصوصونیزیتلوو
زاآنادارهوونیزیتلو-ویرادبودنیدولتبرکهیاساسقانون175اصلباحیلواوهاطرحنیا

.بودندآگاهزیندارد،دیتأکيرهبريسو
اخبارانعکاسدریطرفیبنقضيادعادوره،نیادرمایسوصدانیمخالفبهانهنیترمهم

بادارجهتيهالیتحلارائهواخبارینشیگزنقل،یخارجویداخلتحوالتودادهایروبهمربوط
:رینظ،یداخلدادیروهریپدررونیااز.بودیخاتمدولتیاصالححرکتبهزدنضربههدف
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تحوالتیحتودانشگاهيکوحادثه،نیبرلکنفرانس،یستیتروراقدامات،يارهیزنجيهاقتل
لیتحلوانعکاسبهملزمنظام،شدهفیتعريهااستیسچارچوبدرمایسوصداکهیخارج

امروزصبحروزنامهمثالعنوانبه.شدیمروبروانیجرنیادیشدوکوبندهحمالتبابود،هاآن
:سدینویممایسوصدادرباره1379سالیستیتروراتفاقاتازیکیانعکاسبهواکنشدر

خطکیفقطداردتالش،یستیترورواقعههرویتیامن،یاسیسبحرانهردرمایسوصدا«
مردمازقتیحقبهرمنجیزنگمانههرگونهامکانتا،کندرسممردماذهانبریرساناطالع
1».ابدیناطالعواقعهآنیقیحقابعادازکسچیهوشودسلب

بهکایآمرحمله(يامنطقهيهابحرانخصوصاًو المللنیبحوزهدرمایسوصداعملکرد
يشورامصوباتبامطابقونظامشدهاعالميهااستیسچارچوبدرکهزین)عراقوافغانستان

واقداماتوواقعطلباناصالحرحمانهیبانتقادموردداًیشد،گرفتیمورتصیملتیامنیعال
نشانازیحتآنان.شدیابیارزنادرستودارانهجانب،هاحوزهنیادرمایسوصدايهالیتحل

:نوشتندوکردهيناخرسنداظهارافغانستانمردمیآوارگوشهرهایرانیودادن
افغانستانيشهرهايهایخرابوهارانهیودادننشانبههامهبرناازيادیزحجماختصاص«

تیمظلومایآکهکندیممطرحرایاساسپرسشنیادلسوزانه،يهاترانهوهاآهنگهمراهبه
2»؟.استشدهآشکاروبارزریاخماهکییطافغانستانملت

دررانیاملتییمایهپراانعکاسلیدلبهمایسوصداازنیهمچن،مذکورمقالهسندهینو
وکردهانتقادداًیشدبود،»سیانگلبرمرگ«شعارباتوأمکهافغانستانمظلوممردمازتیحما

:سدینویم

رانیایخارجیپلماسیدباکهکردرفتارياگونهبهقاًیدق،ریاخروزچندیطرسانهنیا«
نیابودهامدتکهیطیشرادر،سیانگلبرمرگشعاريسازبرجستهودیتأک.بودناهماهنگ

تااستکردهیسع،سیانگلکهیطیشرادروبودشدهحذفزینیرسميهابونیترازشعار
3»است؟هیتوجقابلچگونه،کنداتخاذرانیاقبالدريتردوستانهمواضع

3.ص 7371، شماره 1379فروردین7روزنامه صبح امروز، -1
1380.مهر 22روزنامه نوروز، -2
1380.مهر 22روزنامه نوروز -3
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انقالبمعظميرهبرمواضعباهمسوزینعراقبحراندریاسالميجمهوريمایسوصدا
ومللسازمانمقرراتونیقوانتیرعاعدمزینوکایآمريتازکهیوییگراجانبهکیبهکه

ارائهوکایآمرمداراناستیسوانینظاماتیجناابعادانعکاسبهبود،معترضتیامنيشورا
.پرداختکارشناسانهيهالیتحل

اطالعباويریدرگاطقمنعمقبهکارآزمودهیخبرنگاراناعزامباواقعهنیادرمایسوصدا
ازشدهجادیایاطالعاتخأل.دیگردموفقاخباريسازتعادلباوموقعبهوعیسریرسان
یبوشجاعانه،عملکردباوسازدبرطرفشکلنیبهتربهراغربيخبريامپراتوريسو

به.دزنکنارآنندگانینماوغربیدموکراسبرالیلهیکروخشنچهرهازنقابخود،پرده
چیهبهراشیستاخوردراقداماتنیایطلباصالحیمدعانیجر،ندهیفرساتالشنیارغم

جنگدریطرفیبنقضبهرایملرسانهنیا،لیاسرائوکایآمرویرادباصداهموانگاشت
ازیابیارزدرششم،مجلسطلباصالحندهینما،یقوامناصر.کردیممتهمعراقوکایآمر

:دیگویممایسوصداعملکرد

1»استکردهعملدارانهجانب،هیقضنیادرمایسوصدامیگویممن«

ومسلمانانیمذهباماکنبهکایآمرحملهبهمربوطاخبارمایسوصداکهنیاازیحتهاآن
نیادرمایسوصدانیمنتقدازانیپورشجاعاهللایول.بودندنیخشمگ،کردیمنقلراانیعیش
:دیگویمرهبا

اماکنبهحملهدهد،جلوهزیناچرامهاجميروهاینشرفتیپداشتیسعمایسوصدا«
دنیدبیآسبهمربوطيخبرهاوکندمطرحبیمهوپررنگرایرنظامیغاهدافویمذهب
2».کردیمتکرارمکرراًرایمسکونمناطقویرنظامیغمردم

وصداسازمانادارهقانوناصالح«یتیفورکیطرحشکستازپساصالحاتمجلس
22بودجهکاهشکهآورديرویملرسانههیعلییذایایاقدامبهشد،اشارهبدانکه»مایس
طرحارائهزینوبعديهاسالدرمشابهاقداماتو1380سالبودجهفیردازیتوماناردیلیم

جملهازواقع،خالفامورازمشحونیگزارشارائهو»مایسوصداازتفحصوقیتحق«یجنجال
.بودهاآن

1382.بهمن 19همبستگیروزنامه -1
1382.فروردین20ساالريروزنامه مردم -2
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جیبسویاسالمانقالبپاسدارانسپاه- ه
ينهادهاهیکلشد،واقعطلباناصالحمغضوبدورهنیادرکهیمهماریبسينهادهاگریداز

جیبسوسپاهیعنیانقالببخشعزتوارزشمنداریبسنهاددوژهیبه وکشوریتیامن- ینظام
ازدفاعبهانقالبوجنگيروزهانیدشوارتردروبرآمدندانقالبنیادلازکهيادنهدو.بود

.پرداختندبومومرزنیاتیثیحوشرف
شد،گشودهنتیطزشتومشکوكيعناصریهتاکيبرادانیمکه1376خرداددوماز

.گماردندهمتیانقالبنهاددونیابیتخروفیتضعبهآلوده،ییهازبانومسمومییهاقلم
بهسرسپردهمطبوعاتازیبرخکهشدآغازیوقتازپاسداران،سپاهبهحمالتسختموج
منتشریغاتیتبلشانتاژباراآنوفیتحررايصفومیرحسرلشکرسرداریسخنراندشمن،
بهدیتهدراطلباناصالحخودیسخنراندريصفوسردارکهشدندیمدعمطبوعاتنیا.کردند

1.استکردهدنیبرزبانوزدنردنگ

ازيریگبهرهباجبههنیاغوغاساالرانشد،منتشريارهیزنجيهاقتلخبرکهیهنگامو
کیازنقلبهسالمروزنامه.زنندوندیپهاقتلنیابهراسخنانآنکردندتالشسابقتوطئه

:نوشتروزنامهنیاخواننده
گردنبهراجعکهییهاصحبتامدیپقتیحقدر،ردیگیمصورتکهییهاقتلنیاایآ«
داردیاتفاقچهدانندیمخوبمردمکهکنمیمفکرمن؟ستینبود،هادنیبرزبانوهازدن

کاردریکسانچهدستکهاستمشخص.بگذارندکناررايبازسفسطهاستبهتروافتدیم
2».دنددایمدنیبرزبانوزدنگردنوعدهیکسانچهواست

نامهانتشارودانشگاهيکوحادثهانیجردر،جیبسوپاسدارانسپاهبیتخردومموج
سپاهماجرانیادر.گرفتشکلیخاتمبهجنگفرماندگانوپاسدارانسپاهرتبهیعالسرداران
ویاسیساموردردخالتبهمتهم،بیتخرازياگستردهحجمتحملضمنانینظاموپاسداران

دیسعتروريماجرادر.شدندداد،رخپاکستاندرآنچهرینظ،کودتاانجاميبرايسازهنیزم

1377.اردیبهشت15هفته نامه عصر ما، -1
9187شماره ،روزنامه سالم 2
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ولیدلارائهبهملزمراخودکهآنیبغوغاساالران،کهگرفتبااليحدبهبیتخرزینانیحجار
:کردندیممتهمحادثهنیادرداشتندستبهراینظامویتیامنينهادهاتمامبدانندیمدرک
يسازپاكظاهراً)اطالعاتوزارت(روینسهازیکیازخشونتوتروریمحفلعواملگرچها«
وخشونتيهانیسیتئوروفعالند)جیبسوسپاه(گریديرویندودرهمچناناما،اندشده

دنیبرزبانوزدنگردنبهدیتهدزنده،یاسیسمخالفانحذفازگاهیبوگاههاآنعوامل
1».ندارندییابازینخودکیتاکتيافشاازوکنندیم

يرهبرمعظممقامکهرساندیميامرحلهبهرایزناتهامویهتاکونیتوه،بیتخرانیجر
هیگاليانامهدرمظلوم،شهیهموخدوميهاچهرهنیاازدفاعدروندانستهزیجاراسکوت

:نوشتند)یخاتم(جمهورسیرئبهزیآم
،دیکرديریگیپمسئولیپدریپراییهاأتیهیعالجنابکهنیاباهاقتلموضعدر«
ترور(هیقضنیادر.شدابهامودیترديفضاجادیاوعاتیشابروزموجبموضوعنشدنتمام

التهابسرگرمشدتبههاقلموهازبانیبرخمتأسفانهکهشودیممشاهدهزین)انیحجار
وافرادازآوردننامبرعالوهکهاندرساندهآنجابهرايعهدتیب.انديپردازعهیشاوینیآفر

یعنیجیبسوسپاهیحتواعتمادموردومسئوليهاسازمانیحت،لیدلیباتهامبااشخاص،
دستگاهکدامياآشفتهيفضانیچندر!اندبردهسؤالریزرایملتیامنحافظنیترمطمئن

2»کندامیقخودتیمسئولبهاعصاب،برتسلطودقتبهتواندیمیتیامنوییقضا

طلبجنگمقاماتداتیتهداوجدریحتراسپاهبامقابلهوبیتخراستیسطلبان،اصالح
پاسدارانسپاهیفرماندهنیجانشذوالقدر،سردارکهرفتندشیپآنجاتاونکردندرهاییکایآمر
مجازاتمستوجبوشرارتمحوررارانیاکهبوشگستاخانهاظهاراتبهواکنشلیدلبهرا

.دادندقرارحمالتنیدتریشدموردبود،خوانده
بوشاظهاراتبهواکنشدرمایسدو شبکهيخبرژهیويگفتگوبرنامهدر ذوالقدرسردار

:بودگفته
یدسترسودهیچیپنیزمدفاع،قابليایجغرافباعیوستیجمعبابزرگکشورکیرانیا«

درما،بکنندحملهمابهوکردهیوانگیدهاییکایآمراگر.استمهماریبسيهاهدفبه

1378.اسفند 25روزنامه گزارش روز -1
78.اسفند 28، کیهان، روزنامه رهبريمقام معظم -2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

هردرکهمیدارپرتوانوبلنددستکیما،میکنینمدفاعخودمانازمانیمرزهاچهارچوب
دوردستیلیخيجاهادرمانداردیلزومحاال.میکندیتهدراکایآمرمنافعمیتوانیمییجا
درصد70تا60.استمنطقهنیادرهاییکایآمريهاهیسرماهمهفارسجیخلنیهمدر،میبرو

ماالبته.ماستریتودیدریزجانیاخوب،.شودیمنیتأممنطقهنیاازایدنسوخت
تیامنگریديجاچیهگرفت،قرارهجومموردماتیامناگریول،میبکندیتهدمیخواهینم

خوبیول.میبدهپاسخقدرتبارايدیتهدنیچنکیکهمیدارماراتواننیاوداشتنخواهد
یدسترسفاقداست،ییایدرمرزکیفاقداست،ارتشفاقداست،حکومتفاقدکهافغانستان

استممکنیراحتبهيکشورنیچننیاکهاستیعیطبخوب.استیکیاستراتژهدفکیبه
هاییکایآمرکهمیبکندیتأکدیبا.استبرخوردارهایژگیونیهمازطبعاًهمعراق.بشودحذف

کهمیکنیمفکرما.کنندیمجادیاعالمدررایبزرگحادثهکیدارندیناپختگویخامسراز
کیباراایدن،کنندعملبخواهنداگریول.اندزدهدستیاسیسبلوفکیبهشتریبهانیا

یولباشد،هاآناریاختدرشروعشاستممکنرانیاحادثه.کردخواهندمواجهيجدبحران
1».بودنخواهدهاآنکنترلدروجهچیهبهآنادامه

بهیشمخانابانیدروقت،دفاعریوزاحضاربازیآماعتراضیاقدامدرزینششممجلس
.شدندحیتوضخواستارذوالقدرسخنانبهراجعيواز،یخارجاستیسویملتیامنونیسیکم
:کهبودندکردهاعالمنیاازشیپییکایآمرمقاماتکهنیابهتوجهبا

ییارویرویاصليروینهنوزکهاستپاسدارانسپاهمثلانقالب،ينهادهاما،یاصلمشکل«
2»رودیمشماربهطلباصالحشیگرابا

يراستادرتهاجم،وبیتخرهمهنیاایآکهشودیممطرحيجدطوربهپرسشنیااکنون
نبود؟سررهیخوعنوددشمننیايآرزوهابهدنیبخشتحقق

یاسیسيفضاشدنیکالیزهرادوسازيبحران
،دیآیمشماربهنامتوازنتوسعهيهابازتابازواقعدرکهدورهنیایکليهامشخصهگریداز

،استیساخالق،،تیمعنوفرهنگ،.استیاجتماعيهاتنشویاسیسجاناتیهدیتشد

1380.11.27، کیهانروزنامه-1
1378.بهمن 25چاپ لندن، السفیرنشریه2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

ورشدقانونباهماهنگدیباکهاندیانسانجامعهاندامياعضامنزلهبهیهمگ... واقتصاد
هايناهنجارانواعشاهددیباصورت،نیاریغدر.کنندرشداندامکیياعضاریسابامتناسب

.میباشجامعهدر
یفرهنگلیاصيهاسنتوینیدقیعميباورهايداراکهياجامعهکیدریوقترو،نیااز
،شودیمنواختهجامعهآنیفرهنگوینیديهنجارهاوهاآرمانبازیستومخالفتطبلاست،

شدنزهیکالیرادبههاپاتکوتکنیاتداومکهردیگیمشکلآنبرابردرییهامقاومتعتاًیطب
بدوخشونتيبسترهاکهاستیطیشرانیچندر.انجامدیمکشوریاسیسيفضا

يهاگروهواحزابناگهانياجامعهدریوقت.دیآیمدیپدیجتماعاویاسیسيهایاخالق
دریوقتندارند،ملتنیایاساسقانونونظامبهياعتقادچیهبعضاًکهندیآیمدیپديمتکثر
دریوقت،شودیمظاهردشمنگاهیپانقشدر)مطبوعات(یدموکراسچهارمرکنياجامعه
تساهلوتسامحسفرهسربهیاسیسبازيفضاازيریگبهرهبامنحرفیاشخاصياجامعه

غیدرمردمياعتقاديباورهاویمبانبهنسبتینیتوهوتعرضوتوطئهچیهازوندینشیم
هایگستاخوتعرضاتنوعنیامقابلدریخودجوشيهامقاومتکهاستیعیطب،ورزندینم

.ردیبگصورت
یاجتماعوینیدساختاربهتوجهبدونطلبانحاصالساله،هشتدورهنیادرمتأسفانه

رخاصالحاتعنوانتحتغربدرکهآنچهازگرفتنالگوباصرفاًو،حکومتنوعورانیاملت
،نیديهاحوزهدراصالحاتانجاميبراوزدنددستيهمانندسازويبرداریکپینوعبهداد،

نبود،يرواداروتحملقابليروچیهبهکهکردندآغازراياگستردههجمهفرهنگ،واستیس
چوببهزینسرانجاموکردندافتیدررايدیشديهاواکنشمردميسوازمتقابالًرونیااز

.شدندراندهمردمنیهم
نیزتریخحادثهازیکیبهرادورهنیااول،سالچهاردرژهیبه وطلباناصالحيتندرو

يهابحرانوناگوارحوادثبروزوهاخشونتدیتشد.استکردهلیتبدانقالبخیتارمقاطع
بهبیقرمختصاتاز،افتیانقالبخیتاردريرینظآنيبراتوانیمترکمکهیبیغروبیعج

.استملتنیاسرنوشتبرطلباناصالحتیحاکمدههکی
فصلدرهکگونههمان.است»سازيبحران«مسئلهاصالحات،دورهبارزهاجلوهازیکی
کسببرايراخودتالشدولتبهیابیدستروزهايآغازینازطلباناصالحشد،اشارهگذشته

يهاچهرهطمعوحرص.کردندشروعحاکمیتازبیشتريهایکرستصاحبوقدرتحداکثري
هابحرانازشدیمباعثنظامگوناگونيهابخشبهیابیدستبرايزنیچانهبهآنانافراطی
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

بستردرکهبودگرفتهنضجياگونهبهخرداددومپروژهاساساًبه.بنمایندرااستفادهاکثرحد
کهاصالحاتبهموسومدورهطولر د.افتییمرشد»بودنزيبحران«و»زاییبحران«

کارر دستودر»سنگربهسنگربهفتح«و»باالدرزنیچانهپایین،ازفشار«همچونییهاپروژه
.شدیمپیگیريهابحرانبستردرتنهاپروژهایناجرايوداشتقرار

باراهبرديوحساسنهادهايگرفتندستدرطلباناصالحسناریوهاينیترمهماز
مبنااینبر.بودهاآنمیانیومدیرانسطوحدرگستردهتغییراتبرايبیرونیفشارازاستفاده
سپاهانتظامی،نیروياطالعات،وزارتهمچونینهادهایبرتسلطبرايییهاياستراتژ

سناریويدرمبنااینبر.گرفتقرارکاردستوردر...وصداوسیمانگهبان،شورايپاسداران،
قرارهدفانتظامینیروي»دانشگاهکوي«سناریويدرواطالعاتوزارت»يارهیزنجيهاقتل«

.شدخنثیبعضاًکهشداجراییدیگريهاپروژهنهادهادیگربرتسلطبرايوگرفتند
پرداختهوساختههابحراناینکردندیموانمودبعضاًاصالحاتدولتسرانحالاینبا

گشتمدعیخاتمیمحمدسیدکهبوداساسهمینبروبودهخرداددوممنتقدانومخالفان
رویدادهايازیاريبسدرکهآنحال.استشدهمواجهبحرانیکباروز9هرويدولتکه

فواصلدرکهاندبودهخرداددومافراطیوناینشدخواهیممتوجهشویمدقیقخرداددومدوره
.اندساختهمواجهبحرانوچالشبارانظامگوناگون

:میکنیمبررسیراهابحرانایننیترمهمفصلایندر

:ايرهیزنجيهاقتل

نیانیسیتئورانیحجاردیسع،هیمجرقوهبرچپجناحتیحاکمازسالکیازکمترگذشتبا
خرداددومجبههراهبردعنوانبهراسنگربهسنگرفتح،رانیاروزنامهباییوگوگفتدرجناح
يادیزحدودتارايساالرمردمجبههوسنگرخرداددومکهنیاانیبباانیحجار.کرداعالم

:گفتاست،کردهمیترسراجبههخطییباالاریبسافقدرواستبردهشیپبهفیحرخاكدر
مستحکميسنگرهاجادیاباکهاستنیاینظامستیژاستراتهرمثلمايفهیوظنینخست«

تیتقورایمواصالتوکیلجست،یتدارکاتخطوطنیهمچنومیشوفیحريشرویپوتکمانع
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

دریکرسگرفتن،یاسیسنبرددرسالحتنها.شودحملهمانیسنگرهابهمیندهاجازهتامیکن
1».استدولتومجلس

کشوريفضادردیشدیدوقطبجادیالزومانیبازپسامروزصبحروزنامهمسئولریمد
سمتبهحرکتوهیمجرقوهيسوآندرجبههخطدادنقرارخرداد،دومجبههیاصلراهبرد

کردنمنفعلو مرعوبجامعهدردیشدیدوقطبنیاجادیايراستادر.کرداعالممقننهقوه
.گرفتقرارکاردستوردرپاسدارانسپاهویتیامن،یانتظاميهادستگاه
ازپسسازگارا،محسنوپورییجالدرضایحمتیریمدبهجامعهروزنامه76سالاواخردر

یبیحمالتدراسالمیانقالبپاسدارانسپاهکلفرمانده،يصفومیرحسردارسخنانفیتحر
بهمشکوكحملهکیدر!کردندسهیمقاصدامو)کامبوجآشامخون(پوتپلبارااوسابقه

د داراژهیوياتهیکمجادیادستوریخاتمتهران،جمعهنمازدریمهاجران...عطااوينورعبداهللا
لمنفعویسنارنیابخشنیترمهماماشدندبازداشتروزچندیاللهحزبعناصرازيتعدادو

.بوداطالعاتوزارتکردن

یخیتارهیاطالع

نعنواآنسربرگدرکهشدمنتشرهیگرويهارسانهازياهیانیب15/10/1377خیتاردر
فروهر،پروانهووشیدارآندرکهراماهآذريهاقتلوخوردیمچشمبهاطالعاتوزارت
عواملازيمعدودبهبودند،دهیرسقتلبهیعیفجطرزبهندهیپومحمدجعفرويمختارمحمد

فهیوظبهبنااطالعاتوزارت:بودآمدههیانیبنیاازیبخشدر.دادنسبتوزارتنیاخودسر
وکشف،يجمهورمحترماستیرويرهبرمعظممقامحیصردستوراتدنبالبهویقانون

رامزبورشبکهدیگردموفقودادقرارخوديکارتیاولودرراشومدهیپدنیایکنشهیر
همکارانازيمعدودتأسفکمالباودهدقراربیتعقتحتوریدستگ،ییشناسا
قرارپنهانعواملآلت دستشکیبکهوزارتنیاخودسروشیاندکج،ناشناستیمسئول
وجودهاآنانیمدراند،زدهتکارانهیجنااعمالنیابهدستگانگانیبمطامعجهتدروگرفته
شودیممحسوب)عج(زمانامامگمنامسربازانبهانتیختنهانهتکارانهیجنااعمالنیا.دارند
.استآوردهواردرانیایاسالميجمهورنظاماعتباربهیبزرگلطمهبلکه

؛ ص 1115ش ؛1377آذر 19؛ روزنامه ایران؛ »استساالريترین جبهه مردمانتخابات شوراها بزرگ«حجاریان، سعید؛-1
3.
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

دریعطفنقطه،شدیمپخش14ساعتاخبارازبارنیاوليبراکههیاطالعنیاچندهر
شدنمشخصازشیپيروزهایحتاما،بودرانیایاسالميجمهوریتیامنيهادستگاهخیتار

اشارهانگشت،گانهیبيوهایرادوهایمذهبیملهمراهبهمشارکتحزبياعضاهاقتلعوامل
وزارتهیاطالعکهشدمشخصبعدها.بودندگرفتهنشانهیاسیسجناحکیيسوبهراخود

توسطيجمهوراستیرنهاددروالعاتاطوقتریوز،يآبادنجفيدراطالعبدوناطالعات،
درسالمروزنامهزینروزآنصبحاستشدهمنتشرونوشتهیخاتممحمدیتیامنمشاوران
.استپرداختههیانیبنیايدیکليمحورهابهشیشاپیپاشسرمقاله
رانحصاجناحبههاقتلانتسابنظراظهارنیاولدرهایمذهبـیملرهبر،یسحاباهللاعزت

همه،هادهبفتواوهاصادرکنیشرعمجوزها،مبلغ،پردازهاهینظر«:گفتوانکاردانسترقابلیغ
».دارندقرارمقابلجناحنیادر

اما.شدیمبیتعقشدهيزیربرنامهصورتبهیخاصیزمانمقطعدراظهارات،گونهنیا
ازهاقتلعاملکهدیگردمسلمهمهبروشدفاشپروندهازیقیدقوموثقاطالعاتکهیزمان

عضو،پورییجالبارهنیادر.کردندینینشعقبيحدودتاهایمشارکت،باشدیمطلباناصالح
افتدیماتفاقکشوردرکهیعیوقاهمهستیندرستکهکندیماذعانمشارکتحزبشاخص

.شودگذاشتهکارمحافظهجناححساببه
ونیروحانوعلمایبرخخرداددومجناحیغاتیتبليهابلندگووهارسانههدفنیدوم

در.بودندکردهاعالمیخاتمدولتروندبارامخالفتشانخرداددومازپسکهبودندیانقالب
هاپرسشازیکی:دهدیمقرارحملهآماجرایانقالبونیروحاننیچننیا،یگنجاکبرراستانیا
اتهام،نیابهپاسخدرشده؟صادریکسانچهسطتواتیجنانیایشرعحکمکهاستنیا
کهکرداعالمقاطعانهيامصاحبهیطوقت،مسلحيروهاینییقضاسازمانسیرئ،يازین

یشرعحکمومجوزهاقتلنیاارتکابيبراکهاندنکردهادعامتهمانازکیچیهتاکنون
یروحانعالمهرسالچندتاونبودهایمشارکتيادعاهابخشانیپايازینبیتکذامااندداشته

بهمشارکتحزببهوابستهمحافليسوازکردیمیخاتمدولتبهیاعتراضنیترکوچککه
دومجناحیاصلفعاالنحالنیابا.شدیممحکوميارهیزنجيهاقتليماجرادريفتواساز
آناننگاهازبپوشندچشميارهیزنجيهاقتلسوژهازتوانستندینمیگنجر اکبمانندخرداد

دیکشریتصوبههاذهندررایسرابوداشتنگهرهیخدوريانقطهبههموارهراجامعهنگاهدیبا
يهاقتلفتنهدر.سازدانینماراخوددورتريانقطهدردوباره،تیواقعبهشدنکینزدباتا

حزببهوابستهيهارسانهامادندبورشدهیدستگهاقتلیاصلعواملکهآنوجودبا،يارهیزنج
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

يپردازداستانخلقبهیالیخيهاسوژهطرحباتاکردندیسع،یگنجاکبرژهیوبه،مشارکت
.بپردازند
خلقمغرضانهیهدفبامقطعنیادر»يخاکستروپوشسرخجنابانیعال«رینظییهاواژه

ویانقالبينهادهاموجه،يهاتیشخصحرمتهتک،یگنجاکبريهارماندر.شوندیم
دادیمانجامرندانهچنانآنیگنجراهاتیشخصترورنیاوشدیمدنبالنظامارشدمسئوالن

.دهدقرارامنیساحلدرراخودوکردهفرارهاآنیحقوقعواقبازبتواندکه
ما«:کندیماذعانهاقتلیزناتهامبارابطهدرمشارکتحزبيهانیسیتئورازتبار،يعلو

ومیندارپسنددادگاهسند،شودیمنوشتهمطبوعاتدرکهییادعاهانیاازياعمدهبخشيبرا
دريو».میستینمطلبنیااثباتبهقادریدادگاهچیهدرمااست،درستکهمیدارقبول
عنوانبهواقعردما«:داندیمنظاممقابلدرفشاراهرمکاربردراهایزناتهامیاصلهدفادامه،

یشفاهاطالعاتاساسر بایواستیلیتحلهانیااالومیکنیماستفادههاآنازفشاراهرمکی
بهقادرگریدشود،دهیکشدادگاهبهایوشودگرفتهماازاگرکهاستياحربهنیاواست

1».میستیناثباتش

،ویسنارطبق.پرداختند»يسازمقتول«بهیخاصعطشبانیهمچنيخرداددومفعاالن
دیبابود،باختهجانتصادفاثردرایوبودکردهسکتهگذشتهيهاسالدرکهیاسیسفعالهر
برراتیمأمورنیایگنجاکبرویباقنیعمادالد.شدیمافزودهيارهیزنجيهاقتلفهرستبه

چاپبهراآنخردادهروزنامکهيامقالهدر30/10/1377مورخهدریباق.داشتندعهده
ويمختارهمسرش،وفروهرکناردرراآنانوبردنامنیمقتولعنوانبهنفرهجدهازدیرسان

حزبارگانامروز،آفتابروزنامهدربود،یباقازاپردازتریرؤکه،یگنجاکبر.کردفیردندهیپو
وآوردنیمقتولازینامنهش،اگذشتهروالطبقودادشیافزانفر120تارارقمنیا،مشارکت

بهگذشته،دههدریدرمانعامقتلپروژهلیذدرکهنوشتوکردذکرخوديادعابریلیدلنه
.استدهیرسقتلبهنفرکیماههردرمتوسططور

فتنهماهیتازافشاگري

1378.10.11رسالت، روزنامه-1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

بهکهبودیتیشخصنیاولانینیحساهللاروحخرداد،دومجناحتوپخانهآتشمقابلدراما
نامبهیونیزیتلوزندهيوگوگفتکیدراطالعات،وزارتهیاطالعازپسروزچندو آمددانیم

.پرداختيارهیزنجيهاقتلفتنهازلشیتحلانیببههانیکروزنامهبامصاحبهوچراغبرنامه
وضاعابارهکیبهجملهچندگفتنبابود،یاسالمانقالباسنادمرکزرئیسکهانینیحس

ریدستگعناصريفکريریگجهتدربارهاشمصاحبهيابتدادراو.ساختدگرگونیکلبهرا
جناحطرفدارانازیاسیسلحاظازشدندییهاقتلنیچنمرتکبکهییروهاین«:گفتشده
1».بودندیخاتميآقايجدهوادارانازوشدهاستحالهچپ

کی«:گفتودانستمؤثريارهیزنجياهقتلدربارهرالیتحلچندنیهمچنانینیحس
یخاصلیتحلداشتنایینیداحساساتویمذهباعتقاداتيروازنیمرتکباستممکنعامل

چپافرادازهاقتلنیایاصلعاملومسئولکهنیابهتوجهبااماباشند،دهیرسجهینتنیابه
یلیتحلنیچنبهچگونهفوقفراداکهاستنیایاساسسؤالبودند،خرداددومانیجرهوادار

2».استیخاتميآقايشعارهامخالفاقداماتگونهنیاکهیحالدر،انددهیرس

هیاوليهاصحبتدرشدهریدستگافراد«:برداشتپردهزینیبزرگرازازادامهدرانینیحس
يخطردادخردومجبههبارانیضددوضدانقالبيروهایننیبیهماهنگچوناندگفتهخود

کهضدانقالبوحاکمجبههیهمبستگتازدنداعمالنیابهدستدادندصیتشخانقالبيبرا
3».سازندیمتالشرااندکردهالنهیخاتميآقانامریز

انیبگونهنیارايارهیزنجيهاقتلفتنهازدوملیتحلیاسالمانقالباسنادمرکزسیرئ
قدرتيهاکانونخواهندیمکهکردنداعالمیعلنطوربهراًیاخچپجناحازياشاخه«:کرد
ياتوطئهاطالعاتوزارتاشغاليبراهانیااستممکنوکنندفتحسنگربهسنگررانظام
دريبراییویسنارنیتدوحالدرطلبفرصتچپيروهایناستیمدت.باشندکردهیطراح
اطالعاتریوزچونکردندیملیتحلاولنهماازهانیا.هستنداطالعاتوزارتگرفتندست

وکردهحاکمراطلبفرصتچپيروهاینتمامتوانیماوازاستفادهبالذااستياسادهآدم
مسئولومعاونچندراهنیادروکردقمعوقلعرااطالعاتوزارتمخلصویمذهبيروهاین

دربارریزوکردهحفظراتعادلعاتاطالریوزاماکردندلیتحميآبادنجفيدريآقابهرا

1377ماه دي22کیهان،روزنامه -1
همان-2
همان-3
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

خوردهشکستراخودگراچپافرادنیکه ایزماندرست.نرفتهاآنیاضافيهاخواست
حذفجهتویسنارکیيزیرطرححالدرافرادنیاکهنیابریمبندیرسیمییخبرهاافتندی

طلبانهقدرتویانحرافدگاهیدنیاباکهداردوجوديادیزاحتماللذاهستنداطالعاتریوز
برنامهدرهاآن.باشندشدهلیتبدریاخيهاتوطئهيبرادستآلتبهوخوردهبیفرهاآن

کهندازندیبراهبهخودیاسیسيرقباهیعلیغاتیتبلشعارتابودندآنبرخودشدهینیبشیپ
جهتخودبهوابستهيهاروزنامهجیبسيبرارانهیزمخواستندیمبعدوکردندنیچنمیدید

.رفتندشیپهمجهتنیادرکهکنندآمادهيوعزلایواستعفابهاطالعاتریوزکردنوادار
عنوانبهراشدهاستحالهچپيروهاینهمانازیکیفترتدورهدرکهبودنیاقرارشانسپس

بهوفادارویبمذهيروهاینقمعوقلعازپسوندینمالیتحماطالعاتوزارتبهمقامقائم
دوتوافقباسپسوکنندنیگزیجاراطلبفرصتيروهاینانقالب،واماميهاآرمانواصول
اوازهميکارچیهوبودهروروبهیمتالشوزارتخانهکیبادیجدریوزانتخاببهدستجناح،
چیهونبداطالعاتریوزکهکردهدیتأکسخنانشيانتهادرانینیحس.بودنخواهدساخته

حفظيبرامردمباشدمطمئنودهدحیتوضمردميبرادیباراوزارتخانهدرونمسائلیتعارف
1».کردنخواهندغیدرزیچچیهازبانقال

بهمجبورپردهپشتمحافلفشارهايتحتروزچنداطالعاتریوزيآبادنجفيدراما
يروهاینبایروابطمیقدازکهمسلحيروهاینییقضاسازمانسیرئ،یونسییعلوشداستعفا

در واقع باید گفت عدم توجه به هشدار مقام .شداطالعاتریوزيرأ200ازشیبباداشت،چپ
باره نیهمدر . عزل او شدتاًینهامعظم رهبري به وزیر اطالعات باعث ناکامی وي و 

در يرهبرعظم خاطرات خود، از مالقاتش با مقام مکتابدر يآبادنجفيدراالسالم حجت
یمعرفبه مجلس یخاتماطالعات دولت ریوزقرار بود به عنوان کهیزمانو در 1376سال 

یبرخنکهیااول . به من دادندتذکرچند ) يرهبرمقام معظم (شانیا«کهدیگویمشود، سخن 
کلمششما يبراارتباط دارند یلیدالبا وزارت اطالعات مسئله دارند و گاه به کهيافراداز 

2»...نکنندجادیا

اصالحاتدولتورود

همان-1
اسناد انقالب مرکز، تهران، انتشارات نظريوحیدکوشش، به آبادينجف دريالمسلمینخاطرات حجت االسالم و 2

251، ص 1384، اسالمی
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

سهیگروهنیآتشیسخنرانچندازپسيارهیزنجيهاقتلفتنهدرهمیخاتممحمدسید
وقتسیرئ،یونسییعل،یخاتمتیامنمشاور،یعیربیعل.کردماجرايریگیپمأموررانفره

اطالعاتوزارتیداخلتیامنوقتمعاونپارسا،يسرمدناصرومسلحيروهاینییقضاسازمان
یخاتممحمدبهراهاآنانیحجاردیسع،شودیمگفتهکهبودندنفرهسهتهیکمنیاياعضا

.استکردهشنهادیپ
يریدستگیچگونگدرباره،يارهیزنجيهاقتلدربارهاشمصاحبهتنهادربعدهایعیربیعل

شکدیتردبدون،یاسالمویخانیلعایعنیگروهنیاعمدهافرادبهما«:دیگویممتهمان
ختهیرياجلسهدريابرنامهکیلذا.استهاآنکارهاقتلکهمیزدیميقوحدسومیداشت
چنددراستقرارکهمیگفتجلسهآندر.رسدیمیاسالمگوشبهکهداشتمنیقیمنکهشد
بهبازداشت،بحث.میبودنظرهمزینیونسیيآقابااتفاقاًوشوندریدستگافرادنیاندهیآروز
هانیا.بودهاآنفیضعحلقهيموسومننظربهوکردواردفشارگروه،نیاحلقهنیترفیضع

راهاآن،نیاوبودیالتیتشکمیکردکهراکارنیابلهکهندیبگوترعیسررامسئلهخواستندیم
شماباکهگفتندوزدزنگیسکوبودممنزلدربندهکهبودشب12حدودساعت.شکست

قراريوبا.استآمدهمنزلدربهمتهماننیهمازیکی!بلهکهدمیددردمرفتم.دارندکار
يماجراوآمدادارهبهصبحاو.میکنصحبتهمبابعدودیایبادارهبهفرداکهمیگذاشت

رامسائلنیاازیبخشظهرازبعدکیتاصبح9ازساعتسهحدود.گفتمنبهراهاقتل
شدهبازوروشنقصهمننظربهکهزدمتلفنیخاتميآقابهجان همامن.گفتفردنیا

راآنتوانیموبودهدرستمااتیحدسازياعمدهيهابخشکهاستنیاحداقل.است
1».کردییقضايریگیپ

تهیکمهیانیبنیاول،انیحجاردیسعبهمتعلقامروزصبحروزنامهماهيدسوموستیبروز
کردهداریدیخاتممحمدباروزهمانصبحتهیکمنیا.کردمنتشررامشکوكيهاقتلقِیتحق

سطحدرمؤثرعناصرازيتعداد-1]...[:رساندیماطالعبه«:بودآمدههیانیبنیادر.بودند
،گریديتعداد- 2.اندرفتهگقرارییبازجوتحتوبازداشتتاکنوننظرموردباندیاتیعملاول
-3.دارندقراریاطالعاتکنترلتحتحاضرحالدر،مستدركومستندییشناساازپس

وطراحانییشناساوکشفازپس-4.اندشدهییشناسااقدام،ویاتیعملفازنِیعاملوطراحان
مشکوكيهاقتلیاصلمسببویرونیبيهاسرنخییشناسايبرایعیوسقاتیتحق،نیقاتل

خصوصدریفراواناطالعات،رساندیمآگاهامتوهنانیمهماطالعبه- 5.استگرفتهانجام

1381تیر 10وشنبه د،2168شماره ، روزنامه ایران1
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وکردنمطرحنکهیابهتوجهباامااست،آمدهدستبهشدهانجامقاتیتحقیپدرانیجرنیا
ارائهازفعالً،کندواردلطمهيجارقاتیتحقجهینتوروندبهتواندیماطالعاتنیايافشا
اطالعاتنیا،یینهاجهینتومساعدطیشراحصولمحضبهشاءاهللانامامیمعذورآنازیبخش

ایوشدهبازداشتنفر10تاکنوندهیرسجهینتبهقاتیتحقدنبالبه- 6.کردمیخواهعرضهرا
1».گرفتندقرارییبازجومورد

.شدواگذارمسلحيروهاینییقضاسازمانبهباالخره،1377ماهيداواخرازپروندهنیا
مسلحيروهاینییقضاسازماناستیربهبعدروزچندکهتهرانینظامدادستان،يازینمحمد

قتلِفقرهچهاربهتنهاپروندهنیادرکهدادخبرخوديوگوگفتنیاولدرزینشد،دهیبرگز
.شدخواهدیدگیرسندهیپور محمدجعفويمختارد محمهمسرش،وفروهروشیداربهمربوط

اندنکردهادعامتهمانازکیچیهکنونتا«:کرددیتأکخودیمطبوعاتيوگوگفتهماندروي 
ویشرعحکمچیهنهیزمنیادرواندداشتهیشرعحکمومجوزهاقتلنیاارتکابيبراکه

مبسوطهیفقیولوداردتیحاکماسالمکهیاسالمحکومتدرکهچرااستنشدهصادرییقضا
».کندصادرقانونوشرعوییقضاستمیسازخارجیحکمتواندینمکسچیهاست،دیال
پروندهنیامتهمان«:گفتز یناتیجنانیاارتکابازمتهماناهدافخصوصدريازین

ازطبعاًمتهمانوستیندادسرانیاقبولموردکهدارندپروندهمقتوالنمورددرییادعاها
».کردخواهنددفاعنخودشا
راخودکارحادثه،عامالنکشفازپس،یخاتمقیتحقتهیکمکهاستیمدعیعیربیعل
ياعضااز،یعیربیعل،79وریشهردر.نشداعالمیرسمصورتبهخبرنیاکنیل،کردمتوقف

مودندفرشانیاوکردندصحبتبندهبايازینيآقاجنابزمانهماندر«:گفتقیتحقتهیکم
سیرئکهکنندیمتصورمردم.کندیممواجهمشکلباراما،دینماانحاللاعالمتهیکماگرکه

مواجهمشکلباماکاراست،جامعهدرکهيجونیاباوستینپروندهنیاپشتجمهور
عرضيجمهورسیرئيآقاخدمترايازینيآقانظرمن.دینکناعالمرانیاشما.شودیم

امانشود،اعالمتهیکمانحاللکهشدندمتقاعدهميجمهورسیرئيآقاواقعدروکردم
دهدیمنشانانیحجاردیسعيسوازهمسرشویامامدیسعانیبازجوانتخابمانندشواهد

2».استدادهیمادامهکارشبهینامعلوممدتتاتهیکمنیاکه

23/10/1377صبح امروز، -1
1381تیر10دوشنبه -روزنامه ایران-2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

ازسالکیازبعد«:دیگویمیخاتمقیتحقتهیکمسرنوشتدربارهانینیحساهللاروح
رایدگیرسانیجرگروه،آنکهدیرسجهینتنیابهیخاتميآقاخودپروندهنیابهیدگیرس

اطالعاتوزارتچپيروهاینازچهاگرکهکردندانتخابرايدیجدگروهوکردندمنحرف
فرخواستیکوکردصادرراگناهیبافراديآزاددستوردیجدگروهبودند؛نیمتدامابودند

کشفازپس.کرداعمالهمکارانشويموسومورددرراحکمهمدادگاهودادارائهرايدیجد
دروقتاطالعاتریوزیونسیاستکردهعملیانحرافاولییبازجوگروهکهموضوعنیا

ماامااستشدهمطرحدولتأتیهدرمسئلهنیاکهآوردامیپیخاتميآقاطرفازياجلسه
نکنميریگیپراموضوعگریدمنکهبودکردهخواهشیخاتمومیبدهچهراانینیحسجواب

بحراندنبالبههمماکهفرستادمغامیپیخاتمبهپاسخدرهممن.شودیدگیرسآنبهتا
اماشومیمساکتمنکهدیبدانوآمدشیپانحرافکهکردنديکارشمادوستانامامینبود
».دیکنساکتراخوددوستاندیتوانینمشما

ازمعانديروشنفکرانیجرکردنخارجهدفباهاقتلنیادیرسیمنظربهنخستنگاهدر
یفروپاشواستحالهراهبرديراستادريارهیزنجيهاقتل.استشدهانجامیاطالعاتچترریز

ویشکنخطومعاندنروشنفکراشدنفعاليبراراالزميفضادرون،ازیاسالميجمهور
:دیگویمسندگانینوکانونياعضاازیکی.ساختیمفراهمینیدنظامازآنانیخواهسهم

اطالعاتوزارتدرسوژهعنوانبهکشورخارجوکشوريروشنفکراناتیجرتمامکهیوقت«
جورخرداددوميشعارهاباکهاستیهیبد،باشندیممراقبتوکنترلتحتهمهودرآمدند

کهکردتوانینمنیاازترمهميکار،میبدهدینوراروشنفکرانيآزادمیبخواهاگر.دیایدرن
استحالهوکردمنصرفهاسوژهواهدافازرااطالعاتوزارتوبرداشتهرامراقبتوکنترل

حسابهیتسوبرناظر،يارهیزنجيهاقتليماجرا».میینماآغازیاطالعاتاستحالهبارانظام
درکهيافراد(پروژهنیايهايگذارهدفدرتأمل.باشدیمزینمعانديروشنفکرجبههیدرون

حذفموضوعنظام،يسوازهاقتلیطراحساختنیمنتفضمن)دندیرسقتلبهویسنارنیا
وشیدارپروژه،نیادردهیرسقتلبهيهاسوژهازیکی.دینمایماثباترایدرونهیتصفوموانع
عدمواصالحاتافزارنرمبایاسالمنظاماستحالهراهبردبهاعتقادعدمبايو.بودفروهر
ازشیپماهچندفروهر.شدیمحذفدیباکهبودیمانعنینخست،یداخلونیسیاپوزبایهمراه

در،یاسالميجمهوريزادرونونیسیاپوزعنوانبهيآزادنهضتیمعرفبا،دنیرسقتلبه
:دیگویم،کردیمدییتأرامعانديروشنفکرجبههیدرونهیتصفوحذفموضوعکهیراتاظها

.استافتادهراههکجبهوشدهمنحرفوخارجانقالبریمسازحکومتکهمیمعتقدما«
ازنیدکاملییجداتیرعابایرمذهبیغیحکومتوشودبرانداختهدیباحکومتنیا،نیبنابرا
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

وهايروتکعلتبهکه–ملتنفرهپنجحزبسرکردهعنوانبه–يو».دیآکارسربردولت
يبراندازوهیشخصوصدر،شدیممحسوبنظامخطریبدشمنانازخود،آشکاريهامخالفت

اظهاربود،ناسازگاردرونازینیدنظامیقانونویرسماستحالهیمشباکهنظرشمورد
ییبرپامانندمسلحانهر یغزیقهرآممبارزهانجامهدف،نیابهیابیدستوهیش«:داردیم

1».باشدیمامثالهموانتخاباتمیتحراعتصاب،انجامتظاهرات،

کانونيگراچپایمنفعل،دهیبرياعضااززینيارهیزنجيهاقتلپروژهگریدمقتوالن
يجمهوراستحالهاتیعملدرکانوننیامشارکتوتیفعالدیجددوردرکهبودندسندگانینو

وهاقتلوقوعازپس.شدندیمحذفستیبایمهایتراشمانعوهامخالفتعلتبه،یاسالم
آمد،وجودبهسندگانینوکانونیتیریمدوباالسطوحدرکهیراتییتغباموانع،نیاحذف
.شدکینزدتیواقعبهشیپازشیبیدرونهیتصفگمانه

انینیحساهللاروحورود

ووقتجمهوررییسقیتحقتهیکمتوسطیاطالعاتمأمورانگستردهيهابازداشتادامهبا
يارهیزنجيهاقتلفتنهدربارهيافشاگربهیسخناندرانینیحساهللاروح،هاآنشکنجه
یمالقاتیطيو،يموسویمصطفدستبههاقتلشروعازقبلکهدیگویمانینیحس.پرداخت

ییویسنارراآنودادخبریالوقوعبیقريهاقتلازوقت،جمهورسیرئ،یخاتمدمحمدیسبا
يموسو،دیرساوجبههاقتليماجراکهيچندازپسامادانست؛یخاتمدولتسقوطيبرا

ماجرا،نیادر«:استدادهانجاماوخودراهاقتلکهکرداعترافورفتیخاتمدفتربهدوباره
ناگفته،رسدیمیخاتميآقاخدمتيموسويآقابشود،شروعهاقتلنیاکهنیاازقبلیمدت

بهبودشدهشنهادیپيموسويآقا،يجمهوراستیرطرفازهمتیامنمعاونتيبراکهنماند
بهاما.نشدرفتهیپذمختلفادلهبهاماشودنصبتیامنمعاونعنوانبهشانیاکهيدريآقا

شانیا،ونددیبپوقوعبههاقتلنیاکهنیاازقبل.شدصوبمنتیامنمعاوننیجانشعنوان
اطالعاتوزارتدرکهدیگویموکندیماعالمرایمطلبورسدیميجمهورسیرئخدمت

دولتسقوطباعثتابرسانندقتلبهراياعدهخواهندیمواستنیتدوحالدرییویسنار
هميجمهوراستیرنیمشاورازیکیبایتحونبودهميخبرهاقتلازهنوز.بشودشما

نیاشدهضبطواستموجودنوارشخوشبختانهکهگفتهراانیجرنیاوگرفتهیتلفنتماس

جنگ در پناه صلح، رضا سراج موسسه لوح و قلم-1
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شدند،کشتهخانمشوفروهرکهیوقتهاقتلدر.شدشروعهاقتلیمدتازبعد.مکالمه
يجمهوراستیرصاًخصو،کردنديریگموضعيگریدمسئوالن،کرديریگموضعجمهورسیرئ

يگریديهاقتلبعدشبالفاصله.کردکاربهشروعزمانآنازهمأتیهوگرفتيتندموضع
یاتفاقنیچنواقعاًچراکهکردیممشکوكراماجرانیااولهمانازکهوستیپوقوعبههم

يآقاخود،دیرسخوداوجبههاقتليماجراکهنیاازبعد.دیآیموجودبههمسرپشتدارد
همیکشفوشدهانجاممنتوسطهاقتلنیاکهگفتويجمهورسیرئدفتربهرفتيموسو
وگرفتندینملیتحوراشانیاروزسهدویحت.گفتندورفتندشانیاخود.نبودکاردراصالً

نیچنخرداددومجبههطرفداريخرداددوميموسويآقاشودیممگراست،دروغگفتندیم
آنقدرباالخرهتااستویسنارکینیابازگفتندیمورفتندیپذینمباشد؟شدهمرتکبرايرکا

اعترافاتشدر)يموسو(یکاظمیمصطفکهدیگویمانینیحس.رفتندیپذکهکرداصرار
،رفتهیپذراانیجرهمهيموسويآقا:ردیپذیمراهاقتلپروژهتیریمدودستور،يزیربرنامه

1».استرفتهیپذهمراهاقتلپروژهتیریمدشخصاًوختهیربرنامه.دادهردستوخودش

کهیزمانهماناز.استفارساستانبچهيموسو«:کندیماضافهانینیحساهللاروح
دستگاهباکهبودمتهمزمانهمانازوبودسپاهاطالعاتدرشد،لیتشکسپاهدراطالعات

اطالعاتوزارتکهنیاازبعد.استارتباطدریهاشميمهدويدهادیس،يمنتظريآقا
کلادارهمسئولعنوانبهيوشد،لیتشکفارساستاندرهماطالعاتکلادارهوشدلیتشک

.شدشروعهمفارساستاندرجاهمانازیدرونيریدرگکهشدانتخابفارساطالعات
جزواصطالحبهوهستفارساستانچپيهابچهاززمانهماندربودمعروفيموسو
ناچارکهدیرسخوداوجبهرازیشجمعهامامويونیبيریدرگ.بود»هایآتش«مسجديهابچه

بهبودمعروفبودکههموزارتدروکنندمنتقلتهرانبهرازیشازرايموسوشدند
همتیحمانیاوکردیمتیحمایخاتميآقاجنابازبه شدتانتخاباتانیجردر.ییگراچپ

بعدها.شدندیمناراحتهمیخاتميآقاخودطرفدارانیحتکهبودشدهیافراطيقدربه
وسوممجلسدررازیشندهینمااینمنتجبکینزددوستانازیکاظمیمصطفکهشدمشخص

دریکاظم.استداشتهارتباطیخاتمباقیطرنیاازواستبودهیخاتممحمددیسمشاور
2».استداشتهقرارهاقتلانیجردراینمنتجبکهبودگفتهتشاعترافا

1378.6.27جبهه، نامههفته- 1
همان-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

بایخاتمدمحمدیسکینزدروابطازاطالعات،اسبقریوز،يآبادنجفيدراالسالمحجت
يآقاباوزارتمسئوالنکهياجلسهکیدر«:داردیبرمپردهگونهنیبديموسویمصطف
راشانیامن:گفتندعیسریخاتميآقا.کردمیفمعرشانیابهرايموسويآقاداشتند،یخاتم

1».نداردیمعرفبهازینشانیاوماستدوستانازوشناسمیم

يهاقتلانجامزهیانگوهدف،يرهبرمعظممقامهیعلکودتاکهاستمعتقدانینیحس
مالیتحل:کهکندیمنقلیکاظمیمصطفزبانازانینیحساالسالمحجت.استبودهيارهیزنج

لیدلبههمیخاتميآقاواستامامازر یغياخامنهيآقاکهبودنیاروزيجاراوضاعاز
استصدریبنازشیبقدرتشدارد،بانیپشتونیلیمستیبوآوردهيرأونیلیمستیبکهنیا
راسخننیهم.میاندازیمياخامنهيآقاگردنبهومیشویممرتکبراهاقتلنیاماو

)یخاتم(يجمهورسیرئدفتربهکهیزمان،يموسويریدستگازپسهفتهدوانینیحس
درست«:شنودیمزین،یخاتمدفتروقتسیرئ،یابطحیمحمدعلزبانازناباورانه،رودیم

يآقادفتررفتماتمام حجتيبرابنده،يموسويآقايریدستگازبعدروزشانزدهایپانزده
وبودنیهماوضاعازلشیتحلوکاستکمبدونیابطحيآقا،کنمتمالقاشانیاباکهیخاتم

یخاتميآقاواستامامازر یغياخامنهيآقا،نیببیفالن«:گفتوکرداعالممابهصراحتبا
بهيریدرگاگروآورديرأونیلیمهشتياخامنهيآقادارد،ر سپشتنفرونیلیمستیب

».شدنخواهدروزیپياخامنهيآقاکهدیباشمطمئنشما،دیایبوجود
تجدیدنظرطلبانطیف امنیتیتوسطيرهبرمعظممقامهیعلکودتاحسینیان معتقد بود

:ردیپذصورتقیطردوازهاقتلانجامبابودقرار

اطالعاتوزارتکردنیمتالش)الف

نیاخواهندیمت،اسيرهبرباآنبدنهکهاستیوزارتحالهربهاطالعاتوزارتچون...«
2».کنندیمتالشرااطالعاتوزارت

وزارتيادیزحدودتاهایمشارکتها،قتلپروژهدرکهکندیمدیتأکنکتهنیابرانینیحس
وهاقتلانیجرازخرداد،دومجبههکهراییبالنیااگر«:ساختندیمتالشرااطالعات

، 1384، اسالمیب اسناد انقالمرکز، تهران، نظريوحیدکوشش، به آبادينجفدريوالمسلمیناالسالمحجتخاطرات -1
258ص 

1379.8.7، سیاستروزنامه2
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.بودشدهیمتالشیکلبهبوديگریدزارتخانهوهر،کردنداطالعاتوزارتهیعلکهياتوطئه
کارینیدزهیانگيمبنابرآنيهابچهکهياوزارتخانه.زدندضربهاطالعاتوزارتبهیلیخ
ریوزنامبهوکردندیمتیهدارونیبازکهشدهمتهمتیجناکیبهمرتبهکی،کردندیم

درباشد،داشتهخبرریوزکهنیابدونوشودیمنوشتههیاطالعاطالعاتوزارتهیعلاطالعات
نیدتریشدتحتمینوسالکیوشوندیمریدستگافرادشنیبهتر.خوانندیمونیزیتلو

موضوعنیهمدنبالوکنندیمیمتالشراهابچهنیاهیروحاصلدرورندیگیمقرارهاشکنجه
اطالعاتوزارتمیدهیمحیترجما:گفتییجادر.زدیخوبحرفيعبدعباس.بودندهم
يبرادلشکهيعبد.بزنندخمپارهحکومتمقردرنیمنافقتهراندرومیباشداشتهیفیضع

برقراريارابطهکایامربااگرکهنباشدموجودياوزارتخانهکهخواستهیماونسوخته،مردم
توقعنیاازشیبدینبانیبنابرا.شدندهمموفقوبودندنیادنبالهاآن.شودکشفکندیم

انقالبازيقوهیروحباشاءاهللانوبشوندیروحيبازسازکهمیهستدواریامیول.داشت
1».کنندتیحما

سپاهکردنمتهم)ب

مقام معظمکهبودندآنيالقاصدددرها،قتلانداختنسپاهگردنبهویزناتهامباآنان«
خواستندیميچطورحاالخبکهکردميریگیپبعداندکردهصادررايدستورنیچنيرهبر

ندیگوینمقطعاًخب.شدندمرتکبراهاقتل.ندازندیبيرهبرمعظممقامگردنراماجرانیا
بهراهاقتلنیامابودقرارکهندیگویمییبازجودريموسويآقا.کشتهوآمدهآقاخودکه

یفرماندهنظرریزسپاهکهبودهممعلوموکردهراکارنیاسپاهمییبگوومیندازیبسپاهگردن
يزیچنیچنياخامنهيآقاکهاستنیاشیمعنا،فتدیبسپاهگردنبهکهیوقتوقواستکل

2».دادهدستوررا

اهللاتیآآبادنیحسمسجددريرهبرمقام معظمبهمنسوبمجعولنامهپخشوهیته
در«:دهندنسبتيرهبربهراشانیدگراندقتلتاشدانجامراستانیهمدرقاًیدق،يطاهر

وقلمباهیاطالعآندرکهشدمنتشرياهیاطالع،یاصفهانيطاهراهللاتیآآبادنیحسمسجد

1379.8.4، الحسینیالثاراتنامههفته1
1379.8.7، سیاستروزنامه2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

کهبودآمدهيصفوسردارسپاهفرماندهبهخطابيرهبرمقام معظمشدهجعليامضا
بهدیباوهستندمرتدشیرانددگسندگانینونیايصفوسرداريآقا:بودنیچنمضمونش

بودندکردهتالشکهنیاباامضاوخطنظرازبودندیناشچونیمنته.برسنداعمالشانيجزا
يبندطبقهدرکهبوديمهربودندزدهيبندطبقهلحاظازکهيمهریولباشدیجعلنامه

جناحنیهمازکهیشبسهدوهماندرهیاطالعنیا.ستینموجودمهرآنیاسالميجمهور
سپس.شدپخشرفتندیمیسخنرانيبرااینمنتجبووریکد،ينورانیآقاخرداددوم

مطرح)یکاظمیمصطف(يموسويآقامیدیفهمومیآورددستبهزندانداخلازرایاطالعات
ومیندازیباختالفیخاتميآقاويرهبرنیبهاقتلنیاواسطهبهمیخواستماکهاستکرده

1».میبدهنسبتيرهبربهراکارنیا

هاقتلپروندهانحراف

قراریعیرطبیغویانحرافریمسدريارهیزنجيهاقتلپرونده«:دیگویمنیهمچنانینیحس
لیتحممسلحيروهاینییقضاسازمانبه)عباد(یعیربیعلتوسطپروندهيبازجوهاوگرفت
یحت،دادندیمانجامجمهورسیرئیتیامنمشاور)عباد(یعیربیعليآقاراکارهاهمه.شدند
رابازجوهانیاکهنداشتندخبرماجرانیاازبودنداطالعاتریوزکههمیونسیيآقاجناب

کهگفتندباالازرابازجوهانیاکهدندیفهم،کردندکاربهشروعورفتندکهبعداً.گذاشتند
2».پروندهنیابهیدگیرسيبرادیبگذار

دیسعکاراصلدربازجوهاانتخابکهسازدیمفاشيگریديافشاگردرانینیسح
دولتطرفازکهییبازجوها«:اندبودهيوکینزددوستانازبازجوهاواستبودهانیحجار

،یدگیرسانیجرواستتوطئهکیهاقتلوهستندانیحجاردیسعجانبازاندشدهنییتع
3».کردماعالممشهددرراخبرنیاماجراکشفازقبلماههفتشش.استتوطئهکی

وقت،ییقضاسازمانسیرئ،يازینبایمالقاتدرکهداردیماظهارنیهمچنانینیحس
انتخابوانیحجاردیسعباپروندهيبازجوهایدوستازوساختهفاشيويبراراهیقضتیماه

بهیحساسپروندهنیچنسپردنکهگفتهواستبرداشتهپردهيوشخصتوسطبازجوها
اآلنمن،حرفبهنکردگوشمتأسفانهيازین«:استمحضاشتباه،انیحجاردیسعسربازان

همان1
1378.6.27جبهه،نامههفته2
1379.7.27، الحسینیالثاراتنامههفته3
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باهانیا،يازینيآقا)که(گفتم.هستندیخطرناکيهاآدمهانیاگفتماوبه.استشدهگرفتار
خودکهراياپروندهشودیممگر.هستندهاآندوستانازهانیادارند،ارتباطانیحجاردیسع
1»!رايکارنیچننکن.گذاشتهاآنعهدهبهرایدگیرسهستندمتهمهاآن

مناطالعات،وزارتچپيهابچهازنفردو«:دیگویمبازجوهانیاسوابقدربارهانینیحس
ویمجتبنامبهنفرکیرا؛نفردونیاشناسمیمخوبمن.هانیاسابقهبهندارميکارحاال

کهیزمانبود،دستشانکهياپروندههرکههستندییبازجوهانفرو دنیا.يمهدنامبهنفرکی
هانیاکهییهاپروندهکهیوقتبودم،اطالعاتوزارتيهاپروندهبهیدگیرسمسئولمن
ایآوردندیدرمراپدرشراسوژهاولهانیا.دیبکنییبازجواولازگفتمیمبودند،کردهینیبازب

ایکندیمیخودکشای.کردندیخودکشنیمتهمازنفرسهدو،یخودکشبهکردندیموادارش
ازيزیچچیههمسرآخربوده،جاسوسایداشتهیاخالقمسئلهندیگویم.برندیمراشیآبرو
2».آوردندیدرنمآن

يارهیزنجيهاقتلفتنهازانقالبرهبرلیتحلومواضع

آن،کردنمحکومضمنسابقهیبوزیانگنفرتدادیرونیابهواکنشدريرهبرظممعمقام
بهویطراحیاسالمانقالبدشمنانيسوازکهکردندیابیارزدهیچیپياتوطئهراواقعهنیا

جادیاهدفباتوطئهنیالهمعظمنگاهدر.شدگذاشتهاجرابههاآنیداخليهاچهرهواسطه
اطالعاتوزارت،یعنییملتیامنفقراتستونبهزدنضربهویاسیسيهاجناحنیبفتنه

.رفتیپذصورت
اساسیباتهاماتومنازعاتوهايریدرگاوجدرکهمهمیسخنراننیاازییهابخشدر

حادثه،نیا«:استآمدهبوده،مؤثراریبسزینگدازندهالتهاباتآننشاندنفرودرورادیا
يبرا.بودامدهینشیپمايبرايزیچنیچنتاکنون.بودماکشوريبراياابقهسیبيحادثه
کهیاتیخصوصيهمهباحادثهنیااوالً.بودیتوجهقابلومهمودیجديحادثههممردم
موجباست،آمدهوجودبهکشورنیادرانقالباولازکهيگریدحوادثيهمهمثل...دارد
ولهیوسکیعنوانبهآنازوشوندخوشحالبودند،کهایدنيجارهدرمادشمنانکهشد

نیااصلبهنهخاص،جناحکینهخاص،شخصکینه-نظامبهزدنضربهيبرایمستمسک

1379.6.10شما،نامههفته1
1378.6.27جبهه، نامههفته. 219
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

يضربهيبرارااستفادهنیا.کردندهمراکارنیهم،کننداستفاده- باشندداشتهيکارهیقض
توانندیمکهيکار.ستینساختههاآنازيگریدکاریالهفضلبهکهفعالًاما،کردندیغاتیتبل

.کنندبلندمسئوالنهیعلونظامهیعلوانقالبهیعلرایغاتیتبليهابوقکهاستنیا،بکنند
انقالباولازماحادثهکدام.کنندتکرارراخودشانيهاتهمتوندیبگوتوانندیمکهچههر

-وهایرادکهافتادهاتفاقمملکتنیادرینیریشایتلخيحادثهامکداست؟نبودهيطورنیا
کهيگریدگوناگونيوهایرادوهاستیونیصهيویراد،یسیبیبيویراد،کایآمريویراد

... باشند؟زدهباشد،داشتهرانیاملتيبرايدیامآندرکهیحرف- هست
اتییجزباکینزدازاستسالتسیبکهبندهلذا.استگونهنیاهمحادثهنیادر

حادثهنیادرگانهیبيوهایرادکهیجنجالنیاازمواجهم،خودمانبایغاتیتبليبرخوردها
ازیبعضکاراز!کنمیمتعجبهايخوديکارهایبعضازالبته.کنمینمتعجب،کردنددرست

یبيبچهمثلرستدهانیا!کنمیمتعجبیداخليهارسانهويخوديهایمطبوعاتنیا
یزبانبدجنسبدثیخبآدمکیبایزبانبرخوردکیدرمثالًپدرشکهکردندعملیعقل
مثالًراخودشپدرکندبنا،تیموقعبهیتوجهیبيروازهمعقلیبيبچهنیاوباشدریدرگ

نیابریمبناست،نانهیبخوشنگاهنیاحاالالبته!گرفتندیموضعنیچنهانیا،کردنمسخره
... استيگریدبحثکهباشد،نیچننیااگرندارند،یارتباطومرضوغرضهانیاکهاست

يبداریبسيزهایچافتاد،اتفاقکهییهاقتلنیااوالً.بکنمعرضدیبامنرانکتهچنداما
رااهنیاکهیکسانآن.بودکردنمحکومخوردرقتاًیحقوآورنفرتوزشتحوادثبود،

وبديهاروشبابود،تیجنابود،قتلکهنیابرعالوههانیا.کردندمحکومبجا،کردندمحکوم
یمسائلهمهنیابا-یاسالميجمهورنظامشدنریدرگموجبنیابرعالوه.بودیقانونریغ

گونگونامسائل،میدارياقتصادمسائلمااآلن.شدهودهیبويخودیبمسائلبه-داردکه
مسئله،میدارینفتریغصادراتيمسأله،میداریخارجتجارتمسئله،میدارنفتمسأله،میدار

یمشکالتهمهنیايالبالدرحاال،میداریخارجاستیسمسائل،میدارارزمسئله،میدارپول
همیدولتمسئوالنيهمهوکندیمنرمپنجهودستداردواستریدرگهانیابادولتکه
نظاميبراهميطورنیايهیقضکیناگهان.سختندتالشمشغولخودشانيکارهايبرا

حوادثواقعاًحوادث،نیانیبنابرا.کندیمبرابرچندراحادثهنیایزشتنیا،کننددرست
...بوديبد

شدهشانبراییخوبيبهانهنیاحاالورندیبگانتقاماطالعاتوزارتازدرصددندياعده
وکرددایپوزارتیسازمانشکلوزارتنیاکهیوقتآنچهما،اطالعاتوزارتمسئوالنت،اس
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نیهم.کردندیمکاروبودنداندرکاراندستنیهمووزارتمسئوالننیهمکهآن،ازقبلچه
شما.کردندکشورنیابهراخدماتنیتربزرگهانیاهستند،همحاالاغلبشانکهیرانیمد
...کردندخدمتچقدرهانیاکهدیدانینم

انقالبنیاکهدیکنیمالیخشمانبود،مجموعهنیااگرنبودند،اطالعاتعناصرنیااگر
يهامیتوهاگروهوينفوذعناصرهمهنیا.آوردندیمدرراهمهپدر؟بردیمبدرسالمجان
مدتنیاطولتمامدروجنگياثناوجنگازقبلمتأسفانه،مانیغربيمرزهاازستیترور

يجلویکسچه!آمدندیمتهرانخودتاگوناگونيهالباسباوگوناگونيهابمبباهمراه
موجتوانستیکسچهگرفت؟کشورنیادرراترورهايجلویکسچه؟گرفتیمراهانیا

نیهم،قیالانریمدنیهماطالعات،وزارتبرادراننیهم؟کندمتوقفکشورنیادرراترورها
،اندشدهمرتکبرایجرمجاآندرنفرچندواستافتادهیاتفاقکیحاالاخالص،باجوانان

اطالعاتوزارتهیعل!رندیبگانتقاماطالعاتوزارتاصلازخواهندیمياعده،هاآنخاطريبرا
.استمسلّمظلمنیااست،یانصافیبکمالنیا!زنندیمحرفوکنندیمغاتیتبل

سراسردرکهیرانیمدبه،ریوزبهمعاونان،به،رانیمدبهاطالعات،وزارتمسئوالنبهمن
منو-بودهممحترمجمهورسیرئامیپدرکهطورهمان!زانیعزکهکنمیمعرض،کشورند

؛دیبدهدستازراتانهیروحمبادا-بودیخوبامیپشدم؛خوشوقتامیپآنازواقعاً
جنگما،بادشمنجنگامروز.دیینمادفاعملتنیاازودیکنحفظمحکمراتانیاسنگره

موجبازوکنندیتیامنویاطالعاتجنگندیایبغاتیتبليفتنهيلواریزدرتااست،یغاتیتبل
.اندکردهشروعحاالکههمچنان؛ندازندیبراهترور

ازدرازترسرهنوزرشتهنیاما،نظربه.تاسنشدهتمامهیقضنیاکهاستنیابعدينکته
ستیبنیاطولدرکشوريادارهگوناگونيهانهیزمدرخودميتجربهبهتوجهبا.داردنیا

نیاکهکنمقبولوباورتوانمینممنیخارجویداخلیاسیسيهاانیجرباییآشناوسال
نیا.ستینممکنيزیچنیچنشد،بایخارجيویسنارکیبدونافتاد،اتفاقکهییهاقتل
جزوکهیداخلگروهکی.بودحکومتضرربهبود،دولتضرربهبود،رانیاملتضرربههاقتل

داشتهراکارنیايبناوباشندمتعصبکهدیکنفرضحاالهمچههرباشند،هماطالعات
ییهاقتلنیچنبهستدنداردامکان،لندیتحلاهلکهاطالعاتوزارتازیسطوحدرباشند،
نبودندیکسانهانیا،میشناختیمکینزدازماراهایبعضشدند،کشتهکهيافرادنیا.بزنند

یاسالميجمهورنظاماگر.برودهانیاسراغباشد،هاحرفنیااهلبخواهداگرنظام،کیکه
مرحومبرود؟الشیعوفروهرسراغچرا،کشدیمراخودشدشمناناست،یکشدشمناهل
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هافتنهنیاآمدندیپدازبعدبود،ماهمکارانقالباولبود،مادوستانقالبازقبلفروهر،
نیا-همسرشوفروهراهللا،نیبوینیب.ضرریبوخطریبدشمناماشد؛مادشمن60سال

نهاشتند،نديضررچیههانیاخطر،یبوضرریبدشمنانامابودند،مادشمنان-مرحومدو
کنندیمتیفعالدارندداخلدریکساناآلن-میدانستیمراآنماکه- بودندوابستهییجابه
یکسسراغبهندارد،يکارهانیابادستگاهامادارند،یوابستگیخارجيهادستگاهبهناًیقیکه
يمعدودیلیخعناصربایحزبداشتند،ياقتدارنهواستبودهدشمنشواقعاًکهرودیم

هست،کشورداخلدرکهیدشمننیچننیا.بودحزبنیايمتماديهاسالکهداشتند
يآقامثالًرانیاداخلدربله،کهندیگویمهمگرانید،دهدیمهمهیاطالعنظامهیعلمرتب
ییآشنااوباکهیکس،شناختینمرااوکهمردمازیکساما-باشدداده- دادهیاطالعفروهر

نداشت،مردمانیمدریتیمعروفشانیانبود،اويهاحرفریتأثونفوذتحتکهیکسنداشت،
میدارهمیدشمنانماالبتهنبود،همیبینانجآدمانصافاًبود،يخطریبدشمننداشت،ينفوذ
حاالنبودند،یبینانجيهاآدمنه،الشیعمخصوصاًوفروهرمرحوماما،ستندینبینجانصافاًکه

تواندیمباشد؟نظامدوستتواندیمفردنیاایآ،کشدیمرافروهرمثلکهیکسدیکنفکرشما
لیمسابامنییآشنا.کنمینمباوررانیامن!است؟معقوليزیچنیچن!؟بکندکارنظاميبرا
اناتیرجباییآشنااشخاص،باییآشناانقالب،دوراندرنیاازقبلوسالهستیبنیایاسیس
اجازه،میابودهانشیجردرشهیهمایدناطرافازکهیگوناگونيهاتوطئهباییآشنا،یاسیس
وندارنديامسألهنظامباهانیاکهاستيعناصرکارنیاکهکنمباورمنکهدهدینم
.کنندکارنظامهیعلخواهندینم

اسمشانشدند،کشتهحادثهنیادرمتأسفانهکههمياسندهینونفرسهدو،نیاازیبعض
من.نمیبیمرافرهنگيهاتازهوهاکتابومجالتغالباًبندهاآلن.بودمدهینشنهمبندهرا

دیشاالبته.نشناسمرااووباشدکشوردریمعروفروشنفکروسندهینوکیکهستمینیآدم
آنداخلدراما،شناختمیمرااهنیا،یخارجیفرهنگریغاییفرهنگمحافلازیبعضدرمثالً
کههمراشانیهایبعض.باشدخوردهگوشمبههانیااسمبندهکهنبودندمعروفقدر
مردمکهيافراد.نبودندکشورنیاکیدرجهروشنفکرانجزوبودم،دهیشنراشانیهااسم

یکسوندارنديخبرچیههانیايفکرآثاروهانوشتهوهاکتابازمردم،شناسندینمراهانیا
هیتصفراهانیادیایبافتدیمفکربهکهیدستآن.ندارندیغیتبلبرد،شنودینمیحرفهانیااز

مگر-ابانیبدرای،ابانیخدرایراه،انیمدرایهاشان،خانهداخلدرای-برساندقتلبهوکند
!نباشد؟ییشدهایطراحشیپازيشنامهینماکیتابعونباشدگانهیبتواندیم
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البته،میگویمدارماطالعاتوزارتبرادرانشمابهمن.کننددایپراهانیابگردنددیبا
به،امکردهدیتأکهمجمهورسیرئيآقابه.امخواستهشماازوامدادهغامیپهمیخصوص

نیاکهخواهمیمهانآازمردمحضوردرلهیوسنیابههمحاال،امگفتههموزارتمسئوالن
استممکنبدهند،به خرجياریهوشدیبا.ندینمادایپراهانخسروکننددنبالراهیقض

قرارهاآنریتأثتحتوباشندخوردهبیفرکهباشنديافراد،اندبودهوزارتجزوکهیعوامل
من.گذشتآنازیآساننیابهدینباوکرددایپراهانخسروعواملوگشتدیباباشند،گرفته

کهاستدادهنشانحاالتا.داردراتیظرفنیابه حمداهللامایاطالعاتدستگاهکهدارمدهیعق
همانازهمکارنیابدهد،انجامرابزرگيکارهاتواندیموداردتیظرفدارد،قدرت

1».کارهاست

پروندهفرجام

،1377زیپائيهاقتلمتهم،یامامدیسعیخودکشخبر1378ماهخرداديروزهانیآخردر
خوردنبابازداشتگاهدراستحمامهنگام1378خرداد29روزيوشدگفتهودیگردمنتشر

یپزشکيهاتالشکهشدهمنتقلمارستانیببهبالفاصلهواستکردهیخودکشنظافتيدارو
دیسعيارسانهییوگوتگفدريازینمحمد.استدهیانجامشکستبهیامامدیسعنجاتيبرا

هاقتلیاصلعامالنعنوانبهرایبراتخسروویانیخانیعالمهرد،یکاظمیمصطف،یامام
يدارازینیبعضویاطالعاتيروهاینازشدهبازداشتافرادازیبرخ«:گفتيو.کردیمعرف
عواملازیکییمامادیسعازکهياژهیويهامراقبتوجودبا«:کرداعالماو».هستندآزادشغل

دراستحمامزماندرخرداد29شنبهروزيو،آمدیمعملبههاقتلنیايمحورویاصل
بهبالفاصله،یخودکشبهاقدامازپسيو.کردیخودکشنظافتيداروخوردنبابازداشتگاه

يو».نشدواقعمؤثريونجاتيبرایپزشکيهاتالشیولشدمنتقلیتخصصمارستانیب
نداشتيفرارراهونهچگونهیه،یامامدیسعحیصراعترافاتوموجودمداركبهتوجهبا«:زوداف
:داشتاظهارنیهمچنيازین»!بوداعداماوحکمرفتیمدادگاهبهاتهاماتنیابااگرو
ازبعدکهاندگرفتهقراربیتعقتحتپروندهنیادرمتهمعنوانبهنفر23تعدادتاکنون«

درگواهومطلععنوانبهزیننفر330شدند،آزادقهیوثسپردنباآنانازیبرخالزمتقایتحق
راًیاخزینگریدنفر3،قاتیتحقانیجردر«:کرداعالميازین».هستندمطرحپروندهنیا

1377.دي18، رهبريمقام معظم1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

زمانآندرکهينفرسهآنازیکی.شدخواهداعالممتعاقباً،جهینتکهاندشدهریدستگ
.بودیامامدیسعهمسرد،شدنریدستگ

بهسخنانشازیبخشدرکهشدمنتشریخاتمدولتاطالعاتریوزاظهاراتبعدروز
ازیاسالمدیسعبهمشهوریامامدیسعیخودکشبهاشارهباوپرداختزینهاقتلپرونده

ازاطالعمحضبهاطالعاتوزارت«:کرددیتأکاستحمامموقعدرپروندهیاصلمتهمان
برکهکردیخودکشزهیانگوعلتکردنمشخصویدگیرسبهمأموررایگروهيویودکشخ

دریامامدیسع،کارشناسانریساقاتیتحقومارستانیبینیبالپروندهگروه،نیاگزارشاساس
یامامدیسعیخودکشاستکردهیخودکشاستحمام،موقعدرآمدهشیپفرصتلحظهکی

ویدگیرسریمسبهیولبودضربهکیریاخيهاقتلپروندهطالعاتاازياریبسيبرااگرچه
ریساوکردهیخودکشفرد«:گفتاطالعاتریوز»..کردنخواهدواردیبیآسپروندهقاتیتحق

اطالعبهییقضامرجعدرمربوطیقاضالزمزماندرکهکردندارائهرايادیزاطالعاتمتهمان،
،ییشناسايبرااطالعاتوزارتيهمکاروهااقدامبهاشارهابیونسی».رساندخواهدعموم
مراقبتمأمورمسامحهاحتمال«:شدادآوریییقضادستگاهبهعاملقتلهابهیمعرفويریدستگ

1».استشدهصادرالزميدستورهاپروندهلیتکميبراوقیتحقويریگیپقابلیامامدیسعاز

سوژهبهیامامدیسعختممجلسکهیحالدرانینیحساالسالمحجتبعد،روزچند
دیتأکیامامیگناهیببرتارفتهفتمشبمراسمبهبود،شدهلیتبديخرداددوميهارسانه
عصروخرداد،سالمامروز،صبحنشاط،چونییهاروزنامهتابودیکافحرکتنیا.باشدداشته

هجمهمقابلدروبپردازندانینیحستیشخصتروروبیتخربهوگردندفعالآزادگان
سخنانشفیتحرازآندروسدینویميا»نامهحیتوض«انینیحس،هایمشارکتیغاتیتبل
یمصطفآندرکهخودیقبللیتحلبرنامهحیتوضنیادراو.دهدیمخبرغوغاساالراندستبه

کهسازدیمفاشوگذاشتهصحهبود،دانستهکیشمارهمتهمراطلباصالح)یکاظم(يموسو
شیپازيویسناريراستادرغوغاساالرانيسوازیاصلمتهمعنوانبهیامامدیسعیمعرف

يهاقتلکیشمارهمتهم،يموسوازمردماذهانوپروندهریمسانحرافهدفباوهاآننوشته
کیباتاکنندیمتالشحاکمجناحبهوابستهيهاروزنامه«:بودگرفتهصورت،يارهیزنج

بهقادرواستکوتاهایدنازدستشاآلنکهدهندجلوهيفردرا»یاصلمجرم«آشکارمغالطه
تروربارايوبتوانندکههایمشارکتتصورنیانیهمچنانینیحس» .ستینخودازدفاع

اگر،اشتباهنددرسختانییغوغا«:داندیمهاآنمحضاشتباه،کنندرونیبدانیمازتیشخص

1389رمز عبور، ویژه نامه روزنامه ایران؛ فروردین -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

وکنندخارجصحنهازراانینیحسامثالتوانندیميناجوانمردوبیتخرودروغباپندارندیم
قابلروشاستگرفتهشیپدرخرداددومجبههکهرایروشنیا.کنندخفهگلودررااويصدا
یشکلهردراستبداد.استیخوردنشکستانحصارکهاستدادهنشانتجربه.ستینیدوام
دیتوانیمهمشما،کندحفظراخودسلطنتیحزبتکباتوانستشاهاگر.استیختنیفرور

مرتجعانهيکتاتوریدباتوانستشاهاگر!دیکنحفظیطوالنیمدتراییصداتکطرهیس
باتوانستدیخواههمشما،کندلیتحمخداراهمجاهدانبرشهیهميبراراسکوت،شیخو

ترسووفیضعقدرآنشما.دیببندراآزادگاندهان،یاتمطبوعتیاشرافومدرنيکتاتورید
فتحخودگفتهبهراسنگرهاهمه.دینداررامخالفيصداکیتحملتوانیحتکهدیهست
راهمه...دیافزودآنبهقاطعیتیاکثربازینرامجلس،يقوياپشتوانهبامقتدریدولت.دیکرد

درراخودقدرآناماانددادهشماباسازشبهتنههمتادیاکردهشیخوخفقانيفضامرعوب
مورددر.دیدهینمهممخالفکیبهیحتاظهارنظراجازهکهدینیبیمیشکنندگموضع

اما،دیتاختاوبردیداشتیدشمنکسهرباودیگفتدیخواستچههریکاظمیمصطفيهاقتل
درریتودیچیپیمخودر هنوربوتخیرهمبهراشمااعصابرشتهتماممخالفلیتحلکی

ودیبرآشفتنیچننیاکهگفتمرایمطلبچهچراغبرنامهدریراست.دیسازیمرهایکیتار
دیبودییویسنارماندنناتمامازشانیپرشمادانستمیماما...؟دیگشودناسزابهزباننیچننیا

حقشمابهدلدر.شماحملهفصزدنهمبرازخوشحالممنوبودندنگاشتهتانبرایکه
.دیبکوبواریدبرسرودیبزنادیفرکهدادمیم

آشکارشدستباوکردمنحرفراپروندهبهیدگیرسانیجرپنهانشدستباشماباند
کهبوديزیچهمانافتاد،اتفاقیدگیرسياندوسالکیازپسآنچه.ساختآلودهرافضا
کیاگر.دیساختبحرانکیآنازشماوکردمینیبشیپدمشهدریخصوصجلسهکیدرمن
اکثرآنچهشودآشکارمردميبراوستیپوقوعبهکهیاعمالویدگیرساندرکاراندستروز

دیخواهراروزآن.گفتخواهندآشکارا»بودانینیحسباحق«کهگفتندنهاندرمسئوالن
رایدگیرستیمسئولآشکاراوداشتندیدگیرسدردخالتافتخارکهیکسانهمهکهدید
منوکردخواهندانکاررازیچهمه،کردندیمتیرضااعالمیدگیرسادامهازورفتندیپذیم

روزآنو.نباشدآناززیگرتوانراکسچیهکهاستبراندازخاندانچنانمظلومآهمطمئنم
چیه)انیحجار(دیسعبهراجعامدهیعقمنکنمیماعالمرسايصدابا...دیرسخواهدفرا
دربخوانند،يآزادآورامیپرااووبدانندفرشتهرااونظاممسئوالنتماماگر.استنکردهيرییتغ
قطعکهنیامگرآمد،نخواهدوجودبهاوازخودمبرداشتبهنسبترییتغیسوزنسربندهدهیعق
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

يپاباخودموقتآن.امکردهاشتباهمبرداشتمقدماتدرشوممطمئنوکنمدایپبرخالف
.بطلبمتیرضااوازتاماندخواهمدرگاهشوخانهدربرهنه

شمايجوسازازمن،دیکنيجوسازودیکنتریتراجمالتنیهمدیتوانیمشماالبته
اوهنان«کهدیبدانامااستنیدروغواساسیبغاتیتبلهیپابرشمااتیح.ندارمیترس
،یغاتیتبلامواجباامروزاگرچه».استعنکبوتخانهها،خانهنیترسست:العنکبوتتیلب،تویالب

يروزامادینامیمضدارزشراهاارزشوحقراباطلدیدهیمجلوهعکسبهرازیچهمه
تعارضدرچنانشما.شدخواهدیتهزرسهیکوشکستهزورریشمشودایهوریتزوچهره

امادیدهیميآزادشعار؛دیندارانداختنراهبهغبارجزياچارهکهدیاهشدگرفتارانیعر
باورچگونهمن.دیابردهفرونظراظهارازوحشتمحاقدرراهمهکهدیاکردهجادیایاختناق

شعار!؟کنندبرقراریدموکراسخواهندیمندارندکیدموکراتتیماهچیهکهییهاانسانکنم
شکنانقانونکنمینمباورهرگزمن؟کنندیملهخوديرپایزرایقانونهرماادهندیمقانون
ادیبهراشمایشغلسابقهوشمیاندیمشماضدخشونتيشعارهابهیوقت...باشندقانونمدافع

وعبادونژاديورديآقاويزیتبريموسويآقاجنابیوقت؟شومیمتعجبدرغرقآورمیم
خشن،يهاچهرهشوندیممصباحویجنتاهللاتیآوضدخشونتشوندیمیخلخالاهللاتیآ

بهنسبتکهدیبدهحقمنبهشمارا؟عباسحضرتقسمایکنمباورراخروسدمدانمینم
مرتبهکیخشونتيهاشهیریبررسيبرادییایببنگرم،دیتردوشکدهیدبهتانیشعارهاهمه

؟کردنديزیرهیپاراخشونتکشورنیادریجناحچهویکسانچه:میکنمطرحراسؤالنیا
جرمبهوسازشکارشودیمخشن،رفتاربهبودنمنتقدخاطربهيمهدواهللاتیآروزکی!عجبا

اوشأندرعذاباتیآوشوديمنزودیباخشونتجرمبهروزکیوشوديمنزودیباسازشکار
کهیکسانازکردتعجبدینباوقتآنگردد؟لمدادقزاهدوعابددغلباز،هیمعاووشودنازل
فروتفکربیجدرسرامتغمازامروزاگر.کردنداعالمالخروجممنوعکپارچهیرارانیاملت
دهندسرییزداتنششعارامروزودرآوردندریتسخبهعاممنظردررایسفارتکهیکسانوبرند

چگونهکهگفتنیدآفریبايهنرمندنیابهالبتهزندندایبگرانیدگردنبهراهاتنشگناهو
يمقتضاطبقکهیهنرمندانبهدیباالبتهصدومارراسمانیروکنندیمسمانیروآسمان
بهگفت؛نیآفر،ندیسایمسرواریديپابهيروزوروندیمباالسفارتواریدازيروززمان،

1».برکشدرخازنقابنفاق،کهيروزدیام

1379.1.31، الحسینیالثاراتنامههفته1
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مسئلهاما«:گفتوکردردرایامامدیسعیخودکشمسئلهقوتبانیهمچنانینیسح
کهناپاكيهادستهمانرایامامدیسعهستممطمئن.ندارماعتقاداصالًرایخودکش

منحرفرایدگیرسانیجرکهناپاكيهادستهمانآوردند،وجودبهرايارهیزنجيهاقتل
نیاازقبلمن.بردندرااويآبروکشتنازشیپمظلومانهورساندقتلبهرایامامدیسع،کرد
گفتمبودکوتاهجاهمهازدستمکهیوقت.نوشتمییهانامهکییعیربيآقابهانیجر

دیسعیخودکشعدميبراانینیحسلیدال.گرفتخواهدراشمادامنهابچهنیاتیمظلوم
راشانیافوتیگواهمن؛کشدینمرایکسنظافتيدارواستکانکی:بودشرحنیابهیامام
نامعلوممرگعلتنوشتندوننوشتندشانیامرگبهراجعیگزارشچیهیقانونپزشکودارم

کردهفوتروزچهارازبعدوبودزندهبود،مارستانیبدرروزچهارتایامامدیسعيآقا.)است(
خبریحتوببردنیبازراشانیالحظاتهمانه،نبودمؤثرقدرنیاداروکهاستمعلوم.است
ترمحتمللیدلآنبهرایامامدیسعقتلانینیحس.دشیببردییایبشدهخوبشانیاکهدادند

ازوانددانستهیقلبستیا)یمرخصازقبلساعتدو(رايومرگعلتپزشکانکهداندیم
وکندیمفاشزینرايگریدگفتهناانینیحس.هواستآمپولبایقلبستیاگریدیطرف

شکنجهنوارکیکهفرمودندشانیابودميشهريريآقاخدمتشیپوقتچند:دیگویم
کهشدممطمئنوامدهیدرااشقهیدقدواستخوردههمبهحالمامدهیدمن.نجایااندآورده

نوارنیانمیبببودمریگیپجورنیهممن.اندکشتهرااوبلکهنکردهیخودکشیامامدیسع
نوارکهیدوستانازباالخره؟استکردهاستنباطنیچنانیجرنیاازيشهريريآقاکهستیچ
بازجوهاوزنندیمشالقبادارندرانیمتهمنیهمازیکیکهدمید.کردمسؤالبودنددهیدرا
1».بخورقاشقدوکهندیگویم

ازکهییبازجوهاتوسطیامامدیسعهمسرهشکنجازشیهايافشاگرادامهدرانینیحس
کشفازقبل،شکنجهانیجرازیخاتماطالعبرودیگویمسخنبودند،انیحجاردیسعيسو
.باشدنداشتهخبریخاتميآقاکهنبودگونهنیاشکنجهانیجرمورددر«:دینمایمدیتأکآن،

راشکنجهانیجرچراکهگفتمبارهازراوازیکیبهبنده.کندیمانکاریخاتميآقاکهمتأسفم
سالرمضاندرشکنجهانیجرشدنکشفيماجرا.امگفتهگفت؟دیگوینمیخاتميآقابه

اطالعاتوزارتدرهماوخانمکهسپاهاهللاهیبقمارستانیبپزشکانازنفرکیکهبودگذشته
مرگحالدرپروندهنیمتهمازییآقاکیوخانمکیکهآوردخبریونسیيآقايبرااستبوده

ياندهینمایونسیيآقا.کندصحبتهانیابانفرکیکهکنندیمالتماسیلیخوهستند

1379.7.27همان، 1
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بادفترطرفاز.دیرسيرهبرمقام معظمدفتربهانیجرکهنیاتاندادندراهرااوکهفرستاد
کهدندیدوقیتحقيرابفرستادرايمرويآقاشانیاوگرفتندتماسيشاهرودیهاشميآقا

شدتازشانیهاهیکلوبودندمرگحالدرهانیا.استیامامدیسعهمسرهاآنازیکی
رونیبیامامدیسعهمسريپاهاکفاستخوانگفتیميمرويآقا.بودافتادهکارازشکنجه

کشاندهانیجرنیا.کندانکاربخواهدیخاتميآقاکهاستنبودهيزیچشکنجهیعنیبودزده
دروغزیچهمهشدمشخصوکردندیدگیرسراپروندهرفتندکهينفرسهأتیهبهشد

يگریدزیچدنبالبلکهنبودندهاقتلدنبالکردندیمنیمتهمازکهییهاسؤالدر.استبوده
1».اندبوده

نتخابايبازجوهادستبهيارهیزنجيهاقتلپروندهریمسدرهدفدارانحرافکهآنازپس
انینیحسيبراشیوزراازیکیقیطرازیخاتم،گرددیمکشفانیحجاردیسعيسوازشده

:نپردازديافشاگربهودینگوسخنشدهکشفيماجراازکهکندیمتمنااوازوفرستدیمامیپ
حضوردرشکنجهانیجرشدنکشفازپس)یخاتم(شانیاکهبودیامیپهانیاازترمهم«
وانیدقضاتازهایرامنديآقازرگر،يآقاجلسهنیاشاهدانجملهاز.فرستادمنيبرانفریس
قولازوآمديریوزجلسه،آندر.بودنددنظریتجددادگاهقضاتازیراجيآقا،کشوریعال
مورددرکهاستکردهخواهششماازورساندهسالمشمابهیخاتميآقا:گفتیخاتميآقا

نییپارالهیفتخواهمیمهاروزنامهازمقابل،طرفازهممن.دینکنمصاحبهاشمانیجرنیا
توانستیمچطورنبودياکارهیخاتميآقااگر.کنمیمجورشوجمعراپروندهخودم،بکشند
خاطرنیهمبهدادند؟غامیپچرانداشتندنقششانیاواقعاًاگر؟کندجورشوجمعراپرونده
2».کنندمناظرهمنباکنندینمجرأتهانیاکهاست

جمهورسیرئ،یخاتم،يارهیزنجيهاقتلپروندهبهیدگیرسریمسدرانحرافکشفبا
پروندهدرخودنقشبیتکذجزياچارهوگرفتقرارمفتضحانهییرسواکیمعرضدروقت،

وشاگرانهافهیانیبمسلحيروهاینییقضاسازمانکهشدآنمسببحرکتنیا.دیند
يآقا«:سازدفاشراپروندهانحرافبهمربوطمسائلوکندصادربارهنیهمدرياسرگشاده

دخالتآندرونمودهفایایاساسنقشيارهیزنجيهاقتلپروندهيریگیپامردریخاتم
در».شودرفتهیپذزیندخالتنیاتیمسئولدیباوستینانکارقابلدخالتاصل...اندداشته

داشته،هاقتلپروندهدریفراواناراتیاختوقتجمهورسیرئکهنیابردیتأکبامذکورهیانیب

همان-1
1379.8.7، سیاستروزنامه -2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

کیژهیوتهیکم،يجمهورمحترمسیرئدفتر24/9/1377مورخاعالماساسر ب«استآمده
ازيعضووهیقضائقوهازيعضوستیبایماالصولیعللذا.استبودهیتیامنـییقضاتهیکم
يسوازستیبایمتهیکمنیاییقضاعنصرقاعدتاًوباشندداشتهشرکتآندرهیمجرقوه
اززین)یونسیيآقا(تهیکمنیاییقضاعضوکهیحالدر.شدیمیمعرفهیقضائقوهسیرئ

موضوعازیاطالعگونهچیههیقضائقوهوقتسیرئواستشدهیمعرفجمهورسیرئيآقايسو
.کندیممختلراقیتحقکارعمالًخاص،یتیامنپروندهدرخاصگروهکیورود...استنداشته

گروه،نیاورودوشدزیننیچنکهباشدداشتهوجودیخاصيهازهیانگاگربه خصوص
بههاآنورودوگروهنیالیتشککهاستآنتیواقعنیبنابرا...کردعوضراپروندهسرنوشت

پروندهییقضامقامنظربرخالفکهیحالدرگرفته،صورتیخاتميآقاابالغواصرارباپرونده
رایبازخوانگروهپس،کردهینمیبررسراهاییبازجوجینتا)یخاتم(شانیااگر...استبوده

اندنمودهاعمالراییباالاراتیاختیخاتميآقاجنابپروندهنیادر...اند؟دادهلیتشکچهيبرا
بهمسبوقيامرنیچنکهنموداشارهپروندهییقضامقامضیتعوبهنتوایمجملهآنازکه

آناسمپس،ستینپروندهبهیدگیرسدراریاختوتیمسئولاعمالامرنیااگر...ستینسابقه
1»؟ستیچ

دادگاهحکم

79يد30تا3فاصلهدريارهیزنجيهاقتلمتهماندادگاهاریبسيهاجنجالازپسباالخره
استیربهمقتوالنخانوادهياعضاایوکالازکیچیهحضوربدونویرعلنیغصورتبه

کهکرداعالمدادگاهسیرئ.شدبرگزارتهرانکیینظامدادگاهشعبهسیرئیقیعقمحمدرضا
رایدادرسبودنیعلنچونتهران،ینظامدادستانمعاوناستداللونظراستماعازپس

نیآئقانون327ماده3بندبهمستندداد،صیتشخیعمومنظموتیامندراخاللموجب
با.استنمودهصادررایرعلنیغیدادرسقراریاساسقانون165اصلويفریکیدادرس
دریقیعقیقاضاستیربهتهرانینظامدادگاهکیشعبهتینهادردادگاهجلسه12يبرگزار
یخانیعالمهردادواطالعاتوزارتیتیامنمعاونتوقتمقامقائمیکاظمیمصطفیحکم

ابدحبسبارچهاربهقتلفقرهچهاردستورصدوروآمرتجرمبهرااطالعاتوزارترکلیمد
قتلدرمباشرتجرمبهتهرانيزهرابهشتحراستوقتمسئولیروشنیعل.کردمحکوم
ادارهعضوادهجعفرزمحمودونفسقصاصدوفقرهبهندهیپوجعفرمحمدويمختارمحمد

1379.6.9، کیهانروزنامه1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

نفسقصاصفقرهکیبهفروهروشیدارقتلدرمباشرتجرمبهرااطالعاتوزارتاتیعمل
.شدندمحکوم

قتلدرمباشرتجرمبهرااطالعاتوزارتاتیعملادارهعضوگریدیمحسنیعلنیهمچن
تلقابهکاملهیدنصفپرداختازپسنفسقصاصفقرهکیبه)فروهر(ياسکندرپروانه

آمرتجرمبهدوهراطالعاتوزارتیانیمرانیمدازيزیعزمحمدویرسولدیحم.شدمحکوم
فقرهدوبهياسکندرپروانه وفروهروشیدارقتلفقرهدوياجرايراستادردستورصدورو

بهاحیساصغروزندانسالدهبهقتلدرمعاونتجرمبهیبراتخسرو.شدندمحکومابدحبس
،یهاشمیمصطف،یمسلمابوالفضلشاملمتهمانریساوشدندمحکومزندانسالشش

محکومزندانسالچهارتامینودوبهيناظریعلوپورییصفایعل،عشریاثننیمحمدحس
یهمگمتهمانوکردتبرئهرااطالعاتوزارتشدهبازداشتياعضاازنفر3دادگاه.دندیگرد

متهمانيوکالاعتراضبا.بودنداطالعاتوزارتیرسميعضااازیبراتخسروازریغبه
یروشنیعلويزیعزمحمدوشدنقضکشوریعالوانیددردادگاهيرأيارهیزنجيهاقتل
بهمحکومانمجازاتوشدندمواجهاتهامعنوانرییتغبهتهرانینظامدادگاهپنجمشعبهدر

.شدندمحکومزندانسال10بهشدذکروالنمقتخانوادهگذشتآنچهلیدلبهزینقصاص
.شدندآزادیخانیعالویکاظمیمصطفجزبهنیمحکومیتمامبعدسالچند

پروندهيارسانهماجراهايدلدراماشدمختومهيارهیزنجيهاقتلپروندهترتیباتيابه
نجفدرياستعفايبا.بوداطالعاتوزارتمدیراندرگستردهتغییراتآنوافتاددیگرياتفاق
دوموگراچپيهاچهرهتسلطبرايراهاطالعات،وزیرعنوانبهیونسیمعرفیوآبادي

حفظدرنهاداینمأموریتوماهیتبامغایردقیقااینوگشتهمواروزارتاینبرخردادي
.بود،استآنالزمههاگروهسیاسیمنازعاتبهورودعدمکهکشورامنیتتأمینونظام

،یتیامنستمیسازيابزاراستفادهوهاآندرتصرفودخل،مداركواسنادبهیدسترس
يبرا.بودندآندرآوردنفعلتبهدرصددطلباندنظریتجدکهبودهاقتليویسنارگریدرهاورد
رجوعنگتونیهانتساموئل،یدموکراسسومموجکتاببهاستیکافموضوعنیاازییرمزگشا

دريبرا)ییکایامرطلباناصالح(سمیبرالیلهواخواهطلباناصالحبهياهیتوصدريو.میینما
عملبدانخودیول،غیتبلراخشونتعدم«:سدینویمیتیامنيهادستگاهگرفتناریاخت
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يسوبهرایتیامنيروهاینیتوانیمترآسانوبهتراقدامات،گریدبرعالوهکارنیابا.کن
1».یکنجلبخود

:کندیمحیتصرآنيرهاوردهاوهاقتلوقوعبهاشارهباسندگانینوکانونياعضاازیکی
وزارتفیتخفوفیتضعاتدرجهکهبودیمباحثخرداد،دومازبعد،کارنیترمهممننظربه«

مگاشیهااستیسوکارکردهاویاطالعاتنظامکردنرسوارایزشد؛مطرحجامعهدراطالعات
2».میرژاستحالهيبرابوديمؤثر

يهاقتلدربارهيانامهدر–کایامراسالمامتتیجمعمؤثرياعضاازیکی–امیلیودکتر
خوددستباهایرانیاکهرسدیمرانیاازيبارتأسفوکنندهنگراناخبار«:سدینویميارهیزنج

وجودبهرایاسیسویروانغاتیتبلوفشارازیموجآنهیعلوکردهرینگیزمرااطالعاتوزارت
متعجبحرکتنیاازبه شدتکایامرمختلفيهاالتیاانیعیشخصوصاًومسلمانانواندآورده
شد،گفتههمبارهاومیداشتکایامرمیمقیلیاسرائمحافلازکهیاطالعبنابر.انددهیگرد
جهاندریقبولقابلحددررانیاطالعاتاوزارتکهبودشدهمعتقدقبلهامدتازلیاسرائ

يمحدودسازبهداماتو،طرحمانندبتوانندتاکردندتالشگذشتهسالچنددرلذا...استمطرح
لیاسرائ،انیرانیاخودغضبمورداطالعاتوزارتکهامروزوبپردازنداطالعاتوزارتبیتخرو
3».ستینیاتفاق،کاستیامرو

نظاماقتداريهاهیپانیکاراترازیکیکهیاسالمانقالبپاسدارانسپاهنهادفیتضعالبته
يارهیزنجيهاقتلپروژهاهدافگریدازاست،یاسالمانقالبيدستاوردهامدافعوینید

بهراهاقتلنیابودقرار«:داردیماذعانخوداقراردریکاظمیمصطفخصوصنیادر.بود
کهشودیميریگجهینتطبعاًقواست،کلیفرماندهرنظریزسپاهنچوومیندازیبسپاهگردن
ومعانديهاقلموطلبدنظریتجديهاروزنامه4».استکردهصادرراهاقتلنیادستوريرهبر

مرتبطيبرايابهانهراآنسپاه،کلفرماندهسخنانفیتحرباروندنیااستمراردرمسموم
درسپاهدخالتيالقابادندیکوشآنان.دادندقراريارهیزنجيهاقتلپروژهباسپاهساختن

جنگ در پناه صلح، رضا سراج موسسه لوح و قلم-1
همان2
همان-3
همان-4
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

متوجهیانقالبينهادهاياعتبارسازیبوفیتضعهدفبارایروانجنگگسترهها،قتليماجرا
.کنندسپاه

حادثه کوي دانشگاه و اغتشاشات پس از آن

کهبودمنظورینهمبه.بودانتظامینیرويخردادي،دومپردهپشتلمحافبعديهدف
.گرفتشکل»آنازپسحوادثودانشگاهکوي«سناریوي

ازیمهمبخشکهتیواقعنیابهعلمبا،یندگینمادورهسومسالاوائلدرپنجممجلس
مصوبمطبوعاتقانوندرفراواننواقصوجودوضعفنقاطازیناشموجود،يهايناهنجار
ومطبوعاتيآزاددیتحدبهانهبهمیتصمنیاکهگرفت،آناصالحبهمیتصماست،1364
دولتیرسمموضععنوانبهارشادریوزحیصرمخالفتبا،یاساسقانوناصولباآنتعارض

.شدروبرواصالحات
بهمجلسنمودنواداردریسعوجنجال،اهویهانداختنبه راهبازینيارهیزنجمطبوعات

زیانگشگفتیاقدامدرسالمروزنامهراستانیهمرد.داشتندخودمیتصمازینینشعقب
جاناتیهوالتهاباتشدتبرامرنیاکهزدمحرمانهويسرکامالًخبرکیانتشاربهدست

.افزودکشوردریاسیس
در»مطبوعاتقانونهیاصالحطرح«شدنگذاشتهبحثبهازقبلروزکیروزنامه،نیا

کردمنتشرراشدهيبندطبقهويسرّکامالًنامهکی1378ریت15خیتاردریعنیمجلس،
انیمبهسخن،)یاسالم(یامامدیسعباآنارتباطومطبوعاتقانوناصالحطرحازآندرکه

:بودنوشتهخودنخستتریتدرروزنامهنیا.بودرفته
».استدادهرامطبوعاتقانوناصالحشنهادیپیاسالمدیسع«

قوهمیتسلراآنومیتنظسالمروزنامههیعلرایتیشکااطالعاتوزارتام،اقدنیایپدر
.دهدقرارمجازاتوگردیپموردرایقانونریغاقدامنیانیعاملهییقضاقوهتانمود،هییقضا

طبقهاسنادانتشارجرمبهراسالمروزنامه،تیشکانیایپدرزینتیروحانژهیودادگاه
انیحامیاسیسيفشارهایپدراطالعاتوزارتروزهماندرالبته.نمودفیتوقشدهيبند

یابطحمحمدعلی ویعیربعلیروزهماندر.شدخودتیشکاگرفتنپسبهناچاردولت،
اطالعاتوزارتبهجمهوراستیردفترسیرئویملتیامنيشورارخانهیدبعضوومشاور
اطالعاتوزارتآنازبعدکه.سازندخودتیشکاتنگرفپسبهبیترغراوزارتنیاتارفتند
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نیچناقدامنیالیدلمذکورهیاطالعدر.شودیممنصرفخودتیشکاازياهیاطالعانتشاربا
پسراخودتیشکاجامعهدرتشنجهرگونهازيریجلوگمنظوربه«:استشدهانیب
1».میریگیم

ازپسبارهایونسیبالعکسبلکه،نکردانکاررانامهنیابودنمحرمانهگاهچیهحالنیعدر
.بودکردهدیتأکنامهبودنمحرمانهبرماجراآن

انتخابروزنامهبايامصاحبهدرسالم،روزنامهفیتوقونامهانتشارازپسماهچنديو
:کردحیتصر

منتشررايدسنروزنامهنیا.بوديبداریبسکارکهکردافشارايمستندسالمروزنامه«
2».بوداطالعاتوزارتیقطعاسنادازکهکرد

:گفتوخوانداطالعاتسرقترااقدامنیاخبرنگارانجمعدربعديچندیونسی
يکارنیچندینباکهبودسرقتنوعکیقتیحقدر،کردچاپسالمروزنامهکهيسند«

3»گرفتیمصورت

يجمهورییقضامقاماتنظرازامات،گرفپسراخودتیشکاچندهراطالعاتوزارت
روزنامهیخاطاندرکاراندستمجازاتدرهییقضاقوهاقدامازمانعتوانستینمامرنیایاسالم
نیاولعتاًیطبو.شدیمیتلقمجرمانهوبودهیقانونریغکامالً،مذکوراقدامکهچراگردد،سالم

.باشدتوانستینممسالروزنامهموقتفیتوقجزيزیچهمآنواکنش
ويآزادنهضتگروهکخصوصاً،یافراطعواملکاتیتحراثردرهامدتکهتهراندانشگاه

روزنامهفیتوقيماجراازاطالعازپس،بردیمسربهتابوتبدریاپیپیاسیساتفاقاتزین
هفدهمشامگاهدرمطبوعات،قانوناصالحطرحاتیکلبیتصوبامخالفتزهیانگبازینوسالم

میتحکدفتر.دیگردلیتبدبارخشونتيهايریدرگوزیآماعتراضيهاتجمعصحنهبهرماهیت
،یملتیامنیعاليشوراقیتحقتهیکمگزارشبربنا1378ریت17پنجشنبهروزدروحدت

ساعتدرواقعهآنازپس.کندیمبرگزارتهراندانشگاهدررازیآماعتراضنگیتیمکی
باسپسوکردهیقانونریغییمایراهپبهاقدامانیدانشجوازنفر150حدودقهیدق45/22

51شماره سیاستو هفته نامه 16551شماره کیهان1
1378.دي29روزنامه انتخاب، 2
1378.اردیبهشت22، بیانروزنامه 3
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

ییشعارهادادنسرباوشوندیمخارجدانشگاهيکوازیافراطعناصرازياعدهکاتیتحر
.دارندیمابرازراخوداعتراضمراتب
وارددانشگاهنیمسئولدعوتبهشورشضدسیپلویانتظاميروهاینحالنیهمدر
هاآنازآرامش،حفظبهانیدانشجوازدعوتویپدریپتذکراتباوشوندیممنطقه

.نداشتبردرياجهینتچیههاتالشنیااماگردند،بازدانشگاهيکوداخلبهکهخواهندیم
فاطرايهاابانیخدرطلبفرصتوانقالبضدعناصرازيتعدادشدنملحقبابعديچند
محل،مردمشیآساسلب:رینظقانون،خالفکامالًوخرابکارانهاعماليبرافضادانشگاه،

واهانتویخصوصویعموماموالبهزدنضربهگذر،حالدراشخاصوعابرانبهتعرض
.شودیمفراهمنظامهیپابلندنیمسئولهیعلیهتاک

بابرخوردلزومبریمبن،کشورریوزازمجوزافتیدربااوضاع،دیتشدازپسزینسیپل
دیانجامآشوببروزبهکهانیدانشجومجوزبدونيهاییمایراهپجملهازیقانونریغتحرکات

هاآشوبوهايریدرگدیتشدبا.گرددیمروبرواغتشاشگرانمقاومتباکهشودیمعملوارد
کهخودپرسنلازنفرهسيآزادوآشوبگرانازيتعداديریدستگيبراشورشضدسیپل

امرنیاکهشوندیمدانشگاهيکومحوطهواردبودند،شدهگرفتهگروگانبهانیدانشجوتوسط
.سازدیمتردهیچیپراماجراودیافزایمفاجعهدامنهبر

شببود،يناگواراریبسحوادثآبستنکهیحالدرماهریتهجدهمشبدردانشگاهيکو
دانشگاهبهشهراوضاعازاطالعازپسانقالبضدعناصر.کرديسپررایمناآراوسختاریبس

تنوردردنیدمبایگاههراززینحکومتدرونیحزبکنندگانکیتحروآوردندهجوم
دهیکشخونوخاكبهرینظکذبصددرصداخبارجعلوعاتیشاوهایسخنرانبااحساسات

آنيفرداوساختندورشعلهراآتشنیايهازبانه،دانشگاهيکوانیدانشجوازيتعدادشدن
،خوردیمرقمحوادثازياتازهفصلوردیگیمشکليگریدزیانگغمحادثهحادثه،روز

نیآفرنقشآنتیهداوجادیادریخارجدشمنناپاكدستنیقیوقطعبهکهیحوادث
.استبوده

آنعامالنيجدعزمومیتصمازکامالًکهدادرخیاتفاقاتبعد،به78ماهریتجدهمیهاز
درکهخشونتوتشنجخطادامهدر.کردیمتیحکایاسالميجمهورنظاميبراندازيبرا
ازتیحمادرودانشجواسمبهگراغتشاشواوباشياعدهبود،خوردهدیکلدانشگاهيکو
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

سطحدرریفراگیآشوببهستدحادثه،نیانیدروغيشهداازانتقامبهوییدانشجوجنبش
.زدندشهر

باباشند،مطلعخطرناكيبازنیاعواقبازآنکهیبدانشگاهيکومعترضانیدانشجو
کشاندهییماجرابهانقالب،ازسرخوردهعناصرازيتعدادویحزبيماجراجوياعدهکیتحر

باکهبودنیادهندانجامتوانستندیمکهيکارتنها.نبودندآنمهاربهقادرگریدکهشدند
یشوماتفاقاتازوکردهاعالمافتهیانیپابهراخودیاعتراضاقداماتخود،حیصرمواضعاعالن

ندیبجويزاریببود،نیتکوشرفدرکه
رهگذرانوعابرانبهوحشتورعبازيجوجادیاباوزیآمکیتحريشعارهاباآشوبگران

به.دندیکشیمآتشبهراهاآنوتعرضیخصوصویعموماموالبه،شدندیمورحمله
.کردندیمیهتاکونیتوهيرهبرمعظممقاموراحلامامجملهازنظامرتبهیعالنیمسئول

استجامعهدرتیامنحفظمأمورکهسیپلدستانکهدادیمرخیحالدرناگواراتفاقاتنیا
.بودزباکامالًاغتشاشگراندیپلدستانوبسته

:سدینویم»خیتاريبرا«خود،کتابدرينظرسردار
1378ریت18درتختیپامناطقنیترحساسدرشورشوآشوبیگستردگبهتوجهبا«

48ودیگردابالغکشورریوزيسوازآشوبگرانوکنندگانتظاهربابرخوردهرگونهدستور
ازیبعضتیحماتحتنقابداراوباشواذلاروآشوبگرانمدتنیادر.دیانجامطولبهساعت

کردنریدا:لیقبازدادندانجامخواستیمدلشانکهيکارهرآزادانهاصالحات،انیمدع
وشتموضرب،یانتظاميهاگشتنیمأمورازیبعضسالحخلع،یبازرسوستیايهاپست

1»...یانتظاميروینفیشرپرسنلومردمازياریبسساختنمجروح

ازکشاورزبلوارونیفلسطابانیخعصر،یولدانیم،یشمالکارگراحمد،آلجاللابانیخ
مناطقنیترحساسدرشورشوآشوببودند،یابانیخيهاخشونتويریدرگنیادیمجمله
.شدیمافزودهآنگسترهبرلحظهبهلحظهوبودانیجردرشهر

يهامیسیبیحت،یارتباطيهاستمیسنیترشرفتهیپبهمجهزکهیحالدرآشوبگران
.کشاندندیمخواستندیمکهبزرگشهرنیاازيانقطههربهراآشوببودند،یسازمان

41و 40ص فرهاد نظري، ، تاریخبراي1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

میتدونیبفوتبالمسابقهبهحوادثنیاکشاندنيبرایافراطعناصرازیبرختالش
1378ماهریت20رخموکشنبهیروزدريآزادينفرهزارصدومیاستاددراستقاللويروزیپ
.دهدقراريتصورقابلریغیبحرانتیوضعدرراکشوروافزودهفاجعهنیاابعادبرتوانستیم

قیتعوبهيبرا،ربطيذنیمسئولکردنمتقاعددریناکامازپسیانتظاميروینفرماندگان
کهآنچهذاشتندنگخودتیدراوریتدبویالهتیعنابهدیامباتنهامسابقهنیاانداختن
درکشوریتیامنيبازونیایانتظاميروینيروهربه.فتدیباتفاقبود،نظامبدخواهانخواست

یاسیسخوردگانيبازویطراحراآننظامدشمنانکهشدياتوطئهیقربانیاسیسيبازنیا
یبشدهیماندهسازهجومدانشگاه،يکوواقعهازپس.بودنددرآوردهاجرابهراآنزینیداخل

هیناحاز،ریخطبسطیشراآندریانتظاميروینوگرفتصورتیانتظاميروهاینبهياسابقه
ازیبرخیینمابزرگ.شدواقعخیتوبویهتاکويمهریبموردشدتبهدشمنودوست
ازيتعدادیحت،انیدانشجوازيتعدادشدنکشته:رینظاخبارازیبرخنیدروغدرجواتفاقات
:بودنوشتهیدرشتتریتباخردادروزنامه.بودکردهيریگموضعبهواداررامراجع

1»شددهیکشخونوخاكبهدانشگاهيکو«

دانشگاهیاصلدربمقابلتجمعدروحدت،میتحکدفتريمرکزيشوراياعضاازیکی
:بودکردهاعالم
جنازهعییتشتیامندیبادولتوشونددادهلیتحومابهدیبادانشجويشهدااجساد«

2».کندنیتضممیکنیمبرگزارماکهراهاآنباشکوه

حادثهدرياحد،یملتیامنیعاليشوراقیتحقتهیکمگزارشحیتصربهکهیحالدر
.بودنشدهکشتهدانشگاهيکو

دشمناهدافبهنسبتانقالبمعظميرهبرهشدار
هینیحسدرحضورباتیوالدلباختهوبرکفجانجوانانازيتعدادماهریتکمیوستیبدر

ازخونشانقطرهنیآخرتاکهبندندیممجددعتیبانقالب،معظمرهبربا)ره(ینیخمامام
.کننديپاسداروحفاظتامام،ارزشمندادگارینیایاسالمانقالبوهیفقتیوال

1378.تیر18روزنامه خرداد، 1
همان2
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تأسفبارضمنبود،شدهرادیامناسبتنیهمبهکهیسخناندرزینيرهبرمعظممقام
اسمبه،انیدانشجوخوابگاهبهمشکوكعناصرحملهحیتقبودانشگاهيکوحادثهخواندن

شوندیمحادثهنیامجرمانبابرخوردوقیتحقخواستار،یاسالميشعارهاباویانتظاميروین
قیطرازیسخنراننیامیمستقپخش.کنندیمییدلجوياستهیشانحوبهانیدانشجوازو

نشاندنفرودريادیزاریبسریتأثدانشگاه،اطرافيبلندگوهالهیوسبهخصوصبهوهارسانه
.استداشتهروزآنیاسیسالتهابات
:فرمودندانیدانشجوبهخطابسخنان،نیادريرهبرمعظممقام

،دیبشناسوبخرادشمن،دیباشدشمنمراقبکهاستنیاانیدانشجوشمابهمنحرف«
دخالتجاهمهدريخودلباسدرکهییهابهیغر،دیکنغفلتدشمنییشناساازمبادا

شیستاغفلتخاطربهکسچیه،دینیببراپنهانيهادست،دیبشناسراهانیاکنندیم
ياضربهغافلآدمبراگر.شودینممدحگذاشتنهمبرراهاچشمخاطربهکسچیه،شودینم

وفاخرقشردانشجو،.دیباشمراقباوست،خوداست،مذمومومسؤولکهیکساولد،شوارد
بتوانندبلکهکنندیمیسعاستسالچند.استگرفتههدفرادانشجودشمن،.استیارزشبا

اگر.شدنخواهندموفقهمنیاازبعدنشدند،موفقاما.بدهندقرارنظاممقابلدرراانیدانشجو
وارد،رندیبگیماهيآلودگلآبازوکننداستفادهیفرصتازخواستنديوذنفعدهکی

ماکهنکنندالیخزدند،ییهاحرفوکردنددرستییشعارهاوشدندانیدانشجواجتماع
.میشناسیمراخودمانطرفومخاطبما.کردمینخواهاشتباهمانه،،کردمیخواهاشتباه

باخواهدیمکهاستدشمناست،کشورنیابهمتعلقماست،هبمتعلقماست،فرزنددانشجو،
متوجهارانهیهوشیستیباانیدانشجوخود،کندیتباهوفساد،انیدانشجوانیمدرنفوذ

1».باشند

نیادردشمنکهنیابردیتاکباخود،سخنانازگریدیبخشدريرهبرمعظممقام
یانتظامویاطالعاتيهادستگاهبهراستانیهمدرواستگرفتههدفرایملتیامن،تیوضع

يبراکهياگذشتهجانازوپرشورجوانانبهخطاباست،کردهواردناجوانمردانهياضربهما
:فرمودندبودند،شتافتهشیخومظلومرهبرداریدبهشیخواحساساتابراز

وانقالبيدهایماشماها!زیعزجوانان،کنمیمعرضجوانانشمابههمیحرفکی«
یوقت.ببردشیپبهسرعتباییشکوفاجهتدررامملکتنیاتواندیمشماهارفتار.دیاسالم

1378.تیر21، رهبريمقام معظم 1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

وردیبگمیتصموبزندحرف،هاتیموقعبهتوجهباحلم،با،ریتدبباارانهیهوشمملکتجوان
استفادهراًفودشمنبگذارندوسطپاکورجاناتیهیوقت.شدخواهدگلستانکشور،کندعمل

کیاگریحت!؟کنندینمگوشچرا!؟نکردندگوشچرامیگفتراحرفنیامابارها.کردخواهد
همباز- کردنديرهبربهاهانتدیکنفرضمثالً-آوردیمجوشبهراشماخونکهيزیچ
.دیکنسکوتدیبا،کردندپارهایوزدندآتشهمرامنعکساگر.دیکنسکوتوصبردیبا
وجوانيروینکهيروزآنيبرااست،ازمندینآنبهکشورکهيروزآنيبراراتانیروین

کیمیکنفرضحاالواال.دیکنحفظ،ستدیبادشمنبامقابلهدردیبایاللهحزبومؤمن
اوازمندارد؟یاشکالچه،کرديکاروزدیحرفهمياخوردهبیفريدانشجوکیای،یجوان

1».کنمیمنظرصرف

یسعحاصل،یبيهانزاعلیدلبههموارهکههاجناحوهاانیجرسردمدارانوسراناماو
مقامسرزنشوعتابيهاانهیتازتحملجزیراهزین،اندداشتهیاسیسپرتنشيفضاجادیادر

،یپدریپيهاسالنیادر،ریبصدبانیدنیاآنچهبهیاندکاگرکه.نداشتنديرهبرمعظم
لهمعظم.مینبوددستنیاازيدادیروشاهدروزآندر،پوشاندندیمعملجامهبودفرموده
:فرمودندهاگروهنیابهخطاب
خطوطسردمدارانکهیانیآقا.میکنعرضیاسیسخطوطوخطنیابههمنکتهکی«

هايخودماش،مییگویمماکهیحرفنیابهدیبرسحاالهستند،یاسیسيهاشیگراویاسیس
،دییبفرما،کندیماستفادهسوءدشمن،دیشویمریدرگهمباطورنیاهودهیبيایقضاسریوقت

!زد؟راخودشینچگونهدشمندیدید؟کرداستفادهطورچهدشمندیدید!نمونهکینیا
،کنندرفکطورکیهمهکهمینداراصرارماالبته.دیبگذارکناررایاسیسوياقهیسلاختالفات

یب.دیبگذاريقرمزخطکیودیبشولیقايحد،یاسیسيریدرگویاسیسکاريبرااما
طورنیادیبدهاجازهدشمنبهکهدیشومشغولقدرآنکهدینکنمبارزههمباکتابوحساب

چه،گریدگوناگونيایقضاسرمطبوعات،قانونهیقضنیاسر.بشودهادانیمنیاداخلودیایب
یقانونکیکهنیايبراچه؟يبرا!خطوطوخطلیمسااشهمه!افتادراهبهییدعواوجالجن

!شودیمبیتصومجلسدردارد
خطآنمن،يبرا.استهمهبهمنخطاب.کنمینماشارهخاصیاسیسانیجرکیبهمن

وخداراه،مالكومناطمنيبرا.کندینمتفاوت،گریدیاسیسيقهیسلویاسیسخطهرو

همان1
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يبرا.استمطرحکشورندهیآحفظومردممصالحتیرعاوکشورحفظواسالمراهوامامراه
»ب«خطبهمتعلقکسفالن.است»الف«خطبهمتعلقکسفالنکهکندینمیفرقمن

1».دیباشاریهوشهمشما،کنمیمعرضهمهبهمن.است

یخاتمبهجنگفرماندگاننامه
آنازآشکاراکهيهدفمنديهایناآرامآتشدرهمچنانتختیپاشهر،ازگریديانقطهدر
ازتن24تعداداوضاعوخامتافتنیشدتیپدر.سوختیمشدیمتیهدامرزهايسو

ضمنجمهور،سیرئبهمحرمانهيانامهارسالبایاسالمانقالبپاسدارانسپاهارشدفرماندگان
خواستندشانیااز،يجارتلخحوادثقبالدرربطيذنیمسئوليسردخونازدیشدینگرانابراز

زیجاراسکوتصورتنیاریغدر.دهندانیپاغائلهنیابهخودمؤثراقداماتباعاًیسرتا
چندازپسنامهنیايافشاالبتهکهشدخواهندعملواردفهیوظحسببرخود،ونشمرده

.شديگریدیجنجالموضوعخودروز،
محرمانه،صورتبهآشوبوبحراناوجدر1378ماهریت21روزدرکهنامهنیاکاملمتن

بهشد،یعلنیابانیخيهاآشوبکردنفروکشازبعدوبودشدهارسالیخاتمبه سیدمحمد 
:استشرحنیا

يجمهورمحترماستیر«
یخاتمدمحمدیسنیوالمسلماالسالمحجهحضرت

:رساندیماستحضاربهدینباشخستهوسالمعرضبا
فیشرملتمقدسدفاعدورانخدمتگزارانازيامجموعهعنوانبهریاخحوادثدنبالبه

.میبدارعرضهارزشمنددانشمند،یعالحضرتخدمترایمطالبمیدانستخودفهیوظ،رانیا
هردنیشن(دییمافریمغیتبلکهيارهیسباتوأمارزشمندشعاروصدريسعهبامیدواریام

کهباشدانقالبيدهیکشزجرهزاراندردیشاکهموضوعنیابه)مخالفولودهیاوسخن
ونگرندیمراانقالبحوادثولیمسانگران،یچشمباخطوطوخطهرگونهازدوربهامروزه
،اندنشستهمسندبردیشههزارانخونبرکتازکهنیمسئوليانگارسادهومسامحه،سکوت

.متعجبندوریمتح

همان1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

يداراونیمتد،یانقالبوارسته،یانسانرایعالحضرتماهمهقطعاً،یخاتميآقاجناب
یحوادثبابرخوردينحوهاما،میدانیمودانستهانقالببهدلسوزوحوزهدرینیدقیعمشهیر

يریگیپدادنارقرتیاولودرومیهستآنرامونیپدشمنانرقصويشادشاهدماهمهکه
دادنجلوهکوچکایوتوجهعدممقابلدرهاآنکردنبزرگوتخلفاتواشتباهاتیبرخ
يهاانیجراستشدهباعثفشار،وحرمتهتکویشکنقانوننمونهنیهمازگریدیبرخ

باتوأمیدلزدگباوکارانهمحافظهانقالبمدافعانآن،مقابلدروترگستاخانقالببامعاند
وتأسفباراخودانگشتوستهینگرخونهمهنیاثمرهبهوشدهریتحقروزهر،يدیناام
.گزندیمتأثر

مظلوموبزرگواررهبرکهيطورهماندانشگاهيکوبهحملهجمهور،سیرئيآقاجناب
نیتندترونیترسختکهنیارغمیعلوبودبدوزشتناپسند،يامرفرمودندانقالبنیا

رابرخوردهانیاشدهانجامعمليناپسندلیدلبهمردمهمهاما،رفتیپذانجامآنبابرخوردها
بود؟نیهمفقطفاجعهایآکهاستنیاپرابهامومهمسؤالاماگذاردند،صحهآنبرورفتهیپذ

خاطربهریوزچندکهاستتحصنواعتراضوتوجهويریگیپقابلموضوعنیهمصرفاً
حرمتایآاماگرددلیتشکقیتحقگروهوبدهدجلسهلیتشکتیامنيشورادهند،تعفااسآن

يکوازترکمهیفقتیوالمیحرایآندارد؟يریگیپوتأسفنظام،نیایمبانبهنیتوهویشکن
ایآاست؟دانشجوکیبهجسارتازترکم،رینظکمانسانآنامام،میحرایآاست؟دانشگاه

زدنآتشوکردنحملهنیمتدومؤمنهربهوکردناخاللدچارراکشورتیامنروزچند
آنهیعلشعارودیشههزارهادهادگارینیا،یاسالميجمهوربردنسؤالریزایآ؟ستینفاجعه
؟ستینفاجعهدادن

انقالبمعظمرهبرهیعلشعارباياعدهشدگفتهیوقتشیپشبچند،یخاتميآقاجناب
انگار،ستندینگرماچشمدرماکوچکيهابچه،حرکتنددريمطهردیشهيمجموعهسمتبه
است؟رفتهکجاشمارتیغکردندیمسؤالمااز

خودمانمرگ،میدیدراانقالبمعظمرهبريچهرهیوقتامروزجمهور،سیرئيآقاجناب
گلودراستخوانوشمچدرخارواستبستهمانیهاکتفکهچون،میکردطلبخداوندازرا
.استاسالمعهیشزجرویلیسقرن14حاصلکهمیباشینهالشدنپژمردهناظردیبا

یشیاندمصلحتخاطربهيتوانمندنیعدر،دیدانیمخوبشما،یخاتميآقاجناب
دانشجونامبهدستهدستهنیمعاندونیمنافقامروزنداندکهاستیکسچه،میناتواندوستان
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

آناریبه آتشنظرکوتهطلبمنفعتوجونهیکيهايخودووندندیپیممعرکهنیاصفبه
؟کنندینمغیدريانوشتهوسخنهرازآن،جییتهيبراواندشده

،نیتوهومرجوهرجباومیبخوردلخونومیبنگراشکبایکتا،یخاتميآقاجناب
؟میباشداشتهیانقالبصبرنظام،نرفتدستازمتیقبهومیکنیدموکراسنیتمر

کهدادنديرأشمابهرزمندهوجانبازودیشهيخانوادههزارانجمهور،سیرئيآقاجناب
ماودارندرالیمسانیابامنصفانهبرخوردانتظارشماازهاآن.شماستنهیسمدالهاآنيرأ

امروز.میشنویمرامستانهيقهقههومینیبیمیخوببهحوادثنیادررادشمنيپاردامروز
.استجبرانقابلریغفردایمانیپشواستریدیلیخفرداکهدیابیدررا

همهایآ،دیبنگرانیدانشجوجمعدرهايخودودوستانظاهربهیسخنرانبهبزرگوار،دیس
)ع(امامساليمعناایآ؟ستینیشکنقانونومرجوهرجبهبیترغوقیتشوهاگفتهآن
تعدادیتوجهیبایآوکردحفظرااويگرانبهاراثیمتوانیمصورتنیهمبهایآبود؟نیهم

آن؟حرمتهتکونیمتدهرسرشکستنيبرااستيمجوزاهللا،حزبنامبهیاندک
بههاآندهلودفيصداایآ،دیبنگرراایدنيوهایرادوهارسانه،یخاتميآقاجناب

؟رسدینمگوش
خودتانیملویاسالمرسالتودیرینگیانقالبمیتصمامروزاگرجمهور،سیرئيآقاجناب

.ستینتصورقابلکهاستجبرانقابلریغوریدقدرآنفردادینکنعملرا
انیپابهصبرمانکاسهمیداریماعالمیعالحضرتبهعالقهواحترامکمالباانیپادر

.میدانینمزیجاخودبر،یدگیرسعدمصورتدرراآنزاشیبتحملواستدهیرس
زیعز-دیرشیغالمعل:مقدسدفاعدوراندررانیافیشرملتخدمتگزارانوفرماندگان

- يکوثرمحمد-یکاظماحمد- ياسدجعفر-یمانیسلقاسم-بافیقالمحمدباقر-يجعفر
-يشوشترینورعل-نژادیرئوفدیبدالحمع-یمحرابغالمرضا-يباقرمحمد-ناصحاسداهللا

غالمرضا- يفدویعل-یرودکاهللاینب-يزهدعقوبی-غالمپوراحمد- انیاحمدیعلدکتر
- يزاهدیعل-یفضلیعل-یقاآنلیاسماع-یهمداننیحس- یعتیشرنیام-یجالل

1».یقربانیمرتض

7/8/1385روزنامه کیهان،-1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

.دیرسزینيرهبرمعظممقامتیببهینتهميهاابانیخبهتهران،شهردرهاآشوبگستره
نیارفته،رفتهکهرفتیمآنمیب.بودوقوعحالدریمشابهتحرکاتزینزیتبرشهردر

.کندتیسرازینشهرهاریسابهتیوضع
ورانیافیشرملتبهخطابمهمیامیپدر،طیشراتیحساسدركبايرهبرمعظممقام

الزمیآمادگوياریهوشحفظخواستار،یجیبسومخلصيوهارینژهیوبهیانقالبيروهاین
.شدندبزرگفتنهنیاخواباندنفرويبرا

:فرمودندبود،شدهصادر1378ریت22خیتاردرکهمهماریبسامیپنیادرلهمعظم

میالرحالرحمناهللابسم«
تهرانزیعزمردم،رانیاوریغودیرشملت

ورشکستهیاسیسيهاگروهکازیبرخیهمراهوکمکبااشرارازیجمعکهاستروزدو
وارعابواموالبیتخروفسادبهتهرانسطحدریخارجدشمنانیبانیپشتوقیتشوباو

.اندشدهمردمشیآساوتیامنسلبموجبوپرداختهییجوعربده
بهیانقالبومؤمنمردموانقالب،اندکردهگمانانقالبواسالمریحقوزبوندشمنان

مازیعزهنیمبرراتکاریجنايکایآمرسلطهراهخوديزیانگفتنهباکهدادخواهنداجازهآنان
اندکردهگمانخود،معلمانواربابانلیتحلطبقمعاند،ووابستهيهاگروهک.کنندهموار
انقالبازخواهندیمخودباطلالیخبهواندبرداشتهدستانقالب،واسالمازرانیامردم
واربابانوآنانبهاریهوشوشجاعومؤمنملتکهنیاازغافلیول.رندیبگانتقامیاسالم
شدتبهراآنان،یاسالممقتدرنظامودادنخواهندراشرارتادامهاجازهآنانبانانیپشت

.کردخواهدمنکوب
وتیدراباکهاستشدهدیتاکیعمومتیامننیمسئولخصوصبهودولتدرمسئوالنبه
بهچشمکهیکسانشکیبوبنشانندخوديجادررامحاربومفسدعناصرقدرت،

مخصوصاًرانیابزرگملت.شدخواهندوسیمأاند،دوختهاهانیروسنیايهايزیانگفتنه
موران،مأباکاملطوربهوباشنددشمنحرکاتمراقبياریهوشکمالدردیبازیعزجوانان
خصوصبهوندینماتنگدشمن،فروختهخودومزدورعناصربرراعرصهوکننديهمکار

ياصحنههردرخودحضورباوکنندحفظخوددرراالزميهایآمادگدیباامیجیبسفرزندان
.سازندمنکوبومرعوبرازبوندشمناناست،الزمآندرآنانحضورکه
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.کنمیممسألتمتعالخداوندازرانیمسلمواسالمدییتأ
»22/4/78-ياخامنهیعلدیس
تعهداخالص،گریدبارتاشدندکارزارواردجیبسبرکفجانيروهاینمهم،امیپنیادنبالبه

وگرفتهقراراتهاماتنیترظالمانههدفناجوانمردانه،طوربهجنگازپسکهراخوداقتدارو
.دهندنشانبود،شدهیاسیسخوردهيبازيشماروطلبقدرتياهعدهوسوهوامالیپا

ورعبازیتوفانناگهان،یمردمخودجوشعناصروجیبسيروهاینمؤثروموقعبهورود
ياعده.شکستهمدرآنانجبههمقاومتبعدیاندک،کردپابرآشوبگرانترساندلدروحشت

.شدندسپردهقانونچنگالبهوریدستگجوعربدهومحاربعناصرازگریدياعدهويمتوار

داریبواریهوشملتوشددهیکشرونیبحدقهازفتنهچشميرهبراشارهکیبانیچننیا
بایاسالمهنیمسراسروتهراندرخودرهبريندابهکیلبدروتیامنتیتثبيبرازینرانیا

بهممکنشکلنیباتریزبهراتیوالازتیحمامیعظمانورخودیحماسویونیلیمحضور
ما«:زبانبرشعارکیوداشتهدستدرریتصوکیفقطوفقطکهیحالدردندیکشریتصو
».بماندتنهایعلمیستینکوفهاهل

بزرگتقلبوششممجلسانتخابات
سنگرفتحاز)يجمهوراستیر(ییاجراپستنیتريدیکلبراشرافازپسطلباناصالحیوقت
کهباشدارزشمندآنقدريبعديسنگرهافتحکردینمباوریکس،راندندیمسخنسنگربه
دستیاخالقریغعملهربه،یاولیماکمنطقازگرفتنالهامبايساالرمردمانیمدعیحت

هولناكوزشتاتفاقنیاکهدندیديناباورکمالدرنیزبیتوداریبچشمهاونیلیماما.بزنند
يهاجنجالوغاتیتبليبرايزیدستاوبهومخدوشرایاسالمنظامتیثیحودادرخنجامسرا

عنوانبهکشورمانانتخاباتبههموارهانیجهانکهبودیحالدرنیا.کردبدلدشمنانیاسیس
،رانیایاسالميجمهورنظامصورتهردر.ستندینگریمآورشگفتوزیانگرتیحدهیپدکی

تیقاطعويرهبرمعظممقامریتدبباچندهر.دیديجدبیآسانتخاباتنیاانیجردر
،رفتیپذصورتيرهبرحیصرحکمبهکهتخلفنیانیعاملمجازاتزینونظارتيهاأتیه

.کردجبرانراهابیآسنیاازییهاقسمت
خیتارولطدربارنینخستيبرا،مجلسششمدورهنتخاباتادرکهبودقرارآنازماجرا

آننیمسئولکهیاسالميجمهورمقدسنظامبندهیزوجهچیهبهکهدادرخیتخلفاتانقالب
داشتهوجودهموارهپراکندهوزیرتخلفاتچندهر.نبوداندبودهيامانتداربهموصوفهمواره
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

حصولسببکهبودگستردهوعیوسيحدبهگرفتهصورتتخلفاتبارنیالکناست،
.دیگردانتخاباتجهینتدرمهمیراتییتغ

همتبه1378ماهبهمننهموستیبدریاسالميشورامجلسدورهنیششمانتخابات
یرانیاهاونیلیمودیگردبرگزار)نگهبانيشوراوکشوروزارت(ینظارتوییاجرانیمسؤول

ضمنتاشدندحاضريرأيهاصندوقيپادرخود،یملویشرعفیتکلحسببرمسلمان
دییتأباکهينامزدصدهاانیمازمجلسندهینما290خود،بانشاطوحماسیحضورشینما

انیپاازپس308.کنندمجلسیراهوانتخابرابودندشدهرقابتفازواردنگهبانيشورا
اعالنمنتظرصبرانهیبمردم،کشوروزارتيسوازآراءشمارشآغازويرأاخذزمانافتنی

کوچکيهاشهرستاندرگرچهانتظارنیا.بودندتختیپاوهاشهرستاندرانتخاباتجینتا
بهیاسالمرانیاسراسرازهانگاهیتماماما،افتیانیپاتختیپاوبزرگيشهرهااززودتر
راانتظارنیاایگو.شودافتیدرتهرانانتخاباتجینتاازيخبرمگرتابود،شدهدوختهتهران

راتهرانانتخاباتجینتاهیاولاعالنیحتمعمول،روالبرخالفکشوروزارتونبودیانیپا
انیپایملانتظارنیابههیاولیستیلارائهباروز،سهازپسباالخرهوانداختریتأخبههامدت

عنوانبهرانفریسیاسام،یقطعنظراعالنبازین1378ماهاسفندهفتمروزدر.داد
.کردیمعرفمردممنتخبگانندینما

دیس:ازبودندعبارتکشوروزارتانتخاباتستادیرسمنظراعالنطبقبرنتایج انتخابات
،ياخامنهینیحسيدهادیس،نیآرممحسن،ينوررضایعل،وریکدلهیجم،یخاتمرضامحمد

الیسه،یهانفرایبه ورقاناحمد،ينبوبهزاد،يانصاردیمج،يآبادنجفيردامادیممحسن
يموسواکبریدعلیس،راديشکوریعل،ییکوالالهه،یپورنجاتاحمد،یمانیسلداوودجلودارزاده،

،یوهابنیالدشمسدیس،يدیسعرضامحمد،یفراهانییصفامحسن،یطالقاندهیوح،ینیخوئ
،یعراکفاطمهزاده،يسرحدابوالقاسمپور،یمینعمحمد،یافخمبهروز،جوقتیحقفاطمه

اکبر،یحضرتاسیال،ییرجارضایعل،اینمنتجبرسول،ییدعامحموددیس،یکروبيمهد
.یبهرمانیهاشم

درکشوروزارتيهاتعللبایوقتژهیوبهبود،زیبرانگتأمليقدربارنیاانتخاباتجینتا
درتقلبوقوعازخبرنگهبان،يشوراکهیزمانوگرفتیمقرارمطالعهمورد،جینتااعالن

هر.استآمدهکشوروتهرانانتخاباتسربرچهکهزدحدسشدیمگریدداد،تهرانانتخابات
.بودابهامپردهپسدرهمچنانهولناكاتفاقنیايایزواچند
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تیحکاوحشتناكوگستردهاریبسيهاتقلبوقوعازنگهبانيشوراهیاوليهایبررس
ازیتصادفطوربهراصندوق867تعداد،اتیشکاياارهپافتیدرازپسشورانیا.داشت
نیاجهینتدر.دادقراريبازشمارموردشهراسالموراناتیشم،يرتهران،هیانتخابيهاحوزه

تخلفاتشده،يبازشمارصندوق867مجموعازصندوق534درکهشودیممعلوميبازشمار
قطعاً،هیقضائقوهبهخودهیشکوائدرنگهبانيراشوحیتصربه.استدادهرخسابقهیبوکالن

نیابهونداشتشدهيبازشماريهاصندوقبایچندانتفاوتهمهاصندوقهیبقدرتخلفات
.بوددییتأقابلریغوباطلتختیپاانتخاباتنگهبانيشورانظرازبیترت

بهآنانعلم،يخردادمدويهاروزنامهازیبرخیقطعيهاینیبشیپلیدالازیکیدیشا
کردهواقفدلخواهشانجینتاحصولبهراآنانکهن آنچنا.بودگستردهتخلفاتنیهموقوع
ایبود،انجامحالدرهمچنانتهرانانتخاباتکهیطیشرادرهاروزنامهنیاازيشمار.بود
خوديهاروزنامهیاصلتریتراطلباناصالحيروزیپ،گذراندیمراخوددیتمدساعاتنیآخر
ازترکمکهیحالدر1378ماهبهمنامیسدرامروزآفتابیگاهصبحروزنامه.بودنددادهقرار
:نوشتخوداولصفحهدریدرشتتریتبابودگذشتهانتخاباتانیپاازساعتده

آگاهاندهدیمخبرطلباناصالحيروزیپازهاشهرستاندرآراشمارشهیاولجینتا«
».ابندییمدستیقطعيروزیپبهتهراندرطلباناصالحکهمعتقدندنیهمچنیاسیس

».کردندفتحرامجلسطلباناصالح«: نوشتخیتارهماندرآزادگانعصرروزنامه
،نیابرعالوه.بودشدهدیتمد22ساعتتاکشورسراسردرانتخاباتکهبودیحالدرنیا

اکثردرودیگرداعالمکشوروزارتيسوازروزسهزاپستهرانیرسمجینتانیاول
.شداعالمانتخاباتازپسروزکییرسمجینتازینهاشهرستان

صحتامرنیاوبودرشیپذقابلریغتهرانانتخاباتنگهبانيشورانظراز،يروهربه
یتماميماربازشگریدییسواز.کردمواجهيجددیتردبازینراشهرهاریساانتخابات
تیرعا.نبودانقالبونظاممصلحتبهوجهچیهبهکهداشتازینيادیززمانبهزینهاصندوق
يشورا،گریديسوازاهم،مصلحتتیرعاوسوکیازمردمآراازيپاسدارويامانتدار
باننگهبامحترميشوراریدبرونیااز.بوددادهقراريدشواریدوراهکیسربررانگهبان
بستبننیاازخروجيبرایحلراهارائهوخواستاريرهبرمعظممقاممحضربهيانامهارسال
:استآمدهنیچنیقطعتخلفاتازیگزارشارائهضمنیجنتاهللاتیآنامهازیبخشدر.شدند
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

وییاجراأتیهتوسطصندوق،528یبررسازپس،دیمستحضرکهطورهماناحتراماً...«
ماهاسفنداواخردرتهرانهیانتخابحوزهانتخاباتپرونده،1378سالاواخردرنظارتتأیه

یندگینماداوطلبانازتنچندتیشکاپروندهنیادر.شدارسالنگهبانيشورابه1378
.کردیمیدگیرسهاآنبهدیبانگهبانيشوراقانون،مطابقکهداشتوجود

شبهات،یبرخدفعورفعنیهمچنوادشدهیتیشکابهیگدیرسمنظوربهنگهبانيشورا
867مجموعاًودادقراریبررسموردراهاصندوقازيگریدتعداد،تیشکامواردبرعالوه

يماهوویشکلتخلفاتواشکاالتازیبرخبامتأسفانهوگرفتقراريبازشمارموردصندوق
:جملهازشدبرخورد
بايآرا،ستندیننظارتمهريداراکهییآراوجود،يرأيهابرگوهاتعرفهتعدادرتیمغا

داخلدیباکهفرمفقدانمجدد،يبازشمارباصندوقداخلمردميآراتعدادرتیمغاخط،دو
تخلفاتوهاصندوقازیبرخيروبرمهروالكنبودن،هاصندوقلفافیپارگباشد،صندوق

...گرید
بهبخواهدچنانچهکهاستگرفتهقراردشوارامرنیابرابردرگهباننيشورا،طیشرانیادر

بهتوجهباومرحلهنیاتايبازشمارتجربهبهتوجهبادهد،ادامهرايبازشماربیترتنیهم
مرحله،نیاتايبازشمارمدتطولوهاصندوقيهایبررسازیناشمشکالتوموانع

آنبهاقدامامکانیکنونطیشرادردیشاکهداردازینيرگیدیطوالنمدتبهکامليبازشمار
،یکنونجینتابهتوجهباوستینمجلسومردممصلحتبهنیابرعالوهوباشدنداشتهوجود
.کنددییتأراانتخاباتصحتتواندینمنگهبانيشورا
آنبهوطمربلیمساوموضوعکهدیدمصلحتنگهبانيشوراگذشت،چهآنبهتیعنابا

1»...کندییراهنمايتقاضامعظم،مقامآنازوبرساندیعالحضرتاستحضاربهرا

يبراشورانیابهرالیذدستوراتنگهبان،يشورانامهافتیدرازپسيرهبرمعظممقام
:فرمودندارائهشدهجادیابستبنازخروج
میالرحالرحمناهللابسم«

،قاتهمیتوفدامتهباننگيشورامحترمياعضاحضرات

1380.اردیبهشت26روزنامه رسالت، -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

دانمیمالزمابتداًتهران،انتخاباتمورددرمحترمانیآقانامهبهپاسخدرتیتحوسالمبا
درکهیدقتازورانیافیشرملتیانتخاباتيآراازيپاسداردرشوراآنمسئوالنهتالشاز

مرارتخدماتشکیب.مکنتشکرمانهیصم،دیابردهکاربهيدارامانتبزرگفهیوظبهعمل
الزمهوشناسفهیوظوبزرگملتنیابهنیمسئولستهیشاپاسخ،لیقبنیاازیپررنجوبار

.استمتعالخداوندبرابردریاسالمنظامنعمتيشکرگزار
اندرکاراندستگریدومحترمانیآقايهاتالشازتشکرویقدردانازپسنجانبیا

:دارمیمعالماراریزنکاتانتخابات،
باواستدهیرساثباتبهنگهبانيشورانظرازآنبودنمخدوشکهییهاصندوق-1

.گرددابطالدیبا،ستیندییتأقابلشوراآنيارهایمع
مرقومخودنامهدرچهآنطبقکههاصندوقهیبقيبازشمارکهرسدیمنظربه-2
رایقانونویشرعفهیوظاست،مصلحتخالفبروناممکن،یطوالنیمدتدرجزدیاداشته
.ستینمحرزآندرتخلفوجودرایز،سازدینمشوراآنمتوجه
است،آمدهکیبنددرآنجزبه،هاصندوقهیکلبهتوجهباتهرانمنتخبانتیوضع-3

.شوداعالمتهرانانتخاباتیقطعجینتاعنوانبهآنجینتاومالحظه
وییشناسارامخدوشيهاصندوقدرتخلفعامالنموظفندیبازرسوییقضادستگاه-4
1»...دهندقراریقانونبیتعقتحت

یدگیرسوافتیدربه،يرهبرمعظممقامحیصريرهنمودهاازپسنگهبانيشورا
3077مجموعازماهه،سهمدتنیادرودیانجامطولبهماهسهحدوداًکهپرداختاتیشکا

نظرطبقراهیبقوکردشمارشمجدداًجداگانه،مرحلهسهدرراصندوق1362تعدادصندوق،
شدهشمارشيهاصندوقمجموعازصندوق534ابطالبا.نکرديبازشماريرهبرمعظممقام

به.شدمحسوسراتییتغدچارنیمنتخببیترک،هاصندوقهیبقيبازشماربدونرشیپذو
دایپارتقا،ستمیبرتبهبهامیسرتبهازیرفسنجانیهاشمياآقجینتانیااساسر بمثالطور
وافتیراهجدولبهنبود،یقبلفهرستدرشانیاازياثرکهعادلحدادیغالمعليآقا.کرد
دوربهنداشتحضوریقبلفهرستدرکهیمحتشماکبریعلدیسوشدهشتموستیبنفر
...وافتیراهدوم

. همان-1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

انتشاربانگهبان،يشورايسوازیاعالمجهینتبرابردرنیتمکبازینکشوروزارت
دوورودوکردهیمعرفتهرانندگانینماعنوانبهرسماًراتنهشتوستیبياهیاطالع

یرسمهیاطالعونگهبانيشوراهیاطالعازیبخشدر.داداحالهدومدوربهراگریدندهینما
:استدهشحیتصرریزتخلفاتبهکشوروزارت

:بودندیشکلرادیايداراکهییهاصندوق)الف
صندوق187نظارت،مهرفاقدصندوق-1
صندوق14لفاف،یپارگيداراوبازيهاصندوق-2
صندوق15،چکتهفاقديهاصندوق-3

.صندوق216جمعاً
مجموعاًصندوق318:اولشمارشبهنسبتعمدهيماهوراتییتغيدارايهاصندوق)ب
باطليرأ726266تعدادمأخوذهيرأ2921113ازجهینتدرودیگردابطالصندوق534
.گرفتقراریینهامحاسبهمورديرأ2204847زانیمبهمأخوذهيآرایباقودیگرد

نیاعامالنیقانونبیتعقوییشناساضرورتبریمبن،يرهبرمعظممقامحیتصررویپ
برخوردخواستاررسماًکشوروزارتازياهیشکوائمیتنظبانگهبانيشورا،سابقهیبتخلف
.دیگردیانتخاباتتخلفعامالنباهیقضائقوهقاطع

:بودآمدههیقضائقوهوقتسیرئيشاهروداهللاهیآبهخطابنامهنیاازیبخشدر
راخالفعواملدخواستنهیقضائقوهازکهيرهبرمعظممقاممباركنظرحسببر...«
وزارتانتخاباتستادمتوجهراریتقصعمدهنگهبانيشورادهند،قراربیتعقتحتوییشناسا
نیقراوادلهوآثارتاترعیسرچههردییفرمادستورخواهدیمیعالحضرتازوداندیمکشور

حکمودادهقراریقانونگردیپتحترامتهمانوکردهیدگیرستخلفاتبهنشدهمحوشواهدو
».ندینمااعمالهاآنحقدرقاطعانهوعادالنههستچههرراقانون
پنجمدرراکشورانتخاباتستادسیرئزاده،تاجیمصطفدیس،هیقضائقوهسببنیهمبه
يبدودادگاهداد،قرارمحاکمهموردرايوواحضارتهرانیعمومدادگاهبه1379بهمن
،يرتهران،هیانتخابحوزهدریقانونریغمداخلهاتهامخصوصدرارزادهتاجیمصطف

وییاجرايهاأتیهدرتیعضوازانفصالماهششوحبسسالکیبهشهراسالموراناتیشم
درکشورکلیبازرسسازماناقداماتازممانعتخصوصدرويرأاخذشعبونظارت

ویدولتخدماتازانفصالماهنهبهشده،طلبايهاصندوقجرمنیعاملییشناساویدگیرس
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

درمعاونتوانتخاباتقانونياجراازممانعتویشغلتیموقعازاستفادهسوءاتهاممورددر
یدولتخدماتازانفصالماهیسبهرايو،يماهورادیايدارايهاصندوقيآراشدنمخدوش
استاندنظریتجددادگاه21شعبهبهتهممدنظریتجددرخواستباحکمنیاالبته.کردمحکوم
یسبهفقطراشانیا،یقبلمجازاتازياپارهبرداشتنباسرانجامدادگاهنیاوشدارجاعتهران

کردمحکومیدولتخدماتازانفصالماه
یعمومافکاردرراياگستردهيهابازتابدادگاه،يسوازصادرهاحکاموزادهتاجمحاکمه

دولتوهیقضائقوهنیبتازهینزاعمنشأگریدیطرفاز.داشتیپدریخارجيهاانهرسوکشور
صددرصدهاآنتخلفکهصندوق534ابطالکردنیتلقجرمباکشورریوزيالريموسو.دیگرد

بهنسبتیجناحبرخوردبهراهیقضائقوهبود،رفتهیپذصورتيرهبرحیصردستوربهومحرز
:کردهممتدولتمجموعه

همحقندارند،قبولرادولتاصلعدهآن،تابندیر نمبرازادهتاجيآقاحضورکهياعده«
1».کندینمنیتأمراهاآننظردولتدارند،

بارتأسفراهیقضائقوهيسوازصادرهاحکام،انهیتندخویواکنشبانیهمچنکشوروزارت
دورهنیششمانتخاباتدرگستردهتخلفبریمبنفراوانمستنداتوادلهوجودباوخوانده
!خواندکشورانتخاباتنیترسالمازیکیراآن،یاسالميشورامجلس

:بودآمدههیاطالعنیادر

ازیاسالميشورامجلسدورهنیششمانتخاباتکهنیابردیتأکباکشوروزارت«
بهبا،رانیاسرافرازملتباشیخومانیپبهعملدروباشدیمشدهبرگزارانتخاباتنیترسالم
توسطکهیانتخاباتسالمتوصحتازباصالبتواستوار،قاتیتضعوفشارهاهمهدنیخرجان
2».کردخواهددفاعگرفت،نامملتيروزیپویالهنصرتاتیآیتجليرهبرمعظممقام

کاردریقانونریغمداخلهراآنکشوروزارتهیاطالعبهواکنشدرتهران،يدادگستر
تهرانيدادگسترهیاطالعدر.خواندقتیحقخالفووجاهتفاقدرافوقاظهاراتویقاض

:بودآمده

1379.بهمن 23، همشهريروزنامه 1
1379.روزنامه دوران امروز، پانزدهم اسفند 2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

پروندهبهیدگیرسکهاستاتهاممظاندرخودپروندهنیادرزینکشورمحترمریوز«
رسدیمرنظبهواستشدهارسالتیروحانژهیويدادسرابه،تیصالحعدمقرارباشانیا

درکهدانستیمیاتهامازکشورمحترمریوزشیشاپیپدفاعبرحملدیباراصادرههیاطالع
1».شدخواهدیدگیرسصالحهمرجع

انیحجاردیسعترور
شهريشوراعضو،انیحجاردیسع1378سالماهاسفنددوموستیبروزساعاتنینخستدر

مردچندقصدسوءموردداشت،راشهريشوراساختمانبهورودقصدکهیحالدرتهران،
انیحجاردیسع.شودیممجروحگردن،وصورتسر،هیناحازشدتبهوردیگیمقرارمسلح

خانهوزارتنیايباالردهنیمسئولازوکردیمتیفعالاطالعاتوزارتدرنیاازشیپکه
لیتبدیاسیسبرجستهگرانکنشوفعاالنازیکیبهخرداد،دومازپس،شدیممحسوب

متعدديهاتیمسئولدرشهر،يشورادرتیعضوبرعالوهخرداد،دومتحوالتازپساوشد،
وامروزصبحروزنامهیمسئولریمد،مشارکتجبههيمرکزيشورادرتیعضوهمچون،يگرید

يبرانهیگزنیاانتخابنیبنابرا،کردیمنقشيفایاجمهور،سیرئیاسیسمشاورسمتدر
فتنهکیبهتوانستیمیاسیسپرالتهابيفضاآندرشانیاقتلوبودشدهحسابکامالًترور

ویقیحقيهاتیشخصعمدهحادثه،نیاوقوعازپس.شودلیتبدانقالبخیتاردربزرگ،
راآنومحکومشدتبهراترورنیاداشتند،کهییهاقهیسلتمامبا،یمذهب-یاسیسیحقوق

یامیپصدوربازینانقالبمعظميرهبر.کردندیابیارزنظامکشاندنبحرانبهجهتدریقداما
کشوریانتظامویتیامنيروهاینازوخواندندناجوانمردانهوزیآمتیجنارااقدامنیامهم،

توطئهنیانیعاملمجازاتوییشناسادر،ترتمامچههرسرعتودقتباکهخواستندمؤکداً
.ندینمااقدام،افتهیسازمان

يهاتوطئهبهنسبتشانیايهشدارهاويرهبرمعظممقامامیپازپسرفتیمانتظار
یهوچویافراطعناصرازیبعضتوسطکهیاسیسجاناتیهازيقدر،یاسالمانقالبدشمنان

اساسیبيهایزنگمانهاززیپرهبامطبوعاتوشودکاستهبود،شدهیمستولکشوربرگر
انتظار،خالفبراما.سازندفراهمکشوریانتظامویتیامنيروهاینيریگیپيبرارافضاخود،

يهاحسابهیتصفيبرارافرصتودیدیميغوغاساالردرراخوداتیحهموارهکهیانیجر

1379.اسفند 17، ایرانروزنامه 1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

اساسیباتهاماتوهایزنگمانه،يغوغاساالربهدستبود،افتهیمناسبجهتهراز،یاسیس
ویانقالبينهادها،دیتقلعظاممراجع،ینیدویاسیسشاخصيهاتیشخصازیبرخهیعل

.زدنداماميهاآرمانبهوفاداریارزشيهاگروهوینظام
تندرویاسیسعناصرازيتعداد،گذشتینمانیحجارترورازیساعتهنوزکهیحالدر
امروزصبحروزنامهدرتباريعلورضایعلوانفریعطرمحمد،یگنجاکبر،ينوريکسرمانند

.کردندیمعرفرانیادریطلباصالحجنبشمخالفانراضاربانوافتندیحضور
زینسنایارعاملیمدفاتح،ابوالفضلکهبوددهینرسظهربهاسفنددوموستیبروزهنوز

يآقاترورهیقض«:گفتيجدیلیتحلدروفراخواندرايخبرگزارنیايمرکزدفترياعضا
وناتماماهدافلیتکميوجوجستدرويارهیزنجيهاقتليماجراباراستاهم،انیحجار
کهداشتنیآرممحسنزینرااظهارنظرنیترحیصر1».است77زیپائيهاقتلنیآفربحران

یمحفلر اککیراآنو ندانستیخارجویداخلتابلوداروافتهیسازمانيهاگروهکارراترور
عوامليریدستگازپسوافتیادامهزینبعديروزهادریمحفللغتازاستفاده2.کردعنوان
وهمسرکهبودیحالدرسخناننیا!استبودهیمحفلکارکیواقعاًترورکهشدمعلومحادثه
نیالدسراجدیس.داشتنديگریدنظرترورعواملدربارههیاولساعاتدرانیحجاردیسعفرزند

کهکندیمتیرواداشتهحضورمارستانیبدرانیحجارتروراولقیدقاازکهزینيردامادیم
سعی،بودنداقتدارگرایانبهمتمایلخودشخالفبرکامالًکهحجاریانسعیدپسروهمسر

بضاراقتدارگرایانبلندگوهايدیگروکیهانباهمگامنرسیدهنتیجهبهتحقیقاتهنوزداشتند
!کنندمعرفیآزادينهضتبهوابستهرا

اطالعاتریوزیونسیاالسالمحجتکهدادگزارشسنایايخبرگزارهمان روز 14ساعتدر
یپزشکمیتوافتندیحضورانیحجاردیسعنیبالبريرهبرمعظممقامدفتريسوز ايحجازو

3.استدادهقراریعیطبحالتبهيوبازگرداندنيبراهاتالشنیآخرانیجردرراهاآن،معالج

بههیاولساعاتدرکهبوديافراداززینیملتیامنیعاليشوراییاجراریدب،یعیربیعل
معدوددروآمدخبرنگارانانیمبهانیحجارتیوضعازدیبازدازپساو.بودندآمدهمارستانیب

امروزصبح«:داشتاظهارواختپرداسفند22صبحماوقعشرحبهاشيارسانهيوگوهاگفت

22/12/1378خبرگزاري ایسنا، -1
همان-2
همان-3
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

يآقاشدنادهیپمحضبهوشدهمشاهدهشهريشورايجلودرراکبدوباسوارموتورکی
قبلازرايوخروجوورودساعتهاآن.دادندقرارگلولههدفرااوکانیپلیاتومبازانیحجار
بههاآنازیکیکهشدهکیشلشانیاسمتبهگلوله2:افزودیعیربیعل.دانستندیمکامالً
».استماندهمتوقفگردنپوستریزوگذشتهنخاعکنارازاستکردهاصابتچپسمتگونه

ياتهیکم«:گفتوکرداشارهترورنیارامونیپیتیامناقداماتبهنیهمچنیخاتممشاور
وستاشدهلیتشککشورتیامنیعاليشوراواطالعاتوزارتوکشوروزارتازمتشکل

يروهاینحاضرحالدرنکهیاضمن.شدخواهدلیتشککشوروزارتدرزینياجلسهامروز
افرادیبرخازاحتماالً،تهیکمامروزجلسهازبعد.دارندباشآمادهحالتشهردریتیامن

انیحجارتروربهداشتراانیحجاربارفاقتسابقهکهیعیرب».شدخواهديشتریبمحافظت
موثرولگریتحل،يفکريروهاینازانیحجار«:گفتوپرداخت60سالدرنیفقمناتوسط
نیمنافقسازمانتوسطتهرانآبادينازمحلهدرزین60سالدرگریدبارکیشانیا.استکشور
ترددیسیس1000موتورا بترورکنندگاننکهیامورددريو».بودگرفتهقرارسوءقصدمورد

».استادیزاریبسباشندکردهترددیجعلکارتباهاآننکهیااحتمال«:گفت،اندکردهیم
بودکردهبیتصویملتیامنيشورا«:گفتمحافظازانیحجاراستفادهعدممورددریعیرب

ازکهکردندینملیتمااظهاروبودندکردهامتناعشانیااماباشندداشتهمحافظشانیاکه
1».کننداستفادههماسلحه

دادخبروآمدخبرنگارانجمعبههمينورعبداهللابرادرينوررضایعل،یعیربیعلازپس
دیسعوينورعبداهللاانیآقااطالعاتریوزیونسیاالسالمحجتیقبلاظهاراتاساسر بکه

جامهانیحجاردیسعمورددرامروزطرحنیامتأسفانهکهداشتندقرارترورستیلدرانیحجار
2.دیشپوعمل

احتمالدربارهیفراهانییصفابود،داغنایسمارستانیبدرهمچناننظراظهاربازار
يعادمردماریاختدرداشتند،اریاختدرضاربانکهيالهیوس«:گفتیمضاربانعیسرییشناسا

استیکافبلکه،کردوجوجستکشورتیجمعونیلیم60نیبدرراضاربانتوانینموستین
پاسخدرهميعبدعباس».کردییشناسایراحتبهنفر400یال300نیبازراهاآن

01166-7812خبر ، 22/12/1378خبرگزاري ایسنا، -1
23/12/1378روزنامه صبح امروز، -2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

اظهار،دیندارمحافظبهازینشماحادثهنیاازبعدایآبوددهیپرسيوازکهيخبرنگار
1».دادخواهدودهدیمرایعمومخواستنهیهزخرداد،دومجبهه«:داشتیم

يشورايسواز،ترورکنندگانییشناسايبراییاجراقدامانیاولنظرهااظهارازجدااما
استیربهياتهیکملیتشکازصدرامارستانیبدریعیربیعل.گرفتصورتکشورتیامن
یعیرب.دادخبراطالعاتوزارتندهینماحضورباوکشورریوزيالريدعبدالواحدموسویس

انیحجارکهیکسان«:کرداعالمیرسمنظراظهارکیدربودزینجمهورسیرئمشاورکه
».کشانندیمبحرانبهراکشوراقدام،نیاباکهدانستندیم،اندکردهانتخابتروريبرارا

برخیدرزواولشهرشوراياعضايازیکیباترورکنندگانمکالمهنوارافشايازبعدهرچند
حجاریانسعیدکسانیچهنگشتمشخصگاهچیههارسانهبهترورایناهدافدربارهاطالعات

.بودندکردهانتخابرا
با«:نوشتوکردمنتشرراانیحجارترورروزازخاطراتشبعدهاسالیابطحیعلمحمد
کسانیلیخمراقبدیباطیشرانیادر.باشندمراقبگفتموگرفتمتماستیامنمسئوالن

مصباح]اهللاتیآ[یحتویخاتمرضا،ينوررضایعل،یگنجمثلیکسانترور.باشندهمگرید
هممبارزونیروحانبا.بزندهمبررامعادالتیلیختواندیميعتمداریشرنیحسويزدی

وزارتدر.انددادههیانیبهمخارجهوزارتوکشوروزارت.بدهندهیانیبکهگرفتمتماس
ماکارکهاندکردهماعالهمنیمنافق،گریدطرفاز.استشدهلیتشکيستادهماطالعات

وزادهنیامزاده،تاج،ينبوبهزاد،يالريموسواتفاقبهصبحنیمو10ساعت.استنبوده
وسوژهانتخاب(کارسبککهبودندمعتقددوستان.شدلیتشکمندفتردرياجلسهیکیخان

عاًیسریاجتماعيضافاحتماالًنبوده؛نیمنافقکارترورنیاکهدهدیمنشان)يآماتورعملکرد
شکستازبعد(حادثهزمانبوده؛ماجراکارگردانمقابلجناحکهرفتخواهدسمتنیابه

اگر.اندهیفرضنیادیمؤ)چپجناحنیسیتئور(شدهترورشخصو)انتخاباتدرراستجناح
تنفروخشممحصولعملنیا.1:داردیمختلفاهدافوهانهیزمباشددرستهیفرضنیا

منتقلیتیامنيفضابهیاسیسيفضاازکشوريفضاشودیمتالش.2.استشکستازیناش
کهمیکنتالشدیبایغاتیتبللحاظبه.باشدانتخاباتابطالیاصلهدفاستممکن.3.شود
ينبو«:کندیمنقلينبوبهزادقولاززینیجالبنکتهیابطح».کنندمحکومراکارنیاهمه

همان-1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

میبتوانتامیکناعالمزندهرااوفعالًشاهنیناصرالدمثلشد،دیشهدیسعاگرکهشتدادیتأک
1».میریبگمیتصمومیآوردرکنترلبهرااوضاع

یبرخسپاه،اطالعاتسازمان حفاظت کهشدمشخصکهبودنگذشته79سالازروزچند
پس.استدادهقراراطالعاتارتوزاریاختدروکردهبازداشتراانیحجاردیسعترورعامالن

یاصلمتهم.گرفتاریاختدررامتهمانهیقضائقوه،اطالعاتوزارتدرییبازجوروزچنداز
همراهبهاو.بودجنوبتهراناسالمیآزاددانشگاهشیمیمهندسیدانشجويعسگرسعید

رويدر22/12/1378درراحجاریان،راندیمراموتورکههمدستمجیدي)مرتضی(محسن
.بودنددادهقرارسوءقصدموردشهرشورايساختمانپلکان

حزبياعضاازويشهررپرورشوآموزشيرؤساازکهعسگردیسعپدربعدروزچند
درترورهنگامونبودهمقصرپسرشکهشدیمدعیخاتممحمدبهيانامهدربودمشارکت

درحضورباعسگردیسعاما.استسندارائهبهحاضروداردسنداشگفتهيبراوبودخانه
کهکردندمیتصورگروهاعضايبقیهمقدمیومجیديومنجزبهکهآنجااز«:گفتدادگاه

روغنیمهديباهمراهکارانجامازپسگیردقرارشتموضربموردفقطحجاریاناستقرار
بعدوکنیممیتنبیهفقطراحجاریانکهیمکردمیفکرما«:دادادامهوي».رفتمنمایسبه

ازبرخیگفتهبهکهخندیدصحبتیچنینمتعاقبعسگر2»!بینیممیهمفیلمیکرویممی
.داشتاوبااليروحیهازنشانخندهاینحاضران

عسگرسعیدازدادگاهرئیسشد،برگزار79بهشتیاردهفتروزکهدادگاهجلسهادامهدر
قبولراالعمومیمدعسويازشدهمطرحاتهاماتآیاکردسوالوپرسیدرايوشغلوسن
».دارمقبولراشدهمطرحاتهاماتوهستمدانشجووساله20«:گفتعسگرسعیدنه؟یادارد

عسگر.دهدتوضیحگروهگیريشکلوترورنحوهدربارهخواستمتهمازسپسرازقنديقاضی
محلدرکهفساديخاطربهوشدیممیجمعهمدورباشگاهدرزشوراتمامازپسما«:گفت

این«:افزودادامهدروي».شویمجمعهمدورفسادایناصالحبرايگرفتیمتصمیمبود
بهمقدمی«:گفتحجاریانترورخصوصدروي».بوددانشگاهکويجریاناتازپستصمیم
فساداصلیعامل.کنیدمیکارفسادصالحابرايواستخیرشمانیتکهبودگفتهمجیدي

قصدوبردمیسوالزیرراشمادینحجاریانبودگفتهبودآوردهکهدالیلیباواستحجاریان

دست نوشته هاي من در روز ترور حجاریانوب نوشته ها ، یادداشتهاي محمدعلی ابطحی، -1
8/2/1379روزنامه ایران، -2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

سخناناینبامقدمی«:افزودحجاریانتروراولردیفمتهم».داردرااسالمدینبهزدنضربه
1».شدانجامکاراینوردیمخوفریبنیزمابعدکهبودکردهاغفالرايدیمج

قاضیازحاًیتلوحجاریانسعیدکهنوشتيهمشهرروزنامه،حکمصدورازقبلروزچند
وحاضردادگاهبعديهايجلسهدرمناسبجسمانیوضعیتصورتدرتابودخواستهپرونده
ترورشدربارهاشيبعديهامصاحبههمهدرانیحجارامابگشاید،راترورپروندهازهاییناگفته
بودهضاربعسگردیسعدیبگوکهکندینمياریاشحافظهونداردادیبهيزیچچیهکهگفت
جرمبهمشیتوعسگروکندیشخصتیشکاعسکرد یسعازنشدحاضریحتاو!نهایاست
حکم تهراناستانکلدادگستري29/2/1379پنجشنبه.شدندمحاکمهیملتیامنهیعلاقدام

ترورعامالنتهراناسالمیانقالبدادگاه32شعبهيرأبرابر:کرداعالمدگاه را چنین دا
بیستدانشجومحمد،فرزندعسگرسعید:اولردیفمتهمشدندمحکومزندانبهحجاریان

ابوالقاسموحجاریانسعیدتروربهمباشرتطریقازکشورامنیتعلیهاقدامبردایرساله
بهزینيدیمجمحسندیس.شدمحکوماصفهانزنداندرحبسسالپانزدهمجازاتبهشفیعی

سالدهبهکاوهویعیشفوانیحجارتروردرمعاونتقیطرازکشورتیامنهیعلاقداماتهام
ازکشورتیامنهیعلاقداماتهامبهیمقدمیمحمدعلوشدندمحکومرازیشزنداندرحبس

هیبق.شدمحکومکرمانشاهزنداندرحبسسالهفتبهانیحجارتروردرمعاونتقیطر
ویروغنيمهد،ينثارجانیموسوشدهمحکومسالسهتاچهارازحبسبهزینمتهمان

2.شدندتبرئهزینیگگوناندیسع

درطرشتخوابگاهبهحملهيماجرادراماشدآزادزندانازبعدسالکیعسگردیسع
او.شدمجددمحاکمهوبازداشتیانتظاميروینوقتفرماندهبافیقالتیشکابا82خرداد
درعسگرسعید.کندیمادارهيشهرردرراخانهقهوهکیشود گفته میوشدآزادبعدها

کاندیداي مورد حمایت (موسويمیرحسینانتخاباتستاددرجمهوريریاستدهمانتخابات
.داشتفعالحضوريريشهردر) طلباناصالح

وهالیتحلهمهکهافتادبرونپردهازيرازا در اثناي محاکمه متهمین این پروندهام
هیعلجنجالواتهاماتموجورفتسؤالریزبارهکیبهطلب،اصالحجبههاساسیباتهامات

نیایاصلعواملازیکیکه»یمقدمیعلمحمد«کهچرا،دیخوابفروناگاهبهراست،جناح

همان-1
31/2/1379روزنامه ایران، -2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

حزببهشخصنیاشیگراوآمدیمشماربهیاسالمرانیامشارکتجبههعاالنفازبود،ترور
چندهر.کندانکارراآنتوانستینمیکسکهبودروشنيقدربهآنبايهمکارومشارکت

انیجربهيویاسیسشیگراتاکردتالشحزبآندريوتیعضوانکاربامشارکتجبهه
،انیحجارتروريماجرادریمقدمیعلمحمد.دهدارقردیتردموردزینراطلباصالح
)تهرانشهريشورانینخستياعضاازیکی(پوریمیحکازيانامهلیتحوباتاداشتتیمأمور

با)عسگردیسع(گرشیددوستتاسازد،متوقفیلحظاتيبرارايو،انیحجاردیسعبه
.ددهنقرارهدفموردراانیحجارفرصت،نیاازاستفاده
محمدیوابستگزانیمازآندربود،نوشتهانیحجاردیسعبهپوریمیحککهيانامهدر

به،يجمهوراستیروششممجلسانتخاباتدريونقشومشارکتجبههبهیمقدمیعل
:استنیچننامهنیامتن.شدبرداشتهپردهیخوب

کمیعلسالم،انیحجاريآقاجناب،یگرامبرادر«
درمبارز،ونیروحانمجمعومشارکتجبههفعالبرادرانازیمقدميآقانامهحامل
درمستمرتیفعالسالششسابقهکهتهران17منطقهدريجمهوراستیروریاخانتخابات
ویداخلامورانفعاالتوفعلازیمهماخبارشانیا.رسندیمخدمتبهدارند،مجلسحفاظت

1»پوریمیحک.باشدیميضروراریبسهاآناطالعکهدارندامیانیادرمجلسيادار

نیبرلنفرانسک
عناصرازیبرخشرکتگرفت،صورتدورهنیادرکهيبارخفتوزشتاریبساقداماتازیکی

ادیبنکیتوسطکهیکنفرانس.بودنیبرلنیننگکنفرانسدراصالحاتجبههیافراطوکیالئ
لیتشکسبزحزبیعنیآلمان،بازانجنسهمیحاماحزابنیترمهمازیکیویستیونیصه

یبرخکهداخلازیونیسیاپوزلهیوسبهراآنيدستاوردهاویاسالمانقالببارنیاتابود،شده
بکشاندمحاکمهبهبودند،کردهنفوذهمتیحاکمعمقتاهاآناز

دیسعترورتلخواقعهوششممجلسانتخاباتحرارتپرامیاپساز،1379بهاريابتدا
یکنفرانسزبانیمآلمان،نیبرلشهردر»جهانيهافرهنگخانه«نامبهیمکان،انیحجار

119، ص 82ه کیهان، آذر ما، ترور، سید عبدالمجید اشکوري و حمید رساییبازي1
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یاسیسروندبرییبسزاریتأثامانداشت،آنکنندگانتداركيبرایحاصلاگرچهکهبود
.گذاشترانیا

رارانیاخارجوخلداازییهاگروهآلمان،يسبزهاحزببهوابسته»بولشینریها«ادیبن
شایان ذکر است .کنندیبررسرا»انتخاباتازبعدرانیا«اندازچشمتابودآوردههمگرد

وراستيهاگروهاستقبالبايآورشگفتطوربه،يبرگزارازقبلازششممجلسانتخابات
مصاحبهدرکهشاهمیرژهنروفرهنگریوزونیهماوشیداراز.بودشدهمواجهضدانقالبچپ

».ندهنددستازرافرصتنیاورندیبگيجدراانتخابات«خواستیممردمازفرانسهویرادبا
باوگوگفتدرآنیهماهنگيشورامسئولکه)تیاکثر(خلقانییفداستیکمونگروهکتا

هاتننهرامجلسانتخاباتدورهنیششمخلقانییفداسازمان«کردیمدیتاکآلمانکلنویراد
نیاوکنندشرکتترتمامچههرتیجدباکهاستخواستهانیرانیاهمهازبلکهنکردهمیتحر

یاسیسيفضاازخوديریرپذیتأث1»کندیمشرکتانتخاباتنیادرمستقلطوربهسازمان
موضعرییتغازکهآنيجابهالبتهتیوضعنیا.بودندگذاشتهشینمابهرارانیایداخل

بهنسبتيخرداددوميهاگروهیطلبچالشسبببهباشدشدهیناشضدانقالب
ويخوديمرزبندحفظدربارهيرهبريهاخواستهجملهازونظامیاساسيهاچارچوب

کردندیمدیتاکیبه ورقاناحمدمثلمشارکتحزبينامزدهایوقت.بودآمدهدیپديرخودیغ
واست)بوديرهبردیتاکموردکه (يمرزبندنیاینفيبرا»انیرانیاهمهيبرارانیا«شعارکه
قانونرییتغيبرارفراندومازينوررضایعلمثلگروهنیاشاخصينامزدهاگریدکهیزمان

کیشیآزماازنافرجام،يهاتجربهازخستهانقالبضدکهبودمعلوم،زدندیمدمیاساس
نیايبرگزارآستانهدر.کندیمتقبالاسخودنهیریديهاخواستهتحققيبرادیجدفرصت

درصد70ندهیآانتخاباتدر«کهنیابهاشارهبا)ایسسازمانبهوابسته(يآزادویرادانتخابات
درفیطنیايروزیپکهرودیماحتمالوبودخواهدطلباصالحجناحاریاختدرهایکرس
درینیدحکومتعمر«:گفتهزدجانیهیلحنبا»برسدصددرصدبهیحتشهرهاازیبرخ

وسرعتبهکشورنیادرنویحکومتظهورداشتانتظاردینبااما.استآمدهسربهرانیا
2».باشدکودتاکیهمانند

نیا.داشتضدانقالبيهایرانیابايهمسازازمشحونياگذشتههمآلمانيسبزهاحزب
بهراآلماندولت)دموکراتگروهکسرکردهيشرفکندتروردادگاهانیجردر(یزمانحزب

14/05/1387،نامه صبح صادق هفته1
همان-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

يکردیرودروجیتدربهاما.دادیمقرارنکوهشموردیاسالميجمهورباروابطداشتنسبب
فرجویمعروفیعباسمثلیسندگانینوازتیحماقیطرازرایاسالميجمهوربامقابله،دیجد

منوچهروسروشمیلکرعبدا)نهیآدوگردونشدهلیتعطاتینشرمسئولرانیمد(یسرکوه
.بودافتهی)1378رماهیتيهاشورشاندرکاردستوطلبآوازهيدانشجوجوان(يمحمد
نیاوقتاعظمصدرگرهاردشرودریائتالفدولتمهمعضوعنوانبهآلمانيسبزهاحزب
صدر،دیسع،یماسالحسن،رومندینبهمنمثلخودیرانیاهمکارانازيریگبهرهباکشور

يجمهوربامبارزهسالهستیبتجربهازيبارکولهکه...وینیگرزيجعفر،یرستمخانلیخل
و78رماهیتآشوبگرانازتیحمامثلیاقداماتباقبلیمدتاز،کردندیمحملرایاسالم

قبالدرغربيهابرنامهياجراعملابتکارداشتیسع...ويآزادنهضتياعضابامذاکره
تجربهازییسوازحزب،نیایرانیاهمکاران.ردیبگخوددستبهرارانیایداخلمسائل
يسوازوبودندنگرفتهياجهینتیاسالميجمهوربازیآمقهرمبارزهونیمنافقبايهمکار

شماردرحاالکهداشتندرانیاداخلدرانقالبازقبلیاسیستیفعالدورانازیدوستانگرید
.بودندجلساتشانسخنرانوهاآناتینشرسندهینو،هايخرداددومانیحام

آلمانریسفباوقتکشورریوزوقتیاسیسمعاونزاده، مصطفی تاجزیبرانگسوالمالقات
قصدهاآلمانکهبودییویسنارمقدمهدیشاششم،مجلسانتخاباتيبرگزارازقبلتهراندر

دعوت.کننداجراآنمراحلنیاولعنوانهبرا»انتخاباتازبعدرانیا«کنفرانسداشتند
درمستقلحضوربهابتدادرچهاگرکهبودنددستهچندشاملکنفرانسنیایرانیاشدگان

فیطاز.افتندیخودمطلوبراآنجینتاتینهادراما،کردندیمتظاهرششممجلسانتخابات
دولتمحمودپهلوان،زیچنگمثليافرادیعنیخرداددومانیجرمتحدیداخلکیالئنیمدعو

،یجیالهشهالپور،یروانرهین،یکردوانکاظمسپانلو،محموددانا،سیرئبرزیفر،يآباد
ضدوکنفرانساندرکاراندستیاصلزهیانگ،میبگذرکهیالنیمنهیتهموکارزیمهرانگ
بودنددهینامینیدانروشنفکرراخودکهبوديافرادباتريجدارتباطکنندهشرکتونیانقالب

بهموسوميسکوالرهازینوهاکیالئبانظامدرونيهامجموعهاتصالحلقهنقشواقعدرو
.کردندیمفایارایمذهبیمل

کردیمجلبخودبهراکنفرانسنیادرکنندگانشرکتتوجهزیچهرازشیبآنچه
کینزدافراد(شرکتشهالپور،ییالجتبار،يعلورضایعل،یگنجاکبرمثلینیمدعواظهارات

یعلنامبهوحدتمیتحکدفترازياندهینمازینو)یخاتمدمحمدیسانیحاميمرکزهستهبه
اوحضورنفساما،نکردرادیايتندچندانیسخنراناگرچهزینوریکدلهیجم.بوديافشاررضا
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یتلقتیاهميدارا،نفرانسکنیادریاسالميجمهوردولترانیوزازیکیهمسرعنوانبه
انیجرمواضعدهندهبازتاببودقراریسحاباهللاعزتکناردرچهاگرياشکوریوسفی.شدیم

لباسبهبودنملبسخاطربهزیچهرازشیبباشد،کنفرانسنیادریمذهبیملخواندهخود
قرارتوجهموردخودکنندهقیتشوونیضدانقالبجمعمقابلدرشدنخمکمرتاوتیروحان
يجمهورنظاماستحالههینظرمخالفعناصريبرازینرایمجالسبزهاحزب.بودگرفته
لهکومهتکاریجناگروهکازیانشعابيهاشاخهازیکی(يکارگرستیکمونحزبمثل،یاسالم

ماعالهدفشینماکهآنازپسخود،يهامخالفتآزادانهابرازباتاساختفراهم)کردستان
نظامدرتحولخواستاريروهاینافکاريسازکینزد«یعنیکنفرانسنیااندرکاراندستشده

.بکشانندهملیتعطبهراآنشد،لیتکم»خارجوداخلدریاسیس
عضوروزیديگراچپيدانشجو(پهلوانزیچنگ»1379نیفروردنیبرلشینما«در

سندهینوبعدهاوتشکلنیادرساواكينفوذعاملسپسویرانیاانیدانشجوونیکنفدراس
اصالحخواستهازراخودخواسته،خواستیمسکوالرهااز)يخرداددوميهاروزنامهکیالئ

زیمهرانگ.کنندا جدرانیانجاتنهوستمیسنجاتيبراکنندگانتالشعنوانبهینیدطلبان
دفاعيمناداکنونوشاهمیرژدرروززنمبتذلنامههفتهسندهینووستینیفمحقوقدان(کار
مانعوزیستزنرارانیایحقوقساختارونیقوان)يخرداددوميهاروزنامهدرزنانحقوقاز

یبررسخواستاروخواندسکوالرعیوسفیطخصوصبه»انیرانیاهمهيبرارانیا«شعارتحقق
ناشر(یجیالهالشه.شدخوداتیحسال21طولدریاسالميجمهورتیحاکمعملکرد

سبببهراستیکمونوزدیمدمانیبيآزاديبرارانیادردادنکشتهسال21از)یداخل
ازپسيروزهانیاولدربانوانیاسالمحجابمثلياموربامبارزهدرخودبايهمکارعدم

یمدع،رانیاسندگانینوکانونيگراچپسابقاًعضویکردوان.کردیمسرزنشانقالبيروزیپ
برراآنودانندینمخودازرایاسالميجمهوردورانیحکومتوهیشنوعرانیامردمکهشد
عمرآمدنسربهازياشکوریوسفی.هستندنظامنیادريساختارتحولطرفداروتابندینم

بودنملبسسبببهرااوکهیونیانقالبضدبهواکنشدروگفتسخنرانیادراستبدادگران
يبرامبارزانازواستخشونتیقربانرانیاداخلدرکهگفتکردندیمهوتیروحانلباسهب

اهللاعزت.داردتوقعراکیدموکراترفتارکشورخارجدر)ونیانقالبضد(یدموکراسويآزاد
برحاکمانیجربهیمنفيرارا،ششممجلسانتخاباتدرهايخرداددوميروزیپهمیسحاب
کهیصورتدرداد،هشدارودانست)امامخطتیحاکمدوران(گذشتهسالستیبدردولت
خواهددرونازراجامعهاستبدادگریدبارکنندحلرایاسیسمشکالتنتوانندطلباناصالح
ومقاومتکهنیابهاستيسنداتفاقنیا«:گفتخارجمیمقانقالبضدبهخطاباو.پوساند
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یطوداشتهيکارآمديبسترنیچندرمقاومتیمدنيفضاحفظوزیآممسالمتیستادگیا
1».استدادهراخودشامتحانریاخسالسهنیهم

ياعضازینوسخنراناناظهاراتهیبقباارتباطیبکهکنفرانسنیابخشنیترمهماما
کیزدنيفردعنوانبهکهیگنج.بودیگنجاکبریسخنراننبود،آلمانيسبزهاحزبیرانیا

برحاکمنظامکهسازدمتقاعدراانقالبضدتاکردتالش،شدیمشناختهمشارکتحزببه
وزیآممسالمتیدموکراسيهاوهیشبهرییتغقابلوریپذاصالحيهامیرژجملهازرانیا

دربارهجلسهدرحاضرانقالبضدافراديسروصداانیمدررااظهاراتنیااو.استانتخابات
نیايهایسخنرانازییهابخش.کردیمانیبانتخاباتمثلیطرقازنظامبودنرییتغابلرقیغ

- نظاماستحالههینظرمخالفونیضدانقالببهیگنجاکبرمثليافراديهاالتماسوکنفرانس
از- بودندکردهابرازمردکیشدنانیعروزنکییرقاصقیطرازراخودمخالفتکه
یبجیتروبهزمانآنتاکههايخرداددوميهارسانهشد،پخشیاسالميجمهوريمایس

منکراشاعهبهرایملرسانهکهنداشتندنیاجزياچارهبودند،مشغوليگراباحهفرهنگامان
نیاآمدنوجودبهاززینيزیگرهاآناما.سازندمتهمشرعخالفيرفتارهاساختنیعلنو

دومکهردیپذصورترانیادراستقرار»اصالح«نیکدامکهنداشتندیعمومافکاردرسوال
اختالفآنبهیابیدستروشدرتنهاکشورخارجفاسدوحیوقونیضدانقالبوهايخرداد
دربدحجابزنانزدنکتکقراولشیپيروزکهیگنجاکبرتابودالزمزمانهاسال.دارند

کیدموکراتيهانظامدرییگراجنسهميآزادضرورتبریحتاکنونبود،تهرانيهاابانیخ
ینیديروشنفکرمثلییشعارهاباياعتقادیمبانیجیتدررییتغآورشرمفرجاموکنددیتاک
.سازدآشکاررا

خوديهابرنامهوشعارهاجینتاواتیغابه»انیرانیاهمهيبرارانیا«شعارانیمنادجهل
نیارشیپذبایحتاما.ندارديطرفدارچیهآنانمخالفانوانیحامانیمدرکهاستیفرض

شینریهاادیبن(آنیمتولکهکردهیتوجرایکنفرانسدرمشارکتتوانیمچگونهمحالفرض
دیتاکبااستالزمرانیادرمخالفمختلفيهاانیجر«:کردانیبنیچنراآنهدف)بول
دريادیبنیتحولدیبابلکه،ستینآلمانورانیانایمروابطسربرمسئله...شوندتیحما

2».شودجادیارانیا

همان-1
همان-2
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چیهبودند،کردهشرکتنیبرلکنفرانسدرانیجرنیاازیندگینمابهکهیاشخاصاغلب
ونداشتندملتنیایانقالبوینیدلیاصيهاآرمانباییسوهمویاسالمانقالببایتیسنخ

.شدنددعوتمقاالتارائهویسخنرانانجاموکنفرانسدرکتشريبراجهتنیهمبهقاًیدق
ونبودابتذالویفحاشجزيزیچبار،خفتکنفرانسنیادرنیحاضرتحرکاتواظهاراتنوع

تماممردکیگردکهياعدهیکوبيپاورقصبهجلسهازیتوجهقابليهاقسمتسوگمندانه
نیابروزازپسزینجلسهنیمدعووشديسپرتندداشقرارانیعرمهینزننیچندوانیعر

نظامبهافتراهاوهاتهمتبهپاسخدرونگشودنداعتراضبهزبانتنهانهناگواروتلخاتفاقات
آنبهخودقیعمنگاهباهاآنازیبرخبلکهنگفتند،تركراجلسه،یاسالميجمهورمقدس
دریاسالمانقالبخدماتسالستیبگرفتنمسخرتبهزینوآورشرموکنندهمشمئزمناظر

.نواختندزیستطبلوشدندآواهمانقالبضدباخود،يهایسخنران
رسالتبربناکنفرانسيمحتواازاطالعازپسایرانیاسالميجمهوريمایسوصدا

کسبوینیدلیمساکارشناسانوفقهاازیبرخبامشورتازپس،اشینیدویمل،ياحرفه
ازییهابخشواجالسنیاازییهاگوشهپخشبهاقدامآن،شینماجوازخصوصدرنانیاطم

شرکتبهنسبت،یملتنفروخشمازیتوفانمایسوصدايافشاگر.کردنیمدعویسخنران
هنیمسراسرآنتوفندهامواجیاندکازپسوزاندیانگیبرمرانیبرلکنفرانسدرکنندگان

حضورآندريرتمندیغزنومردکهيانقطههروياریدوشهرهر.نورددیدرماریاسالم
آنانیحامونیننگکنفرانسنیادرکنندگانشرکتازانزجارومخالفتابرازصحنهبهداشت

.شودیملیتبد
نتوانستندزیناصالحاتطرفدارانوسرانازیبرخیحتکهبودرسواآنچناننیبرليماجرا

صدااقدامبهدیشدانتقادنیعدر،کشورریوز،يالريموسوعبدالواحد.کنندانکارراآنیشتز
:دیگویمخصوصنیادريو.کندیمفیتوصزیانگغموتلخاریبسراماجرانیامایسو

چیهبهمدعوافرادوستمینهیتوجییهاکنفرانسنیچندرشرکتاصلمورددرشخصاً«
دويدستاوردهاکهسخنرانانازیبرخاظهارات.باشندینمدولتيسوازیدگنینمابهوجه
حداقلکهیحالدر.بودتلخاریبس،دادندیمجلوهمخدوشکشورازخارجدرراانقالبدهه

1».بودجلسهآنترك،کشورازخارجونیانقالبضدستیناشاتحرکاتبرابردرآنانازانتظار

4/2/1379، همشهريروزنامه -1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

بهوهیتوجرازیانگنفرتوزشتاقدامنیاکهداشتنداصرارهمچنان،ياریبسحالنیابا
.ندینمانکوهشوخیتوبرامایسوصدا،نیبرلکنفرانسکنندگانشرکتسرزنشيجا

بهرهننگلکهوفضاحتنیارفعيبراخودتوانتمامازکهیطلباصالحیمدعانیجر
عملکردهیتوجيبراودینورزغیدرزیناجعمرازیبرخآوردندانیمبهازیحت،گرفتیم

عملبهییاستفتاخصوصنیادرشانیاازخود،مواضعدییتأوکنفرانسدرکنندگانشرکت
درکردنشرکتحرمتبهکهنیابدون،استفتاءنیابهپاسخدريمنتظريآقا.آوردند

شینما«:نوشت،کندارهاشبود،فحشاویعفتیبگناه،مجلسیقطعقیمصادازکهکنفرانس
واضحواستحرامشرعاًوفحشااشاعهبارزقیمصادازونیزیتلوازهاصحنهلیقبنیایعموم
1»استکاردریاسیسزهیانگکهاست

قرارانتقاداتوحمالتنیدتریشدآماجاصالحاتجبههيسوازمایسوصداماجرانیادر
درکهبوديااندازهبهفقرهنیادرفقطمایسوصداهیعلهايجوسازوالتهاباتگستره.گرفت

توجهمرحلهنیادرطلباناصالحتالشنیترمهم.استعرضهقابلقطورومیحجکتابکی
آنان.بودمایسوصداویملرسانهنیبياعتمادیبالقاءومایسوصدابهيافروزآتشاتهام
است،داشتهیینماواقعقصدنهوکردیینماواقعنهماجرا،نیادریملرسانهکهبودندیمدع
احساساتتا،کرداقدامآنمونتاژزینولمیفینشیگزپخشبهیاسیسصرفاًيهازهیانگبابلکه

.زندیبرانگطلباناصالحهیعلرامردمیمذهب
قطفوفقطشدپخشآنچه.نداشتوجودلمیفدرمونتاژنامبهيزیچاساساًکهیحالدر

نخست.نمودیمیمنطقکامالًلیدلدوبهنشیگزنیاکهبودکنفرانسعیوقاازياپارهنشیگز
.يضرورنهوبودسریمنههاآنهمهپخشوبودیطوالناریبسنیبرلکنفرانسلمیف،کهنیا
يمایسازکهبوديزیچآنازترموهناریبسنیبرلکنفرانسکامللمیف،کهنیاگرید

وطلباناصالحبهیکمکتنهانهآنکاملپخشنیبنابرا.دیگردپخشیاسالميجمهور
شیبازشیبرارانیاملتیمذهباحساساتبلکه،کردینمنیبرلکنفرانسدرکنندگانشرکت

مهم.نداشتماجرااصلدریدخالتچیهلمیفساعاتيادیزوکمکهنیاضمن.ختیانگیبرم
.بودافتادهاتفاقآندرشت،زعیوقانیاکهبودنیا

1379.اردیبهشت7روزنامه صبح امروز، -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

نظارتتحتکهسازماننیاازتفحصوقیتحقيبرا،لمیفنیاپخشازپسطلباناصالح
آوردندوجودبهارتباطنیادرراياسابقهیبجنجالو.شدندترمصمماست،يرهبرمعظممقام

.بودرینظیبخودنوعدرکه
وخواستباهمگام،نیبرلکنفرانسدرنندگانکشرکتبازگشتمحضبهزینهیقضائقوه

مشهودویقطعمیجرابهتادادبیترترایدادگاه،غرورشکنانوهتاکاننیايبرایملعزم
.گرفتصورتهیقضائقوهبرابردرزینییهامقاومتچندهرشود،یدگیرسیاعزاممیتنیا

کنفرانس،ایندرخوداعضايازتعداديحضورازمشارکتحزبعیارتمامحمایتاما
يسوازنیبرلکنفرانستیمحکوموجودبا.گذشتآنازبتوانراحتیبهکهنبودموضوعی

کردنمحکومازتنهانهمشارکتحزبمختلف،يهافیطدرهاتیشخصوهاگروهازياریبس
ارشديضااعژهیبه و،کنندهشرکتونیافراطازتیحمادربلکهکرديخوددارناریسمنیا

موضعمایسوصداهیعلياهیانیبیطجلو،بهفرارحرکتیدر،کنفرانسنیادرخودحزب
دروخواندتوطئهونمودهنکوهشنیبرلکنفرانسازیگزارشهیتهدرراآنعملکردوگرفته
کاتیتحرمجموعهدررااقدامنیایاسالمرانیامشارکتجبهه«:شدمدعیايبیانیه

يآقاجنابدولتبامقابله،یاسالميشورامجلسلیتشکازيریجلوگيبرانانهشکوحدت
مورداصالحاتبردنسؤالریزبهویاسیسيهاشیگراوهاگروهدادنقرارارویروویخاتم
قوهبهحملهضمندیگرياهیانیبدرماه بعد د چنو1»کندیمیابیارزخرداددومجبههنظر

یتوجهیبرغمیعل«:کرداعالمکنفرانسایندرکنندگانشرکتمهمحاکعلتبهقضائیه
حزب(قوه،نیادریحقوقویقانونتخلفاتبهمربوطمکررتذکراتبهییقضامسئوالن
مردمگوشبهراخوداعتراضينداگریدبارتاداندیمخودیقانونویشرعفهیوظ)مشارکت

قوهازبخشنیادرآنچهکهکنداعالممردمبهده،رسانهیقضائقوهمسئوالنورانیافیشر
2».نداردرانیامسلمانمردملیاصيهاآرمانوانقالباسالم،بایارتباطچیهگذردیمهیقضائ

جملهازکنفرانسایندرطلباناصالحدیگرساختارشکنانهاظهاراتازفارغدیگر،سوياز
بینایندرکهآنچه...وافشاريعلیاشکوري،ییوسفحسنتبار،علويعلیرضاگنجی،اکبر

بهکنفرانسایندرکنندهشرکتانقالبضدازتعداديشرمانهیبهاياهانتبود،دردآوربسیار
افکارگستردهفشارموجبسیماوصداتوسطآنازکوتاهیيهاصحنهپخشکهبودمقدسات

79اردیبهشت ماه 13روزنامه کیهان -1
79بهمن 3روزنامه همبستگی -2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

و)ره(خمینیامامتمثالبهاهانت.گشتمراسمایندرکنندگانشرکتبهنسبتعمومی
جمهوريعلیهانقالبضديهاگروهکسويازشعارهاییسردادنوانقالبمعظمرهبر

ازومراسمایندرکنندهشرکتطلباناصالحبرانگیزتأملومنفعالنهحضوروایراناسالمی
اینبرگزاريوتیکلازطلبتجدیدنظرطیفومشارکتحزبيهاتیحماناگوارترهمه

قانعآنبهنسبتراخودنتوانستایرانملتعمومیافکارگاههیچکهبودسؤالیکنفرانس،
نقشاصالحاتجناحافراطیطیفنزولتسریعدراتفاقاینکهبودترتیببدینوسازد

تهران،دانشگاهکوي،يارهیزنجيهاقتلهمچونحوادثیوقوعازپسکهچراکردبازيمؤثري
سمتبهرااتهامانگشتمواردایندرهموارهطلباناصالحکه...وحجاریانسعیدترور

بهدیگرکهنبوديانکتهآنتلخحوادثوبرلینکنفرانس،رفتندیمنشانهدیگرحاکمیت
لذازد،کلیدراجلوبهفراراستراتژيآنوقوعدرحاکمیتساختنمتهمبابتوانراحتی

افکارازرافراوانیابهاماتکنفرانساینبرگزاريکهاندعقیدهاینبرنظرانبصاحازبسیاري
اذهاندرتجدیدنظرطلبانسقوطونزولتدریجبهتوانیممقطعاینازونمودبرطرفعمومی
.نشستنظارهبهراملتعمومی
نمایندگانازجمعیدرانقالبمعظمرهبرسخنانازفارغ،کنفرانسنیايبرگزارازپس

بردنسؤالزیربرايايتوطئهوزشتاقدامی«رانیبرلکنفرانسآنیطکهطلباصالح
العملعکستلخاتفاقنیابهزینینیديهاتیشخصوعلماازياریبس،کردندفیتوص»نظام
ویداخلانیحاموکنندگانشرکت،کنندگانبرگزارآن،دیشدتیمحکومباودادهنشان
.نمودندحیتقبرانیبرلنفرانسکیخارج

آبادخرمغائله
البته.دانستدانشجویینظامپیادهازطلباناصالحبرداريبهرهاوجبایدرادانشگاهکويواقعه
فعالیتوحدتتحکیمدفترقالبدرکهجریانایندانشجوییطیفنیزماجرااینازپس

وحدتمیتحکدفتر.کردیمآفرینینقشدادخردومزاییبحراندرمختلفمقاطعدرکردیم
دراردونیايبرگزاربهمصممبارنیا،کردیمانهیسالياردويبرگزاربهاقدامسالههمهکه

بهکهيشهر.شد)بنددرطلباناصالحازتیحماشعاربا(آبادخرمشهرولرستاناستان
یافراطيهاانیجربرحاکمتفکرباراتیسنخنیترکم،ياعتقادوینید،یفرهنگسابقهلحاظ
موضوعآغاز،همانازاستاننیادرییاردونیچنلیتشک،لیدلنیهمبهوداشتطلبحاصال
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بهتوجهبااستان،اطالعاتادارهکلریمدیحت.بوداستاننیمسئولنیبیفراوانياگرهاواما
:بوددادهراالزميارهاهشداستاننیمسئولبهخطاباقدام،نیابودنسازخطر
ونمودیممخالفتآنلیتشکباقطعاًاطالعاتاداره،دیگردیممطرحموضوعنیاقبالًاگر«

اجالسنیايبرگزاريهایژگیووآبادخرمولرستاناستانیفرهنگیاجتماعتیوضعچنانچه
میتحکدفترکهنیابهتیعنابا.گرفتیمقرارتوجهموردنفرهزارتاصدهشتحضوربا

نیمدعوواستنکردهتیرعاراقرمزخطوط،نیاازترکوچکمراتببهییهاشیهمادروحدت
1».میکنیمحرکتتشنجمرزدرناًیقیماهستند،کشوریاسیسيهاجناحازسخنرانانو

تشدبهدانشگاهيکويماجراازپسکهوحدتمیتحکدفترتاداشتوجودییهاارادهاما
.داردنگاهفعالیاسیسيهاعرصهدرهمچنانشدهکهیمتیقهربهرابودشدهسرخورده
سیرئامیپبا1379وریشهردومچهارشنبهروزدرباألخره،میتحکدفتریاسیسياردو
برراییزاتنشسخنانآغاز،هماندرهیافتتاحسخنرانانوکردکاربهآغاز،یخاتمجمهور

نیابه.داشتیپدررایمردميهاواکنشازیموجرونیببهسخنانآنانتشارهکراندندزبان
یعنیاشتباه،نیدوم.خورددیکلهادانشگاهییبازگشاآستانهدرگریدیبحرانوفتنهبیترت

نیابود،معلومهمگانبرتیروحانويرهبرنظام،باهاآنضدتکهیالحالمعلومعناصردعوت
.کردترکینزدبحرانوتشنجمرزبهگریدمگاکیراشهر

وسروشعبدالکریمحامليمایهواپ1379وریشهر3شنبه،پنجروزبامداد8ساعتدر
دربند،طلباناصالحبزرگداشتبرنامهدرتا،نشستنیزمبرآبادخرمشهردروریکدمحسن 

کهیمردمگستردهيهااعتراضلیدلبهامابپردازند،یسخنرانرادیابه)نیبرلکنفرانسعوامل(
راشیهمادرحضورامکانبودند،دونیابازگشتومیتحکدفترياردویلیتعطخواهان

شدهلیتشکياضطرارصورتبهکهآبادخرمنیتأميشورامیتصمبازینسرانجامو.افتندین
ویتیامندیشدریتدابتحتوشدندمنعیسخنرانرادیاومیتحکدفتراردوگاهدرحضورازبود،

.شدندبازگرداندهتهرانبهیتیامنویانتظاميروهاینسابقهکماسکورت
ریغویقانونریغرايرهبراراتیاختیسخنانیط،يعبدعباساجالسسومروزصبحدر

ریغویشرعریغشکلبهواستقدرتاهرميداراکهیکستنها«:گفتوخواندهیشرع

ز پایگاه اطالع رسانی رجا نیوزبه نقل ا.یاريدو پرونده، محمد خامه بازخوانی1
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یاظهاراتدر،زینجمهورسیرئمشاور،یکیخانو1».استيرهبر،کندیماستفادهآنازیقانون
2.شدیاجتماعویاسیسيهاعرصهازیاللهحزبيروهاینراندنانزوابهخواهانمشابه

وکردهدرزرونیببهوحدت،میتحکدفترهیاجالسدرسخنرانانساختارشکنانهمواضع
دفترانیحامنیبيریدرگچهارم،روزعصر.زندیبرانگراشهرنیایانقالبونیمتدمردمخشم
استاننیتأميشورا،هایناآرامنیابروزبا.شدآغازیانتظامویانقالبيروهاینووحدتمیتحک

ازيتعدادآن،یپدر.گردیدلرستانازانیدانشجويفورخروجواردوشدندهیبرچخواستار
بهدستشهر،نیايهاابانیخازیکیدروحدت،میتحکدفترازتیحمادراوباشواراذل

ضدسیپلبامسلحانهيریدرگومردممالوجانبهتعرضویعموماموالبیتخراغتشاش،
نفرهادهورسیدشهادتبهیانتظاميروینپرسنلازتنکیهايریدرگنیادر.زدندشورش
وشدهدهیکشآتشبههابانکویدولتمؤسساتازيشمارعالوه بر این .شدندمجروح

3.شدواردمردمویدولتاموالبهیمالنیسنگخسارات

استاننیتأميشورا1378وریشهر6کشنبهیروزدرسرانجاماوضاع،وخامتدیتشدبا
.نموداعالمیملغوممکنریغراانیدانشجویاسالميهاانجمنهیاتحادشیهماادامهلرستان،

قوه،یاسالميشورامجلس:مسئولنهادسهزمانهمکهداشتتیاهمآنقدرآبادمخربحران
درتفحصوقیتحقجهترایأتیهجداگانهطوربهکیهر،یملتیامنیعاليشوراوهیقضائ
بهراعیوقاگزارشحادثه،جوانبمطالعهویبررسازپستا،کردنییتعآبادخرمعیوقامورد

دوتوجهقابلییهمگراوفراوانمشترکاتوجودخوشبختانه.برسانندیعمومافکاراطالع
مسائلازپرده،هیقضائقوهیبازرسسازمانویملتیامنیعاليشورايسوازشدهارائهگزارش

جبههیقانونریغتجمعمعترضان،کیتحردرزادهتاجنقش:مانندیمسائل.زدکنارياریبس
آشوب،یاصلعاملعنوانبهوحدتمیتحکدفترانیدانشجوازتیحمادراستانمشارکت
واردويبرگزارمحلانتخابدراشتباه،میتحکياردويبرگزارازشیپاستاندارمخالفت

.اردومخارجيبراالمالتیبازریالیونیلیمصد و پنجاهي نهیهز

60.دو پرونده، ص بازخوانی-1
همان-2

1379.شهریور6یکشنبه، ایرانروزنامه -3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

ششممجلسجنجالیهاينطق
ح طلبان توانستند در انتخابات مجلس همان گونه که پیش از این اشاره شد اصال

از این رو نگاهی به کارنامه مجلس ششم .ششم اکثریت مجلس را از آن خود کنند
انجامدستورازپیشنطق1060نمایندگانششممجلسدر.نیز قابل توجه خواهد بود

پیشنهاداتشاملتعداداینکهبودپیشنهاد2645لوایحوهاطرحدرپیشنهاداتتعداد.دادند
علنیصحندررااينامهآئینتذکر1971مجموعدرنمایندگان.شودمیمخالفوموافق

تعدادومورد534اساسیقانونياخطارهاتعداد.بودتوجهیقابلوباالآمارکهداشتند
.استبودهمورد436نیزدولتوزیرانازسؤاالت

درراآماربیشترینجلساتتعدادلحاظازوبودجلساتلیتشکرکورددارششممجلس
درجلساتزیادتعدادگفتندیممجلسعملکردمدافعان.داشتخودازپیشمجلسپنجمیان

منتقدانامابیاید،حساببهمجلسکاردرعطفینقطهتواندمیپارلمانیالمللیبینيارهایمع
.است»مصوبات«تیفیکوتعدادزمینهایندراصلیمعیارونیستگونهنیالزوماًبودندمعتقد
تأخیرنیزدرصد3البتهکهبوددرصد55/2متعددجلساتدرنیزنمایندگانغیبتدرصد
موظفمجلسدرحضوربرايدقیقه21025862نمایندگانبهترعبارتبهاست،داشتهوجود
.اندداشتهتأخیرراآندقیقه617716کهاندبوده

ازبسیاريدرکهبودآندستورازپیشهاينطقششممجلسصاتمشخنیترمهماز
نمایندگان.نبودبابشیوهبدینپیشینمجالسدرکهامري.داشتانتقاديشدیداًلحنیموارد

پیشنطقبهببرندپیشمصوباتطریقازراخودامورتوانستندنمیکهجارهششممجلس
کنندبیانمجلستریبونازخوديهاحرفکمدستیقطراینازتاآوردندمیرويدستوراز
ومجلسرئیسعنوانبهیکروبمهدي.دهندقرارریتأثتحتراجامعهسیاسیفضايو

ودادندمیانجامهانطقگونهنیابارابرخوردهاییاقلیتونیفراکساعضايبرخینیزگاهی
راهانطقاینازموردچند.شدمیششممجلسدرییهاتنشبروزموجببعضاًامرهمین
.میکنیممرور

لقمانیاننطق-1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

ماهآذرششمروزدرهمداننمایندهلقمانیانحسیندستورازپیشنطقجنجالی،نطقاولین
کهرسیدآنجابهوکردآغازسیاستوعدلدربارهايمقدمهباراخودنطقلقمانیان.بود79

فضاییچنیندروشدخواهدمرجوهرجدچارنباشدراربرقعدلآندرکهيکشور«:گفت
صاحببیراخانهجهانی،دشمنانوداخلیخائنانفروش،جونمایانگندمطلبان،فرصت

1».کنندیمچپاولشوانگارندمی

يهادادگاهازبرخیشیوهامروز«:گفتورفتهقضائیهقوهسراغمعیارهااینباآنگاهوي
افرادومطبوعاتبیانآزاديگلويمطبوعاتدادگاهکارد....استوضعیچنینازسزمینهایران

کهقضایینهاد...استنهادهتهدیدتیررسدرراگذاريقانونمجلسساحتواستبریدهرا
روحوباشدقانونوحقبسترودولتیهايارگاندیگربالندگیودادگريبرايامیدافقباید

شبحویکشحقویشکنقانونابزاربدمد،مردمخدمتگزارانومردمدریسدموکراوآزادگی
».استگشتهناامیديوترس
متهماندادگاهجملهازمحاکماتبرخیبودنعادالنهوکردمطرحییهاسؤالسپساو
زندانیمطبوعات،بستنهمچنینوآباد،خرمحادثهحجاریان،سعیدتروردانشگاه،يکوحادثه
اقداماین.بردسؤالزیررانوريعبداهللاوسحابیاهللاعزتچونافراديونگارانروزنامهکردن

ادامهروزهاآخرینتاششممجلسدرکهبعديهاينطقبرايبودبابیفتحواقعدرلقمانیان
متنکهکردندیمارائهمدارکیحتیودانستندیمشدههدایتراهانطقاینمنتقدان.داشت

دومالبته .بودشدهفکسمجلسبهخرداددوميهاگروهازیکیدفترازهانطقاینازخیبر
.بودندکردهردرااتهاماینهايخرداد

افخمیبهروزنطق- 2

نمایندهافخمی،بهروزتوسطکهبوددیگرجنجالینطقکیشاهدمجلس79ماهآذرپایاندر
وفرهنگپهنهدرفشاريهاگروهنقشاو،نطقعموضو.شدایرادمعروفسینماگروتهران

گفتيو.کردصداوسربسیارکهآوردیتیحکاخودنطقپایاندراواما.بودایرانسیاست
برابردرمن«.برویمکایامربهکهشدهاودماغمويروزهاایناشسالهدهپسرك

وشدطاقطاقتمپیشروزچندباالخرهنکهیاتاکردمیمسکوتاومکررهايدرخواست
گفتاو.آنجاستچیزهمهاصلنکهیابراي:گفتبرویم؟کایامربهخواهیمیچراپرسیدم
بگویدهاآنبهنداشتجرأتکسچیهودانستندنمی)نیمسئولازهیکنا(ماپهلوانانکهچیزي

1 6، ص16249، روزنامه رسمی، شماره 8/9/1379صورتجلسه جلسه علنی مجلس، -
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

بودبناکهنسلینییع،مملکتجوانانونوجوانان،کودکانتیاکثرسالدهایندرکهبوداین
چگونهراخودفراغتاوقاتباشد،انقالبمحصولاولینوبمانداماندرفرهنگیتهاجماز

برايدولتازبیشهمیشهگذشتهسالهدهدر]طلبغیراصالحيهاگروه[هاآن...گذراندمی
آندرهجملازواندکردهفیتکلتعیینفرهنگاهلوروشنفکرانهنرمندان،حرکتوحیات
فرهنگیتهاجمبامقابله«کهدادمیادامهطنزبهو»اندشدهسببرامهاجرانیاستعفايروزها

حذفباترافراطیمحافلازبعضیدخالتباحتیوکردقاطعیهايپیشرفتروزبهروز
1».یافتارتقاجدیديمراحلبهمخالفروشنفکرانوهنرمندانیکیزیف

وجحقیقتفاطمهنطق- 3

روزوقتیکهبودکردهایجادسنگینیفضايچنانافخمیولقمانیاندستورازپیشهاينطق
شروع»راجعونالیهاناواناهللا«باراخودسخنانرسید،جوحقیقتفاطمهبهنوبت79اسفند7

دفتر«چونکهبودشدهدیتأکآندروبودرهبريمعظممقامبهاوخطابکهمخصوصاً،کرد
اینمجلستریبونازناچاربهگذاردمیجواببیرامامکررهايدرخواستعالیتضرح

بوداینتجدیدنظرطلبانعمومیکارطرزمنتقدان،دیدازالبته».رسانممیگوشبهراسخنان
بهبعدوکردهچاپهاروزنامهدرابتدارارهبريمعظممقامازخوديهاخواستوهانامهکه

ایشانبانمایندگانکهاستمتعدديجلساترغمعلیاینوکردندیمارساللهظممعدفتر
.اندداشتههمواره

وهمبستگیروزنامهعمومیروابطمسئولمهاجر،داووديفریبابازداشتنحوهازنخستاو
خانوادهبامالقاتدرسحابیآقاي«گفتوکردنگرانیاظهارسحابیاهللاعزتروانیوضعیت

باراموضوعاتیادامهدرجوحقیقت».بشناسدراهاآننتوانستونداشتروحیتعادلخود
تبریز،وتهراندانشگاهيکوحادثهاي،زنجیرههايقتلعامالن«:گذاشتمیاندرنظامرهبر
نمازدروزراضاربینقانونی،غیرتظاهراتبرگزارکنندگانقانونی،اجتماعاتبهکنندگانحمله

هاآندربند؟یاآزادنداند؟زندهیااندمردهآیا.هستندیکسانچهحجاریانترورآمرینعه،جم
2»؟کندامنیتاحساستواندمیجامعههاآنمصونیتوهاآنوجودباچگونهوندیکجا

6مجلس ، ص29/9/1379، صورتجلسه جلسه علنی 16273روزنامه رسمی، شماره -1
8مجلس ، ص1379/ 7/12، صورتجلسه جلسه علنی 16352شماره همان،-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

اوبهجوحقیقتاستعفايجریاندربعدهایکروبمهديجو،حقیقتاظهاراتاینرغمعلی
شمابابرخورديهیچکهشدنداینخواستاررهبريمعظممقامشما،نطقازبعدکهگفت

تحقیقبههاروارد،دانشگاهکنديمدرسهدرورفتآمریکابهبعدهاجوحقیقت».نگیردصورت
.پرداختایرانداخلاصالحاتجنبشبرايراهکارارائهو

آرمینمحسننطق- 4

عضو مرکزیت سازمان مجاهدین –آرمینمحسنهبششممجلسهاينطقنیترمهمازیکی
شدانجام82سالتیرماهدرکهشتدااختصاص-انقالب اسالمی ایران و نماینده مجلس ششم

تهراندربازداشتدرکهییکانادا- ایرانیخبريعکاس(یکاظمزهراپروندهبهآندرو
پسهايمصاحبهنیزوقبلهاينطقدرکهشدیادآورنطقاینآغازدراو.پرداخت)درگذشت

اینبهرسیدگیجریانکهصورتیدرکردهوعدهمردمبهیکاظمزهراقتلپروندهدربارهآناز
.دست به افشاگري خواهد زدوشوددهیکشانحرافبهپرونده

امنیتی يهادستگاهغلط، بعضاًاطالعاتی غیر رسمی و ارائهبا در نطق خودآنازپسآرمین
جالب ان بود که با این که این خبرنگار داراي . ضایی را به قتل این خبرنگار متهم نمایدو ق

(!) »خبرنگار کانادایی«شناسنامه ایرانی بود و با ان وارد کشور شده بود، آرمین از وي با عنوان 
1.نمودیمیاد 

شیرزاداحمدنطق- 5
آناز1382آذرسومدرشم در مجلس شاصفهاننمایندهشیرزاداحمددستورازپیشنطق

برخوردنوعکهاستخاصاهمیتواجدپرداختمیایران ايهستهپرونده فناوري بهکهجهت
.افزایدمیآناهمیتبرنطقاینبامجلسرییسجديبسیار

شیرزادآنکهازپس.برانگیختمجلسنمایندگانورئیسمیاندروسیعیواکنشنطقاین
خواند،المللیبینفشارهايساززمینهراعملکرداینوکردانتقادنظاماخیرسال20عملکرداز

تکرارراسخناناینودادقرارسؤالموردراشیرزادسوابقوسخناناینمجلسرئیس
:گفتخودنطقازبخشیدرشیرزاد.دانستاسرائیلوکایامرادعاهاي

4- 2، صص 29/4/1382صورتجلسه علنی ،17020همان، شماره-1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

ما بهامید چشممحروميهاتودهمتما، میهستجهانيمعنورهبر کهمیبودیمدع«
زدهخشونتجوامعدر تیانسانو اخالق، سردمدار میکنیمتیحماجهانمظلوماناز . انددوخته
. میدارهیتکجوانانمانيثارگریاو مانیا، بر یضدانسانمرگبار يهاسالحيبجا. میهستامروز 

، از نفوذ درفشو داغيبجا. ددارمردمقلوبدر شهیرقدرتمانکهمیهستیمیرژمیگفتیم
یهمبستگو ستینمردمو رهبرانانیميافاصلهما حکومتدر . میبریمبهرهيمعنوکالم
بهتیبشريبراینینوراهمیبودیمدع. هاستتوطئهتمامشکستضامنتیحاکمبا مردم

از دهیبروبگر و ، سرکخشناند ساختهیمیرژچهرهاز ما جهاناما امروز در . میاآوردهارمغان
را يزیانتقادآمسخنچیهکهیمیرژتصویر . سرکوبو ابزار ینظامقدرتبر یمتک، مردم

در خفاء، کهیحکومتچهره. یابدمیگسترشآنقرمز خطوطيمرزهاروز بهتابد و روز برنمی
تیبشردکنندهیتهدمرگبار و ابزار يهاسالحهیتهبه فکردارد و شیادعاهابا متفاوتيرفتار
داند را نمیجهانگفتگو با منطقییگوکهاستشدهمنعکسيریتصوچنانمیرژنیااز . است

ارتباطدر یستیتروريهاگروهنیتریقسو نیترخشنشناسد و با تهدید را میزبانو تنها 
وجود دارد و جهانو کنار گوشهدر یستیترورحوادثاز ياریبساو در يپاگویند رد می.است

تعهداتبهگوید و میدروغکهاند ساختهیمیرژاز ما تصویر . استسرکوباو ابزار يبرانید
از یبرخدرشتتیتر شیپچند روز . هذاعلی، و قسستینپایبند یجهانجامعهخود در 

توانیم. »استگفتهدروغانیجهانبهسال) 19(یاسالميجمهور«: بودنیااروپا يهاروزنامه
را هاآنشهیهممثلتوانیمداد، نسبتیستیونیصهيهارسانهبهرا غاتیتبلنیاتمام

کماکانتوانیم. زدیاسالميجمهورتیمظلومو داد از دانستیجهاناستکبار يهاتوطئه
1».کردمنسوبدشمنیدشمنبهرا اتهاماتتمامو پنداشتجهانيهایخوبخود را محور 

خروسها ، دمهاسرنخهاآنوجود دارد، انیمنیاسادهبسیار کتهنکیاما «دادادامهشیرزاد
و مداركنیا. دهدمیجلوهمحقشانیادعاهارا در هاآنکهاز ما دارند یمستنداتو مداركو 

کهدانند نمیدقتو یبه درستما مردمشود و نمیمنعکسکشور داخل، نوعاً در مستندات
نیابابتکنند و مییاسالميجمهورمتوجهرا ییرهایصتقو اتهاماتچهجهانيهارسانه

دشمنانآناخیر، يهاماهدر هستچهاما هر . وجود دارداثباتيبرايشواهدچهاتهامات
اند توانستهياسابقهیببه نحویستیونیصهو ياستکبارهاي رسانهآنو انقالبخوردهقسم

حقامروز هاآن. متقاعد کنندشانیشگیهميادعاهابهنسبترا جهانمردمیعمومافکار 
کهمیاکردهيکار. استتیواقعاما استیتلختیواقعنیا. اندظاهر شدهشهیهمتر از بجانب

8-6، صص 3/9/1382، صورتجلسه علنی 17219همان، شماره -1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

میگفتیمیاسالميجمهورمیرژدربارهما آنچهبگویند، ببینید شهیهمها سرفرازتر از آمریکایی
ياستکبارغاتیتبلمستنداتهیتهدرکار اندستسخاوتمندانهیکسانامروز .... داشتصحت
بلندپروازانهيهاپروژهکردند، برفزیر بهسر خود را لوحانهسادهکهیزمانآن... . هستند

يفناوربهیابیدستيبراها را شیوهنیترنامتعارفو نیترنامعقولکردند، یطراحهدفیب
متخصصانیبررسدید و معرضدر يروزکنند میآنچهکهبرگزیدند و فکر نکردند ياهسته
کردند تا در چند متر یطراحيمترهزار ) 50(میعظتیساکهروز آنگیرد، قرار میجهان
آب، چاهنیااگر از کهکنند، فکر نکردند نصبکوچکدستگاهچند آنگوشهکیاز مربع
را يروزروز باید نآدر يآر. خواهد آمدر دياستکبارغاتیتبلناندرنیاید، کیاستراتژيفناور

هر فرضا بآیا . »گفتدروغسال) 19(یاسالميجمهور«ما تیتر شود هیعلکهدیدند می
1»؟استهیتوجقابلیغاتیتبلو يمعنوضربهنیایتیموفق

ويبهمجلسرئیسداشتراجایگاهتركقصدويوشدتمامشیرزادنطقکههنگامی
اگر بگوید، لیاسرائرادیو دارمیعالجناباز السؤکیمنکهبایستید جانیهم«:گفت

مردمبهما استسال19بدهید؟ جوابرا نیاگوید؟ شما تندتر میلیاسرائها را رادیو همین
جانیهمرا نیا. بردیدسؤالرا زیر نظامکل؟ شما !میگفتدروغهمدنیا به؟ !میگفتدروغ
گوید؟ میچهنظامگویید، میچه، شما میوگیمچهمنبفهمند اصالً مردمبدهید تا جواب
کهيمأمورکیبهدو نفر، به، بندهبهنفر، ک یبهکنید مییاشکالکیآیید میوقتکیشما 

، دمیفهمرا نیامن، کردهيکارکیياگوشهکیکهیکسکیبه، کردهیغلطکینیاودم
تو يهاحرف، میقائلشما يبراکهیاحترامهمهبا ! دکتر شیرزاديآقا...بدهیدحیتوضشما 

نظامکلیا استيمواردکیبهاشکالتشما آیا کهدمیفهمرا نیاناقصمفهمنیارا با من
نیااز منظورتمینیبببگو حیصرگفتند؟ اصالً راستلیاسرائو آمریکا و گفتدروغمردمبه

استسال20يفرمودشما بفهممخواهمیممن، بفهممخواهمیمنادانمنبود؟ چه
یعنیپیدا شد رانیادر شیهانخ، سر خوب.پیدا شدرانیادر شیهاسرنخهمگفتند، بعد 

برخالفمخصوصاً منبدهید، حیتوضرا نیا!؟میهستگودروغهستند و ما گوراستهاآن
مسأله، مسألهچونتذکر بدهند اما منبهدارند حقگرانیدو يانصاريآقاکهنامهنییآ
کار را نیاتا حاال کههستهممینو سالسه، کردمتیمسئولاحساسمن، استياشهیر

بهشفافو حیصررا منظورتان؟ ستیچمنظورتانکهبدهحیتوضرا مطالبتانشما . امنکرده
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سخنانازمنافقبرمرگشعاردادنسربانمایندگانازبرخیهنگامایندر» ..بگوییدمردم
1.کردندحمایتیکروب

کیبه عنوانمن«: هستبندهجملهنیآخرنیا«:گفتبودتریبونپشتهنوزکهشیرزاد
چیهرود مینیسرزمنیاامروز بر آنچهاز یبرخکنمیماعالمصراحتبهیهفتو پنجاهیانقالب
».نداردکردند يراهبرما راحلامامکهیانقالببا ینسبت

ییکارهایاسالميجمهورنظامباشد در ادتانی«:گفتشیرزادپاسخدرنیزمجلسرئیس
مننکهیا، با میبودما همه، میمسئولما همهخود، يبجاخاصافراد يمواردکی، شدهکه

يکارهایا بودممجلسیا در بودمکههمییهابخش، نبودمحکومتاصالً در سال) 8(خودم
کهگویند افراد اینجا مینمیبیمرها را از کایبعضمنباشد ادمانی، اما مردمبهکمکو يامداد

یمدعدانمینم.اندشدهیمدعاند آمدهتازهدادند حاال میانجامکارها را آنبودند و خودشان
، خود میبرسدور قضایا را کی، میکنیبازخوانرا مانیهاپروندهمییایباصالً ... اند؟ شدهیکسچه
چهدکتر شیرزاد، کجا بود، در يآقا، خود مینیببیولداشتمارادتمندکتر شیرزاد يآقا

کیمنيبرادرهاکهکردنصحبتنحوهنیاآخر . میکردیمییکارهاچهبود، یینهادها
2»،استنیااوضاع، مییبگوکهاستيانحوه

و انتقاد اشکالکهمییبگويطوررا هانطق«:گفتنمایندگانبهخطابمجلسرئیس
یبعضبحثکمکمترسمیممن. نبریدسؤالر یزرا شدهکهییکارهاکلو منظاکلاما ...میدار
3»!شدانقالببگویند اصالً چرا کهبشود يطورانیآقااز 

اينامهدرکه متوجه شده بود چه نطق ننگینی را قرائت کرده، از بیم واکنش مردم، شیرزاد
:تالش نمود خود را از اتهام مبرا نمایدمجلسرئیسبه

عرضبااسالمیشورايمجلسمحترمریاست،یکروبالمسلمینواالسالمحجتجناب«
بندهادبیاتکهکنمیمتصدیق.استشدهتفاهمسوءباعثبندهعرایضکنمیمتصورارادت،
کلتمتوجهوجههیچبهشونددیدهدقتبهجمالتاگراماباشدداشتهقصوراستممکن

تریبونازبدانیدصالحبخوانمنشدفرصتکهآخريجمالتهچنانچ.نیستاسالمیجمهوري

همان-1
همان-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

اسالمیجمهوريوانقالبآخريگیرينتیجهدرشودمعلومتاشودقرائتشماخودتوسط
».استشدهتطهیرمجدداً

درنمایندگانبرخیمتأسفانه«:گفتشیرزادنطقبهنسبتخودتذکردرنیزانصاريمجید
ومجلسکلبیروندرشودمیموجبکهکنندیممطرحراهاییحرفخودهاينطق

».شوندمحکومنمایندگان
ازانتقادباودادهتذکرشیرزادسخنانبهنسبتهمزنجاننمایندهيشکورابوالفضل

.دادقرارانتقادموردرانظامبردنسؤالرزیويسخنان
زمینهدرنظرانصاحبازیکیراشیرزاداحمدمجلس،رئیسنایبخاتمی،محمدرضا

گذشتهکارازکارامابود،»گزندهنسبتاً«اوسخنانلحنکهگفتولیدانستاتمیانرژي
ایجادهاگروهورادیوهابرخیبرايرامناسبیتبلیغاتیخوراكهامدتتاشیرزاداظهاراتوبود

.بودکرده

ینیخوئموسوياکبریعلنطق-6

فضايکهبودتهراننمایندهینیخوئموسوياکبریعلآنازمششمجلسدرتندنطقآخرین
کهخاتمیمحمدرضاسرانجام.شداوبهنمایندهچندحملهموجبوریختهمبهرامجلس
.نخواندرااعتراضموردبندخواستاوازداشتعهدهربراجلسهریاست

يکودتا«ازگرفتورتصهفتممجلسانتخاباتازپسکهخودنطقدرینیخوئموسوي
»ایرانخواهتحولجریانعلیه«هفتمانتخاباتدراوگفتهبهکهآوردمیانبهسخن»پارلمانی
وکنندقعودوقیامايفرمودهبهکهگرددچینیمهرهترفندهربهمجلس«تاگرفتصورت

ونیسیکمونخیزدبرجویانحقیقتافشاگرانهصدايونشودنگاشتهانذارواعتراضنامهدیگر
نظامیانیورشدگراندیشان،هايقتلگزارشونباشددگانیکشستمبرايمأمنیآن،نوداصل

فعالینوزندانیانونگارانروزنامهآزادوهايانفرادطرشت،وتبریزتهران،دانشگاهيکوبه
یکسونیازردراحاکمانگوشدانشجوییجنبشفعالینودانشجویانخصوصبهسیاسی

زرافشان،،یگنجرحمانی،علیخانی،صابر،انفراديوزندانتنهاییازسخنیمجلسدردیگر
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تیحاکمکهکندآنونیاوردزبانبرمظلومزندانیانسایروباطبیعبدي،،ياشکورآغاجري،
1».پسنددمیحکومتکهگویدآنتنهاوخواهدمی

نگذاشتنصیببیهمرام به اصالحاتدولت موسورییسخودسخناندرینیخوئموسوي
بهاثناءایندرو«:گفتمیکرداشارههفتممجلسداوطلبانازهاصالحیتردبهکهزمانیو

نبرایافسوسیوتأسفیبهملترأيوجمهوريمسندبرنشستهسوزانفرصتمعمولسیاق
یحکومتيهاحکمجراياربسکوتبانهایتدروکردندبسندههاچینیمهرهسازيمقدمه

نامبهنمایشیبافرمایشیمجلسلیتشکاقتدارگرایانکامبهوایشانباتاکردندنیتمک
2».دگردمیسرانتخابات

!بر آتش افروزيییهانطق
سالرچهاطولدرشدند،خواندهافراطیکههایینطقسایرونطقاینمنتقدان،دیدگاهاز

جامعهسطحدرجنجالوهیاهوایجادومجلسوقتدنکرتلفجزحاصلیششممجلس
برآینديبایدواقعدردستورازپیشهاينطقداشتند،اعتقادمنتقدان.نداشتدیگريحاصل

ویژهبهاقتصادياجتماعی،مشکالتازمردمکهحالیردولیباشدمردموجامعهصداياز
بهتنهاودندیکوبسیاستطبلبرموارههششممجلسنمایندگانبرخیبردند،میرنجگرانی
هايدغدغهنمایندگانهاينطقاگر«؛کردنداشارهخودهاينطقدردلخواهسیاسیمسائل
».ندادرويگاههیچامرایناماشدمیهمراهمردمیهايحساسیتباقطعاًبود،مردماصلی
ازسیبیبیکهجایی.دادنشانراخودخوبیبهمجلسکارپایانتحصندرکهايمسأله
ودادیمخبریالمللنیبيهارسانهدرایرانمجلسنمایندگانتحصنگستردهبازتاب

گذاشتهتمامسنگاتفاقاینمطبوعاتیپوششدرخرداددوميهاگروهبهنزدیکيهاروزنامه
منتقدان،دیدزا.کردندیمعبورهایفروشروزنامهدکهجلويازتفاوتبیعاديمردمبودند،
گویاي،شدیمدیدهمتحصننمایندگانسرپشتدرانگلیسیزبانبهکههایینویسیپارچه
.مردمبهتکیهجايبهخارجبهنگاهبود؛چیزهمه

1386يد08،سوزي خاتمیصتهاي رادیواسرائیل و فراز رکورد جلسات تا حرفسایت الف، -1
همان-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

نشانشد،اشارهبحثابتدايدرکهطورهماندستورازپیشهاينطقموضوعاتبهنگاهی
نحويبهاست،داشتهنمایندگانهاينطقدررالویتاوبیشترینسیاسیموضوعاتکهدهدمی
هاينطقاشارهموردکمتردیگرمسائلودادهلیتشکرانطقمجموعازددرص37که

خودبهراهانطقمجموعازدرصدکیازکمترحتیبعضاًکهنحويبهبودهنمایندگان
.استدادهاختصاص

هاينطقازمیزانبیشتریندرصد14.40باهقضائیقوهازانتقادنیزسیاسیمسائلدر
بحثسیاسیهاينطقدرنمایندگاندوماولویت.بوددادهاختصاصخودبهراسیاسی

جناحساختنمتهم.داداختصاصخودبهراهانطقمجموعزادرصد13.10کهبوداصالحات
عملکردنقد.بوددگاننمایندیددراهمیتموردموضوعسومینتراشیمانعبهدولتمنتقد
نظام،هايضرورتدركمردمی،مشارکت،یاسیسمنازعاتبهدادنپایانلزوم،حاکمجناح

هايسیاستنقددشمنان،هايتوطئهسیاسی،توسعهدوقلو،لوایحنگهبان،شورايعملکردنقد
جمهور،سرئیازحمایتودیتمجرهبري،ازحمایتانقالب،بهوفادارياعالمنظام،گذشته
انتخاباتنتیجهدریفرافکنآباد،خرمغائله،مایسوصداازانتقادخاتمی،بههشداروتوصیه

نمایندگانسیاسیهاينطقهاياولویتسایرترتیببه...و82خرداداغتشاشاتشوراها،
.دادمیلیتشکرااقلیت،واکثریتازششم،مجلس

تحصنوهفتممجلسانتخابات
هامدتاز.دانستنظامومردميبرايگریدآزمونصحنهتوانیمراهفتم،مجلسباتانتخا

ششممجلسدررایحیلواوهاطرحتندروهاهفتم،مجلسانتخاباتیرسمروندآغازازشیپ
نظارتيهاأتیهونگهبانيشوراتوسطداهایکاندتیصالحیبررسبرتارساندندبیتصوبه

نیتریاصلاز،دیگردبحثترشیپکهانتخاباتقانونرییتغحهیال.گذارندبریتأثآن،منتخب
اریاختسلبمذکورحهیالازهدف.شودیمقلمدادمقصودنیاجهتمشارکتحزبيهابرنامه
کهطورهمانواستبودهمجلسيداهایکاندتیصالحیبررسخصوصر دنگهبانيشورا
.دیرسبستبنبهکهداشتيادهیعداشکاالتحهیالنیامیآورد

بههاتیصالحیبررسروندتابرآمدندصدددرمقصودنیادریناکامازپسهایمشارکت
جنگيهاکیتاکتقیطرازوندینماسدراششممجلسيتندروندگانینماتیصالحخصوص

.دهندجلوهحقراباطلودییتأراتشانیصالحعدمیروان
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

یرواننیسنگيفضاکیجادیاهدفباگستردهحمالتوهاجمههفرماناساس،نیهمبر
داهایکاندتیصالحیبررسمقطعدرتاشدصادرآننظارتيهاأتیهونگهبانيشورايبرا
درودهدانجامراخودینظارتفیوظایدرستبهنتواندنگهبانيشوراهفتم،مجلسيبرا

نینخستدرنیآرممحسن.شودرعبدچاروطلباندایقانونطیشرااحرازدرقانونکاملاعمال
تاانقالبنیمجاهدسازمانومشارکتحزبياستراتژیاصليمحورها،1382مهريروزها
»تشانیصالحردازيریجلوگيبرانگهبانيشورابرفشار«راانتخاباتروندشروعزمان

.دانست
یبررسشروعآستانهدرشد؛عشرونگهبانيشورابههجمه،ياستراتژنیااعالمازپس

حزبیمطبوعاتحمالتتریت»میکنینمسکوت«نظارتيهاأتیهتوسطهاتیصالح
راستانیادر.بستنقشمشارکتحزببهوابستهاتینشرنخستصفحاتبرمشارکت

ویملتیامنونیسیکمسیرئومشارکتحزبوقترکلیدبمقامقائم،يردامادیممحسن
نظارتاعمالبهاشارهبانواسیروزنامهباوگوگفتدرششم،مجلسیجخاراستیس

يو.ساختمتهمانتخاباتکردنيامرحلهدوبهرانهادنیانگهبان،يشورايسوازیاستصواب
مجلسينامزدهاوششممجلسدرحاضرانازاعمحزبشيداهایکاندتیصالحردنیهمچن
1.دانستانتخاباتهرآزادانیغيبرگزارموجبراهفتم

نیبنابرا.گرفتصورتحزبنیاکلریدبيسواز،مشارکتحزبدتریشدامايبعدحمله
يشوراشیشاپیپششم،مجلسسیرئبیناومشارکتحزبکلریدبیخاتممحمدرضا

وساختمتهمیاساسقانونریمغاویرقانونیغعملکردبهرانظارتيهاأتیهونگهبان
مسئولعنوانبهجمهورسیرئازآنچه...«:دیگردعملکردنیاباجمهورسیرئردبرخوخواستار

آنيبراکهیتخلفاتوهایتخطيجلوکهاستنیارودیمانتظاریاساسقانونياجرا
ازهستزینیاساسقانونخالفکهکندیدگیرسکجاکهنشدهینیبشیپ)انتخاباتيبرگزار(

نظارتيهاأتیه،يمستندگونهچیهارائهبدونسپسيو».ردیبگرانگهبانيشورادرجمله
نظارت، رسماً اعالم يهائتیهياعضااز یبرخ«:نمودیاساسقانونبهالتزامعدمبهمتهمرا
2»ستندینملتزم ) یاساسقانون (قانون نیابه کهکنندیم

همان-1
1382.10.2، یزدآفتاب روزنامه2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

خصوصر دنظارتيهاأتیهیینهانظراعالمخیتار،1382يد20بهشدنکینزدبا
حزبکلریدب،یخاتمرضا.افتییفزونتندروهاحمالتهفتم،مجلسيداهایکاندتیصالح

طرحبایخارجویداخلمطبوعاتخبرنگارانجمعدريامصاحبهیطيد17در،مشارکت
تیمشروعجهینتدروکمترمردممشارکتباشد،ترگستردههاتیصالحردچههرکهادعانیا

یستادگیایرقانونیغتیصالحردهرگونهبرابردرما«:داشتاظهارشد،خواهددارخدشهمنظا
1».رفتمینخواهآنبارریزورفتیپذمینخواهراآنومیکنیم

جنبشنکهیانمودنمطرحبايامصاحبهدرزینمشارکتحزبیجنجالعنصرزاده،تاج
بهاصالحاتشکستواستیاسالميهورجمچارچوبدرماملتانتخابنیآخریاصالح

نگهبانيشوراکهستینياگونهبهفضا«:کرددیتهداست،یاسالميجمهورشکستيمعنا
يعادطیشرااگرایخواهدینمدلشاننکهیانه،کندتیصالحردرانفرپانصدکهکندجرأت

اجرارايجدییهابرنامهنهیزمنیادرطلباناصالحدانندیمچون،کردندینمراکارنیابود،
سهیمقانیمنافقعملکردبارانگهبانيشوراعملکردتند،يریتعابباادامه،دريو».کنندیم

2.دانستیکیراآنوکرد

اوجبهداتیتهد،داهایکاندتیصالحخصوصدرنظارتيهاأتیهنظراعالمآستانهدر
درراانتخاباتمیتحرایقیتعوشنهادیپ،رکتمشاحزبياعضااز،یمانیسلداوود.دیرسخود

وگستردهيهاتیصالحردصورتدر«:کردمطرحطلباناصالحگستردهتیصالحردصورت
انتخاباتدرمنصفیاسیسيهاگروهازکیچیهانتخابات،اصلبردنسؤالریزویرقانونیغ

جمهورسیرئومجلس،ینونرقایغيهاتیصالحردصورتدر...کردنخواهندشرکتیشیفرما
بهانتخابات،خواندنیرقانونیغاستممکنبرخوردنیا.کردخواهندبرخوردمسئلهنیابا

3».باشدانتخاباتمیتحرتینهادروآنزمانانداختنقیتعو

؟شدیمنیمخالفيهايغوغاساالروهايجوسازمیتسلستیبایمهمبازنگهبانيشوراایآ
میتصم؟آمدیمکوتاههمباز،افتییمآنانتیصالحعدمبرداليدیجدنداتمستاگریحتو
وقانونتیرعابرراخودعزمشورانیاسرانجاماما،نمودیمدشوارچندهربارهنیادريریگ

موجببه.دیگردمتحملراینیسنگيهانهیهزچندهربود،گرفتهیشیاندمصلحتاززیپره

1382.10.18نو، یاسروزنامه-1
1382.10.15اعتماد، روزنامه2
138210.28نو، یاسروزنامه-3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

دورهنیهفتمدرحضوريبراششمدورهندگانینماازنفر80تعدادتیصالح،میتصمنیا
.شدردنگهبانيشورايسوازیاسالميشورامجلس
ضمنونمودصادرياهیاطالعهفتممجلسانتخاباتبرنظارتيمرکزأتیهيد20روز

یرسبرروندها،استاننظارتيهاأتیهدرداهایکاندتیصالحبهیدگیرسانیپااعالم
حیتشرنشده،احرازایردهاآنتیصالحکهراییداهایکانداعتراضنحوهزینوهاتیصالح
نظامدرمجلسيواالگاهیجابردیتأکبانظارتيمرکزأتیهيامادهششهیانیبدر.نمود
رامجلسندگانینماداوطلبانخاصطیشراکهیاساسقانونازيموادبهاشارهویاسالم
،ییاجرايهاأتیهزحماتوهاتالشازسپاسضمن- 3...«:بودآمدهنیچن،دهکرحیتشر

اعالمومستندمداركوجودرغمبهومواردیبرخدرکهمیهستتلختیواقعنیاانیببهناچار
جهینت.اندنبودهموفققانونبهعملدرناخواسته،ایخواستههاأتیهنیا،یقانونمراجعنظر

وسرقتسابقهشهرت،سوء،یمالفسادکهبودافرادیبرختیصالحدییتأ،یکوتاهنیا
ربطيذمراجعيسوازآنانادیاعتزینویرقانونیغيهاگروهکازيهوادارایییقضاتیمحکوم

نظارتيهاأتیهکارحجمويدشواربرکهتیواقعنیابهتوجهباـ4.بودگشتهاعالم
کهانتخابات،برنگهبانيشورانظارتقانونسهمادهياجرامنظوربههاأتیهنیا،افزودیم

درکشوروزارتاقداماتویانتخاباتيهاانیجرومراحلهیکلبرنظارتيمرکزأتیهآنطبق
انیجرحسنویندگینماينامزدهاتیصالحصیتشخوییاجرايهاأتیهوانتخاباتامر

تیصالحیبررسبهانتخاباتقانون50و48،49موادبههیتکباوکردخواهدنظارتانتخابات
کیازشیبصرفباوروزهفتمدتبهکهیبررسنیابا.پرداختندشده،نامثبتداوطلبان

چهارگانهمراجعازواصلهاستعالماتویقانونمستنداتاساسر بشد،انجامساعتنفرهزارصد
شناختهیقانونطیشرافاقدشده،نامثبتداوطلبانازيتعدادمحل،درالزميهایبررسو

ییشناسادرست،ینشانارائهعدملیدلبهداوطلبانازيشمارفوق،مواردبرافزون-5.اندشده
گونهنیايباالشمار.کنددییتأواحرازراآنانتیصالحنتوانستأتیهنیاجهینتدرونشدند

ياارادهوجوداییقانونيهاآموزشضعفنشانهوتأملقابلاتانتخابازدورهنیادرهانامثبت
تیصالحکهیداوطلبانزینوداوطلباننیاکهاستیهیبد- 6.استآنانتعدادشیافزايبرا

يفرمانداريسوازآنانتیوضعابالغازپستاداشتخواهندحقاست،شدهردآنان
يشوراایهااستاننظارتيهاأتیهبهراشیخوراضاعت،یقانونمهلتدروهیانتخابيهاحوزه

وشهروندانحقوقحافظعنوانبهنگهبانيشوراآنازپس.ندینمامیتسلنگهبانمحترم
واعتراضاتنیابهیینهایدگیرسآمادهگذشته،همچونانتخاباتيبرگزارسالمتضامن
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

مردمافتخاروعزتازيگریدنیزربرگشاهدخدا،خواستبهتااستمردمحقوقاحقاق
1».میباشرانیاسربلند

صرفاًمواضعاتخاذباوبرخاستندمخالفتبهکپارچهیاصالحاتجبههاقدام،نیایپدر
شیپبحرانمرزتارایاسالميجمهورکهزدندیاقداماتبهدست،یقانونریغویاحساس
:ازعبارتنداجمالطوربهاقداماتنیا.بردند

ونیآبستراکس)لفا

مورددرنظارتيهاأتیهنظراعالمبرابردرششممجلسندگانینمایبرخومشارکتحزب
داهایکاندتیصالحرديردامادیممحسن.کردنداتخاذيتنديریگموضع،داهایکاندتیصالح

تیصالحردياهیانیبصدوربايد23خیتاردرمشارکتحزب.دانستیرنظامیغيکودتارا
نظاماستحالهجهتدربزرگیبدعت«و»ملتیاساسحقوق«ریمغایاقدامراداهایکاند

ازراپاهیانیبنیادرمشارکتحزب.دینام»تیجمهورازنظامکردنیتهویاسالميجمهور
کهییآنجاازما«:شدنظارتيمرکزأتیهياعضاکیکایعزلخواستارونهادفراترنیا

ومیدانیمیملانتیخ،ياستبدادوبستهنظامکیبه،یاسالميجمهورازرانظاماستحاله
،حکومتينهادهاتوسطرایرقانونیغاقدامهرگونهیداخلیاسیسطیشرابهتوجهبانیهمچن

ومیدهیمهشداراقداماتنوعنیاعواقببهنسبت،میکنیمیابیارزیملمنافعوتیامنهیعل
2».میهستنظارتيمرکزأتیهيضااعکیکایعزلخواستار

وهاراهکهیحالدرنگهبان،يشورامیتصمازاطالعمحضبهشدهتیصالحردندگانینما
ومعقولریغاقداماتبهدستبود،یباقهمچناننظردیتجدویبررسيبرایقانونيهافرصت
21خیتاردرنگهبانيشورانظراعالنازپسروزکیندگانینمانیا.زدندچهارچوبازخارج

اخاللمجلسيگذارقانونکاردرمجلس،يفضابهاعتراضاتنیاکشاندنبا1382ماهيد
مجلس،درینیآفرتشنجیقیدقاازپس،)مشارکتجبهه(تیاکثرونیفراکستیهداباوکردند
سمی براي از رسمیت انداختن جلسه ر) ونیآبستراکس(مجلسازیجمعدستهخروجبهاقدام

يسوازیحت،دیانجامطولبهساعتکیکهمشارکتجبههونیآبستراکس.نمودندمجلس

21/10/1382روزنامه کیهان، -1
23/101382روزنامه ایران، -2
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بهخطابیخاتم.گرفتقراراعتراضموردهموقت جمهورسیرئ،یخاتمسیدمحمد
:بودگفتهقانون،خالفویاحساسرفتارهرگونهاززیپرهبهدیاکهیتوصضمن،ندگانینما

تشنجمنشأکهزددستیعملبهدینبا.کردیبررسرالیامسقانونچارچوبدردیبا«
1»دانمینميساالرمردميارهایمعبامناسبوسازگارراروشنیامنحالهربه.باشد

مجلسدرتحصن)ب

.بودمجلسيفضادرياهفتهسه-دوتحصنشده،تیصالحردندگانینمااقداماتگریداز
بابارنیا،کردندیممطرحراتیحاکمازخروجبحث،وستهیپسالدوبهبیقرکههاهمان

.بمانندتیحاکمدرزینگریدسالچهارتاداشتندیسع،کیدموکراتر یغویقانونریغاقدامات
افکارساختنمعطوفویخارجویداخليهارسانهنظرجلبهدفبامجلس،درتحصن

نگهبانيشورا،نیمتحصن.گرفتیمصورترانیاانتخاباتبهمربوطاتفاقاتبهجهانیعموم
يهاحرکتباشورانیا،نیمعترضخواستبهیتوجهیبصورتدرکهبودندکردهدیتهدرا

.شدخواهدمواجهيترگستردهیتهاجم
دامن زدن هر يبرامشارکتحزب کهساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود 24هنوز 

نگاران طلب نخبگان و روزنامهاصالحيهاسازمانها و ، گروهیاسیسن به تحصن، از فعاالشتریبچه 
حزب يمرکزمتحصن در محل دفتر ندگانینمابا یهمراهجهت اعالم کهینشستخواست تا در 

2.ماه حضور به هم رساننديد22روز 17:30، در ساعت شدیمبرگزار مشارکت

باورنیابربودند،شدهجمعکتمشارحزبساختماننیرزمیزدرکهنفره200جمع
نشستنیادرشدهمطرحسخنانازیبرخ.استدهیرسفرازدنآخرمیسبهلحظهکهبودند

آندرجازهممشارکتحزبباهمسويهاروزنامهکهبودساختارشکنانهوتندآنچنان
يهاتیسابهمشارکتحزبيسوازنشست،نیاداغيهاگزارشانتشاریول؛کردنديخوددار
دیسعضدانقالبتیساکیازییهابخشدر.شدواگذارنینشخارجونیسیاپوزبهوابسته

کهحال.دارمامیپکییداخلطلبانسلطنتيبرامن«:گفترفت،بونیترپشت،هیفقيرضو
استبداددورانتادیببندتوپبههمرامجلسساختماندیاکردهتیصالحردراندگانینما

1382.ماه دي22روزنامه رسالت، -1
22/10/1382شرق، روزنامه-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

درآمدهد گریمطبوعاتویاسیسفعاالننفره200تیجمع».شودشروعهمماشریصغ
قیتشورااوقهیدقچنديبراهاحرفنیادنیشنبامشارکتجبههساختمانکوچکنیرزمیز

کهیزماناندازهبه.بودخواهدکوتاهشماياستبدادحکومتعمر«:کرداضافهیوقتوکردند
1.شدچنداندوهاقیتشو،»کندیمپاكراخودپوزهسگکی

يعلوراتحصنشانازهایمشارکتیاصلمرادومقصودمشارکتحزبینیرزمیزنشستدر
راکشوریاساسمشکليو.ساختيجارزبانبر،مشارکتحزبشاخصياعضاازتبار،

خواستاروکنندعبورنگهبانيشورابهاعتراضازدیباکهکرددیتأکوخواندنیادیبنمشکل
مامشکالتکهمیدیرسجهینتنیابهمااگر«:شوندیاسالميجمهورنظامدرنیادیبنراتییتغ
مطرحطلباناصالحيشعارهادردیبانیادیبنراتییتغبهلیمرونیاازاست،کیستماتیس

برگزارنیمتحصنازتیحمادرکهمشارکتحزبینیرزمیزنشستجهینترونیااز.شود
2».شدختمیاسالميجمهورنظامازعبوربه،دیگرد

واردحزبنیايروهاینروزهرتحصن،ییبرپازمانازمشارکتحزبگریدطرحدر
یستادگیابهرانیمتحصنوکننديبازرانیمتحصنجییتهوکیتحرنقشتاشدندیممجلس

.خوانندفرابود،نگهبانيشوراینینشعقبآننیترکمکهنظرشان،موردمقاصدبهدنیرستا
شدهمحولاوبهمتحصنانکیتحرومرتبحضورفهیوظکهيعناصرجملهاززادهتاجیمصطف

یاظهاراتدروکردخطابرانیاملتيصداراآنان،نیمتحصنجمعدریاظهاراتیطبود،
بهراتیجمهورخواهندیمانقالبيروزیپازبعدسال25اکنونياعده«:دیگردیمدع

یعیوسبازتابوشنودیمشمازبانازرارانیاملتيصداجهان،امروز...کنندلیتبدسلطنت
درکهستینافتخار«:دینامیپارلمانيکودتاراهاتیصالحردسپسيو».استکردهدایپ

3».کندپیداتحققیپارلمانيکودتاکنندتالشیکسانشده،مستقرآزادرفراندومباکهینظام

دریستادگیا.بودندگرفتهقراردشواربسیامتحانبرابردرییگراقانونانیمدعبار،نیا
؟نیتمکایقانونبرابر

ونداشتيگریديمعنايزیانگفتنهوتشنجبهنیمخالفدعوتجزملت،خانهدرتحصن
دوراندريگریدریتجدهمیهجرقهتوانستیم،هادانشگاهبهتحصندامنهشدنکشانده

24/10/1382، نتپیکاینترنتیسایت سایت-1
همان-2
1382.11.6، ایسناخبرگزاري-3
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بودجانیا.شوددهیکشآتشبهیدستماليبرايصریقگریدباروباشدطلباناصالحتیحاکم
یلحنبانظام،نیمسئولبهخطابموجوديهاتیحساسدركباانقالبمعظميرهبرکه

:فرمودندزیهشدارآم
نیبنابرا.اندکردهتشنجبهدیتهدقبليچندازياعدهکهکندفراموشدینباکسچیه«
بهيریگبهانهباکهیکسانباوباشندجامعهآرامشمراقبموظفنداستاندارانجملهازهمه

1».شودبرگزارسالمويقوخوب،یانتخاباتتا،کنندمقابلههستندتشنججادیاوجنجالدنبال

ویخبرپراکنيبرایمهمزیآودستمجلس،درشدهتیصالحردندگانینماتحصنادامه
شاهدمجلسيهروهاارمجلس،درتحصنوقوعازپسیساعت.شدگانهیبيهارسانهلیتحل

تحصنییبزرگنماوپوششيبرایخارجيهايخبرگزارندگانینماوخبرنگارانانبوهحضور
.بودندگانینما

يبراکهبودندخارجيهايخبرگزارجملهازپرس،فرانس،ترزیرو،رهیالجز،تدپرسیآسوش
نیمتحصنازتیحمادرزیننظامدشمنان.بودندآمدهمجلسبهندگانینماتحصنپوشش

بهزیآممداخلهیاقدامدرکایآمرخارجهاموروزارتيسخنگومعاون.نگذاشتندکميزیچ
:گفتوپرداختشدهتیصالحردندگانینماازتیحما

میمعتقدما.شودتهگرفنگهبانيشورااقداماتوقدرتيجلوترعیسرچههردیبا«
آزادانتخاباتيبرگزاررونددراخاللرایز،ردیگقراریبررسمورددینباداهایکاندتیصالح

2».شودیممحسوب

:کردهیتوصآنانبهطلباناصالحتشنجوکیتحربازینکایآمرویراد

3»ستادیانگهبانيشورابرابردرمحکمدیبا«

:گفتتحصن،تداومبهطلباناصالحقیتشوبازینلیاسرائویرادو
خودنبرددروختهیگرجبههازکهاستنیامانند،بشکنندراخودتحصنندگانینمااگر«

4».باشندخوردهشکست

22/10/1382، کشور و استانداران سراسر کشوریربا وزدر دیدارمعظم انقالبهبرربیانات -1
1382.دي24روزنامه رسالت، -2
1382.دي27روزنامه رسالت، -3
1382.دي27روزنامه رسالت، -4
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

انعکاسدریغربيهارسانهبودنفعالبهاعترافبانیقزویمشارکتندهینما،یقوامناصر
:گفتتحصنبهمربوطهاخبار
ندگانینماتحصنازخبرسطرکییحتمایسوصداکهاستیملبزرگهفاجعکینیا«

گزارشبارهاندگانینماتحصنازیخارجيهايخبرگزارکهیحالدر.استنکردهمخابره
».اندداده

مجلسندگانینمایجمعدستهياستعفا)ج

برخواهددرراتشانیصالحدییتأتریجنجالحرکاتکهبردندیمگمانمجلسدرنیمتحصن
نیتندتراتخاذجزیکیتاکتآنودندیدخوديپاشیپراهکیتنهاونیافراطنیبنابرا. داشت
تحصن،يروزهانیآخردرنیمتحصنشد، اشارههمان گونه که پیش از این . نبودمواضع
یجمعدستهياستعفايراستادر. دادندقرارخودآخرکاردستوردررایجمعدستهياستعفا

داهایکاندتیصالحیبررسجینتایرسماعالمخیتارواقعدرکهبهمن9خیتارازشیپروهاتند
:بودشدهدیتأکیقبليادعاهاتکرارباهیانیبنیادر. کردندصادرراخود13شمارههیانیببود،

ازما،یرقانونیغانتخاباتيبرگزاروروندنیاترعیسرچههرتوقفعدمصورتدر... «
1».کردمیخواهيخودداریشیفرمایرقانونیغانتخاباتدرشرکتازواستعفامجلسیندگیانم

جینتایرسماعالمازقبلساعتچندوماهيد10دریجمعدستهياستعفاادامهدر
بههیانیبنیادر. کردندصادرراخود14شمارههیانیبنیمتحصن،داهایکاندتیصالحیبررس

یبررسروندازتشانیرضاعدمصورتدررااستعفاکیتاکتکهنمودنددیهدتتندروهاصراحت
یینهانظراتافتیدرمحضبه«:بودآمدههیانیبنیادر. ساختخواهندییاجرا،هاتیصالح
جادیایرقانونیغيهاتیصالحردفهرستدریقبولقابلرییتغکهیصورتدرنگهبانيشورا

يشوراونظارتيهاأتیهیرقانونیغعملکردبهاعتراضدرارخودیقانوناقداماتنشود،
شرکتعدمومجلسیندگینماازشیخوياستعفابهوآوردمیخواهر داجرامرحلهبهنگهبان

یبررسخصوصر دنگهبانيشورانظراعالمازپس. دادمیخواهتیرسمانتخاباتدر
2».ساختندآمادهاستعفاکیتاکتيبراراخودآنانهاتیصالح

1382.11.7، ایسناخبرگزاري1
1382.11.8، ایلناخبرگزاري2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

با کیهر نیمتحصننفر از 1382108روز دوازدهم بهمن ماه صبح8سرانجام ساعت 
خود را به يهااستعفانامهبغل در مجلس حاضر شده بودند تا ریززرد رنگ يهاپوشه

:بودآمدهندگانینمانیانیتوهسراسراستعفانامهازیبخشدر.ندینمامجلس ارائه سهیرئئتیه
شیخوعرضهبهیخیتارنگاهبزنگاهنیادرکهیکسانبربادشرمکهشتنیخويبرانهما«

،شیخوسرنوشتنییتعدرمردمخالصبرايدنیرسيبراتنهاوتنهابلکه.باشندپرداخته
وبرايدیشاآنان،کهآننهتامیبستطعامبرلبروزهباومیزدزیآممسالمتتحصنبهدست

هربهومیباشبستهفروچشمچههربرماکهدیابیدرشماکه.بگذارنداحتراممردمنظر
معاملهیکسباانتخابیعنیمردمحقنیتریهیبدنیاسربرمیباشنهادهیلیتحلیتحول

استبدادمدهوشانوقدرتزدگانیمستکهحال.مییگشاینمیهیتوجچیهبرراهومیکنینم
جامعهیکنونطیشراتیحساسوتیاهموهااعتراضوهاخروشنیاوهشدارهاآندركيارایرا
جهینتدرونظامتیجمهورحذفباتااندکردهجزمراخودعزمانیاقتدارگراوستینکشوردر

سوختنوآنشومفرجامتاسقوطبیسراشفرمانبردار،ویشیفرمامجلسلیتشکدرآناسالمت
وریمسنیادریهمراهعدموحضورعدمجزياچارهراما،ندکنیطآنندزمیهخودکهیآتشدر
1»نمیبینمخودوملتيبرايزیچآندرپس،آنازکهستینیعنوانازاستعفاجزيزیگر

یاسالمانقالبدشمنانکهمیتحرخطبهوستنیپبانامهنیاادامهدریمستعفندگانینما
.دآوردناندبودهآنمروجومبلّغهمواره

ساختنمحرومومردمیهیبدحقوقوآشکارنقضباکهیانتخاباتمیکنیماعالم«
شیپازآنجهینتکهیانتخابات،شودیمبرگزارشدنانتخابوکردنانتخابحقازشهروندان

یقانونریغ،تیمشروعفاقدلذاویاسالمانقالبدرملتيهاآرمانبهانتیخاست،شدهنییتع
نیقی.کردمینخواهشرکتیانتخاباتنیچندرزینما.بودنخواهدرفتهیپذملتيبرانآجینتاو

وانقالبيهاآرمانوملتوکشورنیايسربلندوعزتگرودردلکهیمرجعایفردهرمیدار
2».شدنخواهدیانتخاباتنیچنيبرگزاربهحاضرداردامامراثیم

. داشتقرارمجلسیداخلنامهنییآوقانونبارتیمغادریجمعدستهياستعفاکیتاکت
:دیگردیتلقاجرارقابلیغوبودیرقانونیغحرکتنیامجلسیداخلنامهنیآئ95مادهطبق

یرسمجلسهلیتشکازمانعکهباشدينحوبهندگانینماازيتعدادياستعفايتقاضاهرگاه

13/11/1382، روزنامه شرق-1
همان2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

راخودياستعفاششممجلسندهینما125نکهیالیدلبه. ستینمجلسدرطرحقابلگردد
یرسمجلسهلیتشکمانعیجمعدستهياستعفانیابودند،کردهمجلسسهیرئأتیهمیتقد

ناًیقیومجلسنامهنیآئ95مادهباآشکاررتیمغادریجمعدستهياستعفالذا،دیگردمجلس
یجمعدستهياستعفابریمبنراخوديادعاخواستندیمواقعاًاگرنیمتحصن. بودیرقانونیغ

از. شدیمگذاردهبرايودیگردیممطرحجداگانهصورتبههاآنياستعفادیباسازند،یعمل
بهتوجهباحالتنیترنانهیبخوشدربود،نماندهیباقماهچهارازکمترمجلسعمرازکهآنجا
نیارونیااز.دهنداستعفاتوانستندیمیاندکتعدادمجلس،گریددستوراتوالتیتعط

دادهبیترتنگهبان،يشوراازازیامتگرفتنهدفباکهبودیشینماحرکتکیصرفاً،حرکت
ودانستندیشینماکامالًراکیتاکتنیاکارکهنهاستمدارانیسکهبودساننیبد.بودشده

12روز. ودندنماذعانآنبهزینتحصنسردمدارانکهیمطلب. ساختندفاشراآنپردهپشت
بهتوجهباکهدیپرساوازينبوبهزادیمطبوعاتمصاحبهانیجردريخبرنگارکهیزمانبهمن

واقعاًیمستعفندگانینمااگرمجلس،یداخلنامهنیآئ95مادهبایجمعدستهياستعفارتیمغا
ودهندرییتغرا95مادهتاکنندینمارائهیتیفورسهیطرحچراهستند،استعفاخواهان
رامذکورخبرنگارنانهیخشمگیلحنباينبوبهزادجوابدرشود؟یبررسیجمعشانیاستعفا

ندگانینمادیدهاجازهاست،دنیپرسسؤالکارتانودیخبرنگارشما«کهدادقرارخطابمورد
1».بدهندشنهادیپ

د دمحمیسویروبکمهديکهگرفتیمصورتیحالدرنگهبان،يشورابریقانونریغفشار
دادنصلهیفيبرانگهبانيشوراياعضاوانقالبمعظميرهبربارایفراوانيهایزنیرایخاتم

ونکوهشموردشدتبهدهندگاناستعفارونیاازهمو.بودندگرفتهشیپدرمسألهنیابه
.گرفتندقراریخاتمسرزنش

یبرخيهايگریافراطوهايوتندرکردنمحکومونیمتحصنجمعدرحضوربایخاتم
:گفت،کردندیمدنبالیاساسقانونچارچوبازخارجرااصالحاتکهطلباناصالح
چهنظاموانقالب،نیدهیعلشماجلساتازیبعضدردانمینممندیکنیمفکرشما«
بهاندخواستهچههريافرادجلسهآندروبودهياجلسهقبلشبچند؟شودیمگفتهیمطالب
دیخواهیمحاال.دیانکردهاعتراضودیاداشتهحضورهمشماازیبعضواندگفتهانقالبونظام
باشد؟نداشتهتیحساسنگهبانيشورا

1382.11.12، کشوروزارت رسانیاطالع سایت1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

تحصننیابهکنمیمتقاضااندکردهتحصنهاتیصالحردبهاعتراضدرکهیندگانینمااز
قانونچارچوبدرویزنیراباراهاتیصالحردموضوعمیبتوانیکروبيآقاومنتادهندانیپا

اگروردینگقرارخطردرنظامکهرفتخواهمشیپییجاتاریمسنیادرالبتهومیکنبیتعق
1».کنمیمرهاراشمااست،خطردرنظامکهمیکناحساس

کردهشهیپییتنااعیبکامالًمسألهنیاقبالدریداخلیعمومافکارامااتفاقات،نیاهمهبا
موضوعنیاازیخارجيهارسانهوگانگانیبحیصرتیحماآنلیدالنیترمهمازیکیکهبود،
.دادقراردیتأکموردرامسألهنیارسماًاروپاهیاتحادفرستادهکهییجاتابود،

دولتیاسیسندگانینماووزراياستعفا)د

چونيافرادتحصنروزنینخستدر.کار نماندنداما تجدیدنظرطلبان در دولت هشتم نیز بی
کهزادهرمضانوینیحسصفدر،یشجاعزهرافر،يستارمحمد،يعبادمیرح،ابتکارمعصومه

باوشدندحاضرنیمتحصنجمعدر،آمدندیمشماربهمشارکتحزبیدولتياعضاازیهمگ
شیگراکهزیناصالحاتدولتيهاوزارتخانهازیبرخمعاونان.نمودندیهمراهاعالمآنان

محسنراستانیهمدر.افتندیحضورنیمتحصنجمعدرداشتند،مشارکتحزببهیاسیس
اموروزارتهیانوسیاقوایآسمعاونیدولتکسوتکهمشارکتحزبنیمؤسساززادهنیام

ازامآمدهنم«کهکرددهیعقابرازنیمتحصنجمعدر،کردیمتنبررااصالحاتدولتخارجه
واعتراضوریتدبواقدامودیکنیمتیحماماازشما.کنمتشکرشماارزشمندوبزرگکار

قدرتیاصلهیپابرنظاميهاارزشازشما.کندیمکمکمابهیخارجاستیسدرشماواکنش
2».ارددازینآنبهایدنسطحدرپلماتیدهرکهاستيزیچهماننیاودیکنیمتیحمانظام

سطحدرکهدیگردیمرادیاویسنارطبقیحالدرمشارکتحزبمؤسسعضونیاسخنان
دهیکشریتصوبهرانیایاسالميجمهورنظامازرهیتيریتصو،تحصنشانباتندروهاجهان
یرقانونیغییجومداخلهبهتحصن،دادنقرارهیدستماباياستکباريهاقدرترونیاازوبودند

استاندارانشوکشورریوزيالريموسوحضور.پرداختندرانیایاسالميجمهوریداخلرامودر
نهیکابعضو13بعدروزچند.برودسؤالریزانتخاباتدرهاآنیطرفیبتاشدسببتحصندر
ووزراازیبرخياستعفاطرح.کردنداستعفااعالمزیدآمیتهديانامهدرریوزمعاون50حدودو

25/10/1382، کیهانروزنامه 1
1382.11.20پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

جمهور،سیرئياستعفاعهیشازینوشدهتیصالحردندگانینماازتیحمادرنداراناستا
خطرناكپروژهنیا.بوددادهقرارهمگانيروفراشهیهمازترهولناكراهفتمانتخاباتندهیآ

.شدیميتريجدمرحلهواردداشتبود،خوردهدیکل،یستمیسدرونونیسیاپوزيسوازکه
سیرئنیمعاونووزراياستعفاخبر2/11/1382شنبهپنجنخستتریتدرنواسیروزنامه

وکشورریوزجملهازدولتأتیهياعضاازنفر12حداقلشدیمدعوکرددرجراجمهور
تحصنجلسهدرودادنداستعفانگهبانيشوراعملکردبهاعتراضدريونیمعاونازیبرخ
نیاچندهرشد،قرائتوزراونیمعاونازنفر70استعفانامهعنوانبهيانامهزینندگانینما

حفظيبرایانیجرکهدادنشاناماشد،بیتکذجمهورسیرئ،یخاتميسوازعاًیسرخبر،
بهلطمهوجامعهدرتشنجموجباتوردیبگکمکابزارهاهمهازاستحاضرخودقدرت

.سازدفراهمرایملتیامنونظامتیثیح

انتخاباتيبرگزارعدميبراتالش)ه

،سیسوئدرداووساجالسهیحاشدرجمهورسیرئکهنیارغمبهتشنج،پروژهادامهدر
بهانهبهاستاندارانازیجمعاما،گرددیمبرگزارمقررموعددرانتخاباتکهبودکردهحیتصر
بهخواستار،کشورریوزبهيانامهارسالبادوره،نیاانتخاباتدریدموکراساصولتیرعاعدم
آن،متعاقبزینکشورریوز.شدندیاسالميشورامجلسانتخاباتيبرگزارزمانافتادنقیتعو

شانیاازاستانداراننامهبهاشارهبانگهبان،يشوراریدب،یجنتاهللاهیآبهيانامهارسالبا
نیاازییهابخشدر.ندازدیبقیوتعبهراانتخاباتيبرگزارمناسب،طیشراحصولتاخواست

:میخوانیمنامه
جهاتازنامناسبطیشراوجودبریمبن،کشورسراسراستانداراننامهریتصووستیپبه... «
یاساسحقوقنیتأمعدموقبولقابلویواقعرقابتنهیزمفقدانویتیامنویاسیس،یقانون

يبرگزارامکانعدماعالمواسفندماهاولدرلمساوآزادانتخاباتيبرگزاريبراداوطلبان
بروزبهمنجرکهنظارتيهاأتیهعملکردبهتوجهبا.شودیمفادیامقررموعددرانتخابات

مناسبطیشراتحققيبراموجودرونددریاساسنظردیتجدضرورتوشدهمذکورطیشرا
محترميشورايبرایکافومناسبفرصتجادیانیهمچنوسالمویواقعانتخاباتيبرگزار

خواهشمند.دینمایمراانتخاباتيبرگزارزمانقیتعودرخواستامر،نیاتحققجهتنگهبان
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

.دییفرمامطلعرانجانبیا،جهینتازومطرحنگهبانيشورادرتیفوردیقبهراموضوعاست
1».شددخواهشنهادیپمتعاقباًانتخاباتيبرگزاريبرايبعدمناسبزمان

آنمتعاقبوشدمواجهنگهبانمحترميشوراحیصرودیشدمخالفتبادرخواستنیااما
شدتبهراکنندگاندرخواستوتخطئهرادرخواستنیایاناتیبدرزینانقالبمعظميرهبر
مخالفتلیدال،يالريموسويآقابهخودپاسخدریجنتاهللاهیآ.دادندقرارنکوهشمورد
:برشمردندنیچنرادرخواستنیابانگهبانيشورا

ونگهبانيشوراکهبودهیاسالميشورامجلسمصوبانتخابات،برحاکمقانون-1«
نیاواندنمودهبرگزارراهايادورهانیموششممجلسانتخاباتقانوننیهمباکشوروزارت

.شودحفظآناحترامدیبازینبار
پرشورانتخاباتيبرگزاريبراشدتبهنیداوطلبورانیامردمبهقاط،یاسیسنظراز-2
.ندینمایمتالش
موظفکشوروزارتصورت،هردروشودینمدهیدیناامنازینشانزینتیامنمورددر-3
یحالدرنیا.دینمااقدامکشوردرتیامنيبرقراربهنسبتیقانونيابزارهاازاستفادهبااست
ازیبخشاشغالزماندریحتوشدهبرگزارانتخاباتزینیتیامنطیشرانیبدتردرکهاست

بهکشوردریکسهرگزانقالب،ضدتحرکاتوشهرهابمبارانویعراقيروهاینتوسطکشور
.ننمودزینانتخاباتقیتعوتصور،یناامنلیدل

کیهريازبهدیدانیمکسهرازبهتریعالجناب،یواقعرقابتوجودخصوصدر-4
.پردازندیمرقابتبهگریهمدبانفر19یکرس

گونهنیا،دادینمبروزخودازیمواضعنیچننیاکشوروزارتگذشته،ادواریتمامدر-5
یباقکشوریخیتارحافظهدروشودیمیتلقینیديساالرمردمحرکتباناسازگاررفتارها،
.ماندخواهد
قانوناصولهمهپاسداروشهروندانحقوقحافظه،یاساسحقوقافعمدنگهبانيشورا- 6
دیهستانتخاباتيبرگزارنگرانیعالجنابچنانچه.استییاجراقدرتفاقدوبودهیاساس
ازموانعتادیینمايریگیپعادالنهطوربهکشورییاجراامکاناتهیکلازاستفادهبااستبهتر

.برودنیب

8/11/1382، روزنامه شرق-1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


۲ یاست داخلیو ساصالحات

10/11/1382مورخجمعهجلسهدرانتخاباتریتأخموضوعفوق،بمراتبهتوجهبا-7
1».نگرفتقرارموافقتموردومطرح

بیگانگانمداخلهواستمداد)و

.بوداصالحاتانیمدعاقداماتگریدازانتخابات،امردرمداخلهيبراگانگانیبازاستمداد
22بود،شدگانتیصالحردهجملازکهیخارجاستیسونیسیکمسیرئ،يردامادیممحسن

یمالقاتدر،گذشتینمهاتیصالحیبررسجینتااعالمازساعت48هنوزکهیحالدرماهيد
نیمسئولبامالقاتشدرتاخواستيوازاروپا،هیاتحادیخارجروابطتهیکمسیرئسوالنا،با

امیپابالغبهانهکهبهمهسوالنا2.دینمااعتراضطلباناصالحتیصالحردبهیاسالميجمهور
باداریددربود،شدهتهرانواردبمزلزلهخصوصر درانیادولتبهییاروپايکشورهايهمدرد
:نمودمداخلهرانیایداخلاموردرعلناً،رانیایاسالميجمهوروقتخارجهریوز،يخرازکمال

.اندشدهتیصالحردافرادرانیادرکهدهمحیتوضاروپاپارلماندرکهاستسختمنيبرا«
3».میهسترانیادرعادالنهندیفرآبایانتخاباتخواستارما

خارجهوزارتيسخنگو،یارلآدام.نماندندعقبمداخلهقافلهاززیندیسفکاخدولتمردان
نگهبانيشورامقابلدرتاخواستیخاتمدولتازانهیجومداخلهسراسریاظهاراتدر،کایامر
هیفور20خیتاردرمجلسانتخاباتجهینتيشرویپيبرامیخواهیمرانیادولتازما«:ستدیبا

4».ردینپذرانگهبانيشورااقدامات،يجارسال

یخارجاستیسونیسیکمسیرئ»روههفولکر«یحتکهییجاتاداشتادامهمداخالت
میدواریامما«:زددسترانیایداخلاموردرمداخلهبهماهيد27درزینآلمانفدرالمجلس

5».شودارائهیاسالميشورامجلسانتخاباتدرموجودمشکالتحليبرايکارآمدحلراه

پارلمانتوجهازیقدردانضمن،يردامادیممحسن،هایآلمانییجومداخلهنیانیتحسدر
د رداوطلبانراهسربرموجودموانعومشکالتکهکرديدواریاماظهاررانیامسائلبهآلمان

11/12/1382روزنامه همشهري، -1
1382.دي23روزنامه رسالت، -2

1382.10.22، کشوروزارت رسانیاطالع سایت3
1382.10.23، ایسناخبرگزاري4
1382.10.27خبرگزاري ایسنا، -5
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

پارلمان،هایمشارکتتوسطگانگانیبییجومداخلهنیتحسازپس1.شودمرتفعشدهتیصالح
کهنموداعالمرانیامجلسمتحصنندگانینماازتیحمادرییهانامهارسالازپسزینآلمان

آلمانمانپارلندگانینماما«:بودآمدهنامهنیادر.نمودخواهدتحصنیهمبستگنشانهبه
ازآلمانندگانینمایتمامما...میکنیممحکومرارانیانگهبانيشوراکیدموکراتر یغروش

تیحمارانیادرآزادانتخاباتکیییبرپاازوکردهتیحمارانیامجلسندگانینماتحصن
2».میکنیم

انیپادر.دیرسگوشبهزینفرانسهازرانیاهفتممجلسانتخاباتدرهاییجومداخله
تیامنیعاليشوراریدب،یروحانحسنوفرانسهخارجهامورریوز،لپنیدووکینیدوممالقات

درییجومداخلهاجازهشکلنیابهيفرانسومقامنیا،شدانجامماهيد26درکهرانیایمل
رانیامجلس2004هیفور20انتخاباتيجدطوربهفرانسه«:دادخودبهرارانیایداخلامور

مرحلهبهورودوخوردنورقشاهدیدرستبهرانیایاسیسخیتارمیدواریاموکندیمدنبالرا
رانیایداخلمسائلخصوصر ديفرانسومقاماتانهیجومداخلهاظهاراتنیا3».باشديگرید
ستدرخوازینمزیتاوركیوینکهبودکیپلماتیدعرفازدوربهياگونهبهانتخاباتژهیوبه

است،دوربهکشوردونیبیرسمیپلماسیدازکهیلحنبا«:دانسترمعمولیغراهايفرانسو
4».کندآزادراخودیاسیسانیزندانیتماموبرقرارآزادیانتخاباتتاخواسترانیاازفرانسه

انتخاباتبهانهبهرانیایاسالميجمهوربرگانگانیبفشارپروژهيراستادرنیهمچن
رارانیااتانتخابروند،1382بهمنيابتدادرخودماهانهنشستدراروپاهیاتحادلس،مج

.کردمحکوم
خارجبهحرکتنیایوابستگشائبهکهبودرسوايحدبهاروپاهیاتحادازکمکدرخواست

سازمانکلریدب،یسالمتمحمدکهییجاتا.دادشیافزاشدتبهیعمومافکاردرراکشوراز
ایتالیایپارلمانأتیهچهدرخواست«:کنداعالنحاًیصرکهشدناچاریاسالمانقالبنیجاهدم

همان-1
1382.10.30نت، پیکاینترنتیسایت2
1382.10.27شرق، روزنامه3
همان4
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

متوجهدیباهاآنواستیمنطقریغیدرخواست،کنندگانتحصنا بداریديبراسوالناچهو
1»شودیممحسوبماکشوراموردردخالتيامرنیچنکهباشند

هستند،ییهافرصتنیچنیپدرهموارهکهزینیغربيهادولتدرخواست،نیامتعاقب
کهرساندجان بداراوقاحتماجرا،نیادراروپاهیاتحادپارلمان.شدندصحنهوارددرنگیب

برنظارتجهتیأتیهاعزامخواستاروکرداعالمیقانونریغرارانیادراسفندماهکمیانتخابات
مواجهيرهبرمعظممقامدیشدوتندواکنشابمسئلهنیاکه.شدهفتممجلسانتخابات

یداخلاموردرییاروپايهادولتآشکارمداخالتبهپاسخدرياخامنهاهللاهیآحضرت.دیگرد
:فرمودندرانیا

اما.نداردیتیاهماست،حرفمرحلهدررفتارهاگونهنیایوقتتابدانندکشورهاگونهنیا«
هاآنهمهبهمحکمیتودهنرانیاملت،نجامدیبرانیایداخلورامدردخالتبهباشدقراراگر

2».زدخواهد

ازياماده15ياهیانیبصدوربايرهبرمعظممقامقاطعواکنشازپساروپاهیاتحاد
ابرازطلباصالحينامزدهاتیصالحردوانتخاباتبرنظارتأتیهاعزاميبرارانیاممانعت

آزادریغونابرابرهفتم،مجلسانتخاباتنیهمچنهیانیبنیادر.دکردیشدینگرانوتأسف
.شدفیتوص

:بودآمدههیانیبنیاپنجمبنددر
يآرزو،رانیايسوازتیحمانبودخاطربهکهداردیمتأسفابرازاروپاهیاتحادپارلمان«

3».نشدمحققرانیاانتخاباتبرناظرأتیهکیاعزاميبرااروپاپارلمان

نظام مواضع خود نینشخارجنیمعاندضد انقالبی و يهاگروهکغربی، يهاقدرتاما به جز 
براي تجدیدنظر طلباندنیکشهورا و به سوت و کف زدنمجلس اتانتخابماجراي را در 

کهیپوششتحصن غوغاساالران با يباز، جریانات ضدانقالباز نگاه .پرداختندمتحصن
نظام هیعليسازپروندهو ینیآفرجنجاليبرابهانه کیه آن داده بودند، بگانهیبيهارسانه

را با بحران یاسالميجمهورنظام یالمللنیبتیمشروعکهشدیمیتلقیاسالميجمهور

1382.دي23امه رسالت، روزن1
1382.بهمن 24، رهبريمقام معظم 2
1381.11.4فارس، خبرگزاري3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

افکاربه دموکراتد ضو کتاتوریدینظامرا به عنوان رانیایحکومتستمیسمواجه ساخته بود و 
مذاکراتبه نیمتحصننظام تن دادن نیمعاندتحصن، انیجردر .جهان شناسانده بودیعموم
کهو خواستار آن بودند دانستندانتیخرا سازش و تشانیصالحدییتأيبراپرده پشت

.سازندیاسالميجمهورنظام نیادیبنراتییتغمطالباتشان را متوجه نیمتحصن
توده در خارج از حلهمنحزب يمرکزتهیکمکهساعت از شروع تحصن نگذشته بود 48

هیانیبزینو نیمتحصن2شمارههیاطالعاز ییهابخشضمن اشاره به ياهیانیببا صدور کشور
بزرگ حرکتکیآغاز يبرا، تحصن را گام اول هاتیصالحبه رد واکنشدر مشارکتحزب 

: دیگردنیمخملانقالب کیياندازراهدانست و خواستار »حاکمارتجاع «هیعل
ربخشیتأثتواندیمیهنگاممجلس ندگانینمااز يشمارو تحصن یاعتراضحرکت...«
دامنهافتهیاقدام هماهنگ و سازمان کیدر کشوریاسیسو یاجتماعيروهاینکهباشد 

را به سطح جامعه گسترش دهند و اجازه ندهند تا سران یرقانونیغاعمال نیاها بر ضد اعتراض
1».موفق شوندخود ] ...[در تحقق ] ...[

نیا«: شدرانیادر » یاسیسیقیحر«جادیاخواستار زینحزب منحله نیاارگان نیهمچن
لیتبدیاسیسقیحرآن را به دیباکهياجرقهبود به خرمن قدرت؛ ياجرقههاتیصالحرد 
2».کردپاكیحکومت] ...[را از رانیاجامعهو دامن کرد

منتشر ساخت، 1382.10.25خیتاردر کهياهیانیبدر زینرانیاخلق انییفداسازمان 
رانیاخلق انیفدائسازمان ییاجرایاسیسئتیه«: ا اعالم نمودرنیمتحصنقاطعانه از تیحما

نیمعترضکهییآنجاتا داردیمو اعالم داندیمیمدنمقاومت کیمجلس را ندگانینماتحصن 
3».خواهد بودن آنابانیپشتمقاومت نشان دهند، ] ...[در برابر 

خلق ضمن ستودن تحصن انیفدائسازمان يرهبريشوراياعضااز کشتگریعل
از تحصن تیحماجنبش کهمینکنفراموش «: نیز گفترانیاان در پارلمان غوغاساالر

انتخابات آزاد و يبرگزاريبرا، به سرعت به جنبش کنددایپعیوسشکلاگر ندگانینما
4».خواهد شدلیتبدرانیارفراندوم در 

22/10/1382نت، پیکاینترنتیسایت1
21/10/1382همان،2
25/10/1382همان، 3
3/11/1382اخبار روز، اینترنتیسایت4
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

توسط 1382در سال کهرانیاخواهان يجمهورموسوم به اتحاد ضدانقالبیگروهک
فیطوشده بودسیتأسضدانقالبچپ فیطدهیبراستحاله شده و عناصر يهاستیمارکس

یهماهنگيشورا«: آوردچنینياهیانیب، در کندیمیسازماندهرا دور خود ضدانقالبعیوس
مجلس در اعتراض به رد ندگانینماخود را از تحصن یبانیپشترانیاهانخوايجمهوراتحاد 
1».داردیماعالم یانتخاباتيهاتیصالح

، از نیمتحصناز تمام تیحماضمن زینگروه این ارشد ياعضااز يزدییفانرضا 
و ریتقدژهیویشکلبه مشارکتوقت حزب کلریدبو نیمتحصنيسخنگویخاتممحمدرضا 

در صحن مجلس در هاآنو تحصن ندگانینمااعتراض حرکت«: و او را ستوددکرتشکر
متحصن ندگانینماسخنگو حیتصر.استرینظیبو سابقهیبیاقدامیاسالميجمهورخیتار

، در زیندر دفاع از انتخابات آزاد شانیاو صراحت یندگینماينامزدهاهیکلبه دفاع از حق 
2».داردیتازگنوع خود 

ا تیهمراهگفت و بر یگرم»دینباشخسته «نیمتحصنچند روز بعد به ضدانقالبنیا
خود، ینینشملت با بست ندگانینماملت، خانهدر کهچه بجا «: کرددیتأکهاآنراه با انیپا

3».میهست، ما همراه شما دینباشخسته .کنندیمیدادخواه

خطاب به ییهانامهدر زینخواهانيجمهورارشد گروه اتحاد ياعضاگریداز یچرندانرضا 
نیمتحصنيبراتیموفقيآرزوتحصن و حرکتنیتحسضمن تجدیدنظرطلبان مجلس ششم

و هاتیصالحخواست تا به سازش تن ندهند و سطح مطالبات خود را از بحث رد هاآناز 
مبارزههدف ...«: کنندتر نظام باالارکانخود را متوجه حملهنوكنگهبان فراتر ببرند و يشورا

کشورنیاقدرت در تیواقعحرفتان را با توجه به .دیکنمتمرکزقدرت یاصلکانونخود را بر 
و مصالح یشخصمنافع زهیانگاگر با یحتتحصن «:کرددیتأکانیپادر يو» .دیکنانیب

هر نوع ستهیشادادن نظام است، ر تحت فشار قرايبرایگامآنکهلیدلباشد، به شانیندگینما
4».و ارج نهادن استیبانیپشت

23/10/1382همان، 1
1382.10.29اخبار روز ، اینترنتیسایت2
1382.11.2، همان3
1382.10.30همان، 4

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

:مدیریت مدبرانه فتنه
.نمودندمهارراآشوبوفتنهنیاریتدبومهارتباانقالبمعظميرهبرمقابلدراما

یگروهيسوازکهبزرگبحراننیابهسرانجاملهمعظميهاتیریمدوهاتیهدارهنمودها،
ییاجراوینیتقنبدنهداخلدرکهرابحراننیانونکاودادانیپابودشدهيزیرطرحیافراط
.گذاشتناکامگریدباررایاسالمانقالبدشمنانو،کردیمتالشداشتقرارکشور

درانقالبمعظميرهبرهوشمندانهتیریمدلیتحلدریرفسنجانیهاشمحجت االسالم
ییجابهکاروبودندساختهبحران،یداخلعناصرانصافاً،ریاخيروزهادر«:دیگویمماجرانیا

کهشدیمزدهییهاحرفبعضاًوآمدهشیپيجددیتردانتخاباتيبرگزارمورددرکهدیرس
هافتنهوانتخاباتدرریتأخیعنیهیقضطرفدوهربريرهبردخالتیولبودخطرناكاریبس

جبرانکهدادنداجازهبود،هشدعیضاآنانازیحقاناًیاحکههمیکسانبهودیکشبطالنخط
1».شدوشود

نیاازرفتبرونيبرايرهبرهیتوصنیترمهمونیاولآن،محوربرعملوقانونبردیتأک
.بودبحران

وتیشکاعرضيبراکهاستاندارانوکشورریوزباخودداریدنیاولدر،يرهبرمعظممقام
:فرمودندعنوان،دندیرسشانیامحضربهنگهبانيشوراازيگزارگله

ییهاحرفییاجرايهاأتیهواستاندارانعملکردمورددرزیننظارتيهائتیهطبعاً«
وقانون،مدافعلیوکبلکهشما،مدافعلیوکنهوهستمهاآنمدافعلیوکنهبندهامادارند،

مراعاتراقانوندیبافقطحالهمهدرکهکنمیمدیتأکوهستمیاساسقانوناولدرجهدر
يریگمیتصمازمندینکهبرسدیحساسيجابهوبگذردیقانونمراحلازکاراگرالبته... کرد

هیشبهمحالبهتاکهنیاکما.کردخواهمعملفهیوظصیتشخاساسر بباشد،يرهبر
اریکستیصالحاگرکهستیننیامسئلهنیايمعناامااست،افتادهاتفاقمسئلهنیا
يداورهاآنانیمدیایبيرهبر،برعکسایوکردندردنظارتئتیهودییتأییاجرايهائتیه

... کنندعملقانوناساسر بدیباهمهوداردوجودیقانونيمجرامرحلهنیادرکهچرا.کند
رامامنافعجاهرومیکنقبولراآنبودمالیممطابققانونجاهرکهستینیمنطقنیا
رایز.میکنعملآنبهدیبامیندارقبولراقانوناگریحتنیبنابرا.میکنردراآننکردنیأمت

23/12/1382، ایسناخبرگزاري-1
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

موظفنددوهرنگهبانيشوراوکشوروزارت.استقانوننقضویقانونیبازبهتربد،قانون
1».کنندعملیقانونکامالً

يشوراياعضاانتخابات،ییاجرائتیهباداریدازپسروزکیفاصلهبايرهبرمعظممقام
يکارهاراهوالزميرهنمودهاارائهباورفتندیپذحضوربهرانظارتيهائتیهونگهبان

.دهندکاهشامکانحددررااختالفاتسطحتاکردندتالشمشخص
،اندبودهندهینماششممجلسدرکهیکسانتیصالحصیتشخنحوهخصوصدرشانیا

دیبااست،گرفتهقراردییتأموردقبلدورهدرآنانتیصالحاگرافرادنیامورددر«:فرمودند
درکهیکسانمورددراما.گرددثابتآنخالفآنکهمگرشود،گذاردهصحتبراصل،
تیصالحدیبابلکه،کردعملروشنیابهتوانینمنشدهدییتأآنانتیصالحقبليهادوره
2».شوداحرازآنان

نداشتهدورنظرازرايقانونمندبهنگهبانيشوراالتزامحال،هماندر،يرهبرمعظممقام
:فرمودنداشخاصازیبعضیخواهادهیزمورددرو

دروباشدانتخاباتمختلفمراحلتمامدریاصلشاخصدیباقانونحفظوقانونبهعمل«
راآسانویقانونيهاراهتاکنندیمتالشیبرخیول.استشدهینیبشیپمراحلهمهقانون

کهیکسانمقابلدردینبانگهبانيشورا...کنندلیتبددهیچیپویقانونریغيهاراهبه
».دیایبکوتاهندینمایکلفتگردنخواهندیم

ا باریبسيامجموعهراآننگهبان،يشورابیترکبهاشارهبانیهمچنيرهبرمعظممقام
:فرمودندودانستهنیاموسابقهخوش،ناموشخيهاتیشخصيداراوارزش
شدهگرفتهنظردریمختلفمراحلهاتیصالحیبررسيبرایاساسقانوندرخوشبختانه«

باراهاتیصالحیبررستواندیمدارداریاختدرکهیخوبفرصتبانگهبانيشورازیناکنونو
3».دهدقرارینیبازبموردقانوناساسر بودقت

راهويرهبرمعظممقامدیتأکموردنیقوانبهتوجهبانگهبانيشوراسخنان،نیاازبعد
مرحلهنیادروپرداختشدهتیصالحرداشخاصپروندهمجددیبررسبهشده،ارائهيکارها

23/10/1382،رهبريمقام معظم بیانات -1
1382.دي24، رهبريمقام معظم 2
1382.دي24، رهبريمقام معظم 3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

شدهدییتأينامزدهاشماربهتعدادنیاشدناضافهبا.کرددییتأراگریدنفر1160تعداد
ازتعداد،نیادییتأ.دیرسنفر5450بهشدهتیصالحدییتأينامزدهاجموعمشمار،یقبل

نیترسابقهکمازیکیتادیگردباعث،یندگینمايبراشدهنامثبتداوطلب7900مجموع
درکهياگونهبهگردد،حاصلمجلسیندگینمايبرانامزدهارقابتگسترهلحاظبهانتخابات

درمشخصطوربهوهیانتخابحوزههردرنفر19یکرسهريازهبمتوسط،طوربهدورهآن
.پرداختندرقابتبهگریکدیباداوطلب1200ازشیبتهران

نگهبانيشورابهنسبتتجدیدنظرطلبانحمالتشدتازنتوانستزینکارنیا،الوصفمع
چترازفقطکهبودیصاشخاازدفاعبلکهنامزدها،حقوقازدفاعنهآناناهدافرایز،بکاهد

خیتارطولدربارنیاوليبرادورهنیادر.بودندامندبهرهخودمتبوعاحزابودولتیتیحما
بهداشتند،خودبارانفره292ستیلکیکهیحالدردولت،ازیندگینمابهریوزپنجانقالب،

رااحزابودولتنظرتعداد،نیادییتأباکهخواستندشوراآنياعضاازورفتهنگهبانيشورا
داوطلب،مشارکتحزبچترازخارجکهنامزدهاهیبقتیصالحردبهيکارالبتهوکنندنیتأم

1.نداشتندبودند،رقابتدانیمدرحضور

بیتکذوانکاربهدستدولت،بود،ختهیبرانگراهمگانتعجبکهخبرنیايافشاازپس
ستیلانکاربراصرارهمچناندولتکهیصورتدر«:کرددیتهدنگهبانيشوراامازد،آن

یارسالیاساموکردمیخواهمنتشررادولتندگانینمابامذاکراتمشروحباشد،داشتهیارسال
2».استبودهمردمعامهکارریگیپیکسچهشودروشنتارساند،میخواهمردماطالعبهزینرا

حیتقبراعملنیازینجبههنیاعناصرازيعدادتیحتکهبوديحدبهعملنیایزشت
أتیهاقدام«:کهکردعنوانآشکاررفتارنیانکوهشضمنيزیتبريموسومحسن.کردند

3».بودآشکاریشکنقانونکیدولتمنتخب

هفتممجلسانتخاباتبیتخرروشنگرانه،وجامعیلیتحلدريرهبرمعظممقامهمچنین
آنانغاتیتبلازمتأثررایکنونطیشرادرانتخاباتقیتعومسألهطرحودشمنکیتاکترا

:فرمودندوکردندیابیارز

1382.بهمن 12فارس، خبرگزاري1
14/11/1382روزنامه رسالت، -2
همان-3
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

.شودبرگزارانتخاباتنگذارند.کنندبیتخرراانتخاباتکهاستنیاهاآنیکلراهبرد«
واستهاآنيهاتوطئهمانعانتخاباتدانندیمواندیناراضوناراحتشدتبهانتخاباتازهاآن

.ردیبگانجامانتخاباتنگذارندخواهندیم.استکشورنیابهنسبتآنانيهاخباثتریجلوگ
قالبنیادرهاآنیفعللهیحدینیبیم،یجهانغاتیتبلبهدیکنیمنگاهیوقتهمروزهانیا

همرتبم.کشانیتاکتنیاواستشانياستراتژآن.دیندازیبعقبراانتخاباتکهشودیمهیارا
راهدینباودیندازیبراهدیتوانینمراانتخاباتکهنکتهنیابهکنندیمقیتشوراکشورنیمسئول

گریداقساموانواعباویاسیسوییویرادمیمستقریغومیمستقیخارجغاتیتبل.دیندازیب
مقابلدرکهاستنیااسترانیاملتودولتفهیوظکهآنچه.استهیقضنیامتوجههمه

روزکییحتبدوناسفند،اولروزدرخودموعددردیباانتخابات.ستندیبادشمنتوطئه
.ردیبگانجامدیباریتأخ

قیتشوشانیقانونيهاتیمسئولبهنکردنعملورفتنکناربهراییاجرانیمسئول
اجازهکسچیهواستمردمحقانتخاباتشدنبرگزارکهباشندمتوجهدیباهمهاما،کنندیم

کهاستنیمسئولازیکسحقانتخاباتيبرگزارواجرامگر...کنديبازمردمحقنیاباندارد
است،یدولتيهادستگاهفهیوظاست،فهیوظ،خواهمینمایخواهمیمراحقنیامندیبگو
مردمحقنیابدهند،انجامرافهیوظنیادیبا.استیدولتمشخصيهادستگاهیقانونفهیوظ

راروشفالنایدهیپدنیاچونمندیبگوکشورداخلدریکستواندیممگراست،
شودیممگر،دهمینمانجاماستدادهقرارفهیوظمنعهدهبرقانونراآنچه،پسندمینم
ریغواستعفاويریگکنارهصورتبهچهتیمسئولازکردنیخالشانه.کرديکارنیچن

1»...یشرعحرامهمواستیقانونخالفهمنیمسئولنیايبراهانیا

،نیمتداشخاصرامجلسندگانینمااکثرونیمسئولر اکثياخامنهاهللاهیآحضرت
:افزودندوکردندیابیارزمردمبهخدمتآمادهوانقالببهمندعالقه
ياصرعناستممکنگریديجاهرمثلمجلسداخلدرالبتهاست،نظامرکنمجلس«
کاربهراهاآناشخاصیبرخيبرايفضاسازوقیحقاکردنوارونهباوباشندکردهنفوذ

2».کنندوادارینامناسب

16/11/1382، يرهبرمقام معظم بیانات-1
همان-2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

يهاتالشوزحماتازیقدردانضمنسخنان،نیاازيگریدبخشدر،يرهبرمعظممقام
انتخاباتردمسئوليهادستگاهگریدونگهبانيشوراومجلسسیرئجمهور،سیرئدلسوزانه
:افزودند

کارخواهندیمیکلفتگردنویخواهادهیزباکههستندهمیکسانماجرانیادرالبته«
ومجلسسیرئجمهور،سیرئبريادیزيفشارها،هاگروهوافرادنیا.ببرندشیپبهراخود
وفشاريهاگروهبرابردرنگهبانيشوراوقوهدومحترميرؤسااماآوردند،واردنگهبانيشورا

1».داردتشکريجاکهکردندیستادگیاخواهادهیز

فرجام
ومجلسدوریکرازفراتربهراآنوکنندمنتقلجامعهبهراجنجالنتوانستندهرگزنیمتحصن

استیربهمشارکتحزبازفعالمیتکیموثقيخبرهاطبق.بکشانندمشارکتحزبدفاتر
هاگروهنیاتابرآمدندصدددرجامعهمختلفاقشارباجداگانهيهاشستنيبرگزاربازاده،تاج

ازتیحماعرصهبهتانداشتلیتماکسچیهاما.کننددانیمواردنیمتحصننفعبهرا
ادیفرراتحصنيهازبانهروزههرگسترشکهنیمتحصنيادعاهاوجودبا.بگذاردپانیمتحصن

شیهمادرمثال،عنوانبه.ندادشدننظامادهیپبهتنزینیدانشگاهعرصهیحت،زدندیم
تنها،دیگردبرگزارتهراندانشگاهیفندانشکدهدرکهنیمتحصنازهادانشگاهاستادانتیحما
حزبنیمنسوبواعضازمرهدرجلسهنیادرکنندگانشرکتعمدهکهداشتندحضورنفر70

يجمهوروهانیکيهاروزنامهدرشیهمانیاریوتصاانتشار.آمدندیمحساببهمشارکت
آندرکهبودیمطلبنیا.زدونیافراطتحصنبهینیسهمگضربه8/11/1382مورخهیاسالم
حزبارشدعناصرازومتحصنندگانینماازرزادیش.کردنداذعانآنبههایمشارکتخودزمان

ییاعتنایبنیمتحصنبهکهرایانیدانشجویسخنانیطهادانشگاهاستاداننشستدر،مشارکت
هرشاءاهللان...؟کنندیمچکارانیدانشجوفهممینممن«:دادقرارخطابگونهنیابودند،کرده

کموقتکهچرا،مییایبدانیموسطبهیهمگومیبگذارکنارآخرروزچنددرمیداريکار
2».است

همان-1
8/11/1382، ایلناخبرگزاري-2
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۲ یاست داخلیو ساصالحات

بهدرآوردهمرایخارجویداخلونیسیاپوزيصدا،نیمتحصنبامردمیهمراهعدم
یمذهبیملبهموسومگروهفعاالنازيدآبادیزاحمد.گشتندمعترفبدانبارهاکهياگونه

شکلنیبدتحصنيبازبهرانیایانقالبمردمییاعتنایببهشرق،روزنامهدريامقالهیط
ازياریبسواستختهینگیبرنهجامعمتندررايریفراگموج،ندگانینماتحصن«:نموداذعان
1».بدگمانندیحتوتفاوتیبآنبهنسبتکالیرادفراموضعازيعادمردم

کهکارکهنهاستمدارانیسینیبشیپطبق. تدریجی نیز ادامه یافتياستعفاالبته سناریوي 
سمجلعمرانیپاتا،دانستندیمتحصنبلندمدتيویسناريراستادريبازکیرااستعفا
عمریانیپاماهچهارتاندهینما90ياستعفاطرحبریمبنينبوبهزاداعالمرغمیعلششم،

ياستعفاچهارزیننفرپنجنیانیباز. دیگردمطرحشانیاستعفاندهینماپنجفقطمجلس،
ردیمزروعياستعفاورفتهیپذیگانلیمحمودونیآرممحسن،ينبوبهزاد،جوقتیحقفاطمه

.رسیدپایانبهانقالبازپسمجالسنیتریجنجالازیکیعمرترتیبنبدی.شد

6/11/1382شرق، روزنامه-1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

3فصل
خارجیسیاستواصالحات

یخاتم.نداشتراکشوریپلماسیدکردیرورییتغانتظاریکسدیشا1376خرداددومانیجردر
استیسدرییازدتنشبرالبتهاو.نشدمقولهنیاواردچندانخودیانتخاباتغاتیتبلدر

يهااستیر سبانقالبمعظمرهبرکهآنازگذشته.نبودياتازهامرنیاوداشتدیتاکیخارج
یسازندگدولتزماندریپلماسیددستگاه،کردندیمنظارتقاطعانهعرصهنیادريدیکل

خاطربهخود،تیفعالنیآغازيهاسالدریسازندگدولتقضا،از،نداشتیکالیرادیشیگرا
يعبدعباسجملهازوچپبهموسومجناحدریخاتمارانیحملهمورداستیسنیهماتخاذ

بامصاحبهدررفسنجانیهاشمیآقايبعدهاکهبوديزیچنیا.داشتر قراسالمروزنامهدر
.گذاردصحهآنبرباکالمیزصادق

یخیتارحافظهردیخاتمهمراهانيمرکزهستهگذشتهیاسیسمواضعپروندهدرآنچه
يدهیاهنوزمردمازياریبس.بودآنانییکایآمرد ضویغربد ضمواضعبود،بستهنقشناظران
جیخلاولجنگدر)مبارزونیروحانمجمعدریخاتمنیریدر ای(یمحتشمعلی اکبرمشهور
بهراصدامکایمرآبامبارزهيبرایستیبابودمعتقدزمانآندراو.بودندنبردهادیازرافارس
جناحکردنیمعرف»یسیانگل«بایخاتمارانینبرایعالوه.دادياریزماندیولبند خالعنوان

همچنانبود،خواهدقدمشیپزینکایآمربهشدنکینزددرجناحآنکهنیاغیتبلواوبیرق
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

کردندیمتصورياریبس.مندباشندبهرهخودییکایضدآمرگذشتهسابقهرهیذخازداشتندیسع
یارتباط،کایآمربامذاکرهشنهادیپدریقراولشیپسابقهبایمهاجرانهمچونيافرادیوستگیپ
.نداردیخاتميهادگاهیدبا

مرحلهيوندهایپخصوصاًوچپبهموسومانیجرمواضعر ییتغاتیجزئدرنظردقتالبته
کهدیرسیزمان.بودرساندهیمتفاوتجهینتبهراياریبسسمیبرالیلانیجرباآنانمرحلهبه

ز ایبرخودادیقرارمانتقادموردراکایآمربامذاکرهموضوعیبررسبهاجازهعدمسالمروزنامه
ازبرائتمراسميبرگزاردردنظریتجدازحجبعثهجلساتکنجدرچپبهموسومجناحافراد

ویاسیسيهاانیجرآشکارمواضعدروجوجستباهایغرب.آوردندیمانیمبهسخنمشرکان
.دداشتننظرریزدقتبهراهاآنمحافلدرونازاطالعاتکسبدیشا

یخاتميجمهوراستیرآغازازپسماهچندکایآمران.ان.یسیونیزیتلوشبکهلگریتحل
شیپهاسالیخاتميآقايهادگاهیدلیتحلباکایآمردولتاطالعاتگرانلیتحلاکثر«:گفت

کاراوباخواهندیمهاآن.استصادقيوکهدندیرسجهینتنیابهيوشدنجمهورسیرئاز
نظربهآورتعجبر اظهارنظنیا».هستنديوبامشخصوخوبرابطهيبرقرارخواهانوکنند

غاتیتبلدریحت.نداشتیخارجاستیسدربارهیچندانيریگموضعیخاتم.دیرسیم
جهینتنیابههاییکایآمرچگونه.بودرنگکماریبسیخارجاستیسموضوعزینیانتخابات

تسامحیاسیسویفرهنگيهادگاهیددررییتغتیغاکهبودندمعتقدهاآندیشابودند؟دهیرس
بهیخاتمسفرنیاولازيراحمدیامهوشنگ.بودنخواهدغرببهشدنکینزدجزيزیچطلب

یخاتم.استکردهنقلرایجالبخاطرهيجمهوراستیرتیسئولمبهدنیرسازپسوركیوین
بهیمدنجامعهيریگشکلمثلیداخلمسائلندهیآراهکاردربارهرايراحمدیامسفرنیادر

نیهمتحققيبراکایآمربارابطهيبرقرارلزومبربارد چنيراحمدیاموبوددهیطلبنظرارائه
تحققندهیآمراحلوتیوضعانیبویبررسسالچندازپسواکهنیا!بودکردهد یتاکمنظور
ازییهالیتحليرمزگشاکردیمانیبکایآمربارابطهيبرقرارراآنالزمهرانیادریمدنجامعه
.باشدتوانستیمانانیسشبکهلگریتحلنظرجنس

مسائلارهدربهاسالکهاستیمحققوایسسازمانکارکشتهکارشناسکیمرمنیتکنت
يبرقرار«:بودگفتهیزماناو.استکردهمطالعهانهیخاورمدرآننقشویاسالميجمهور
انقالبکلزدیبرفروکایآمربامبارزهستونکهیزمان.استرانیاانقالبختميمعنابهروابط
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

يهااستیسقاتیتحقموسسهسیرئکالوسونکیپاترراسخننیهم1».ختیرخواهدفرو
کردنگوشزد،رانیابامذاکرهازهدف«:بودکردهانیبيگریدصورتبهواشنگتنکینزدرخاو

2».استیاسالميجمهوریحکومتنظامرییتغلزوموبودننامشروع

ومیبزندامنالمللنیبتشنجاتبهدینباما«:کرددیتاکخودیانتخاباتغاتیتبلدریخاتم
اتهامینوعيحاوکهسخننیا3».کندجادیاشبههردمونیادرکهمیباشداشتهيرفتار

نیاول.نشدمواجهیخاصتیحساسبابود،یاسالميجمهوریاسیسر رفتابهنسبتیحیتلو
يهايبدازتأسفابرازمثلینیمضامبازینيجمهوراستیرازبعدیخاتميریگموضع

وکشورهاگریدبرخوداهدافلیتحمورانیاحقدرگذشتهسال50درکایآمراستمدارانیس
قیطراز(یسادگنیابهکهاستآنازترر داشهیرکایآمربامامسئلهکهبودهمراهنکتهنیا
مردمباخودگفتنسخنازیمطبوعاتمصاحبهنیهمدریخاتم.شودحل)فوتبالیپلماسید

باانانیسخبرنگارنپورامانیستیکرمصاحبهبعدیاندک.گفتسخنکینزدندهیآدرکایآمر
مؤسسیحیمسيهاتنیوریپکایآمرمردمبامواجههدراو.ساختفراهمراامکاننیایخاتم

ویدموکراس،تیجمهورباسازگارمنشونشیبيداراهمچونيریتعابباراکایآمرتمدن
بهکایآمرمتحدهاالتیاانگذارکشوریبننکلنیلآبراهمازوستودخداپرستشبرعالوهيآزاد

بودساختهمطرحآنازشیپکهراهاتمدنيوگوگفتدهیااو.کردادی»نامداردیشه«عنوان
انیمبهسخنکایآمرورانیاانیمياعتمادیببزرگواریدازودانستیاسیسرابطهازيجدا
.داردکایآمردولتنادرستيرفتارهادرشهیرکهآورد

ژهیوتوجهموردرایجاسوسالنهریتسخيماجراوقوعازاوتأسفازابرهایغربمقابلدر
يهاگروگاندعوتخواستارتهراندرکایآمرسفارتیمطبوعاتوابسته»روزنيبار«.قراردادند

1358سالدریجاسوسالنهریتسخويریگگروگانمسئلهیبررسيبراتهرانبهییکایآمر
بهیرانیامسئولهرازشیبیخاتمشدنکینزداززینییکایآمرگروگانگریدنکویمتر.شد

درك«نشانهراسخناننیاهمکالوسونکیپاتر.گفتسخنماجرانیاازیحیتلویعذرخواه
کاخيسخنگوفولرگراهاماظهاراتاما.کردیتلقرانیايسواز»يتندرويباالمتیقپرداخت

دیجدتحوالتنشانهوکنندهدلگرمرایخاتمنانسخاو.بودر برخوردايشتریبتیاهمازدیسف
دیمفراجهانگردانونگارانروزنامه،سندگانینو،انیدانشگاهنیبتماسشنهادیپودانست

200، شماره 1377مرداد ،پاسدار اسالمنشریه -1
همان-2
111: 1378حقدار،نشریه سیاست خارجی، -3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

عضو»کوردزمنیآنتون«اظهاراتبا،هاییکایآمرنظرازدهیانیابودن»دیمف«.کردیابیارز
يتندروهاکهنیانیتضمبا«:گفتاو.بودریفستقابلالمللنیبوکیاستراتژمطالعاتمرکز

کایآمرفرهنگوکنندارائهبزرگطانیشکیعنوانبهيریتصوکایآمرازتوانندینمگریدرانیا
دادنرییتغيبرایراهدشمن،بامذاکره.جستمیخواهسوداریبس،کنندیمعرفاسالمضدرا

1».استدشمنافکاروذهن

.شدمواجههاییکایآمروهایغرباستقبالباشدنمطرحبدودرهانتمديوگوگفتدهیا
برخورد«ازنگتونیهانتمثلآنکنندهنییتعوبزرگيهانیسیتئورکهبودکایآمرهماننیا

یابیارزدرهایغربکهدادنشان،رانیادردهیانیايریگیپيبعدریس.زدندیمدم»هاتمدن
شدنداعزاموگوهاگفتنیايبراکهینخبگاننیاول.اندمودهینپخطارهآنندهیآبهنسبتخود

نیایرانیاطرف.نبودندیاسالم- یرانیاتمدنوفرهنگراثیمازبرگرفتهياشهیاندحامل
يآرزودرراآنانهاسالغربفرهنگبهنسبتآنانییدایشکهبودندیکسانوگوگفت

ایآ.بودنشاندهآنانازرهنمودکسبوفرهنگنیالبالفصحامالنبایرسمینینشهم
ياشهیانديالفبابایبوممیمفاهانطباقویدموکراسبرالیليالگوطرفدارانوهاستینیفم

نیزممغربفرهنگندگانینماباوگوگفتيبرااسالمورانیاتمدنیواقعندگانینماغرب،
سوالعالمتکیمقابلدرراهيابتدادررا»هاتمدنيوگوگفت«سوال،نیاپاسخبودند؟
يهاکدورتعلتازمتقابلدركيبرایتالش،نیاایآبودنیاسوال.بوددادهر قرابزرگ

؟يمرادويدیمررابطهکیایاستهاملتاذهانر دقتیحقنشاندنیکرسبهویخیتار
رانیسفنیاولعنوانبهیمیکریکین،یالنیمنهیتهم،شرکتشهالمثليافراداعزام

کنفرانسدریرانیاکنندهشرکتافرادبیترکوکایآمریفرهنگمحافلبههاتمدنيوگوگفت
اعتقاداتکهیکسانيبراییجا»هاتمدنيوگوگفت«دهیاياجرادردادیمنشانایکوزین
.نداردوجود،پسندندیمآننابریتفسبارایملفرهنگوینید

شد،دادهبیترت»یخانیعل«نامبهياناشناختهبازرگانوساطتباکهایکوزینکنفرانسدر
به)يارهیزنجيهاروزنامهاندرکاراندست(حکمتیعلونیالواعظشمس،يمحمدد یمج
وهیریبشنیحس،يسعدشعلهمثليسکوالردیاسات،یاسالميجمهورمطبوعاتازیندگینما
درشرفتیپویدموکراساصالح،يندهایفرآ«یمعرفيبرايادآبصالحیعلهمراهبهزادهبینق
دربارهگفتنسخنمنظوربهشرکتشهالویطالقاناعظمتبار،يعلو،ياحمدد یحم،»رانیا

1389یورشهر7یکشنبه روزنامه کیهان، -1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

کناردرایپایعلويبدیمفاضل،یباقنیعمادالدو»یاسیساسالمورانیاجامعهواستیس«
»ینیدمعارفوتیروحان،حوزهاموردرخصصمت«عنوانبهيبجنورديموسود دمحمیس

کایآمرورانیاروابطدربارهرانیاملتيسوازگفتنسخنيبراکهيافراد.بودندکردهشرکت
و یطوسیسیرئرضا،یسحابعزت،يزدیمیابراهجزنبودندیکسانزینبودندشدهدهیبرگز

!يعبدعباس
خرداددومدراوانتخابکهشدیممطرحیخاتمانیحاميسوازادعانیابارهاآنکناردر

قالبدرهاییکایآمررفتیپذتوانیم!دادنجاتکایآمرینظامحملهخطرازرارانیا،76
انفجاردررانیانقشدروغيادعاکردنمطرحبامقطعآندر،جیهووچماقکیتاکت

انداختهراهبه،رانیابهینظامهحملاحتمالدربارهرایعیوسغاتیتبلعربستان،»ظهران«
بهسفردرزینکایآمریقاتیتحقمراکزیرانیاکارشناساناییغربيهاپلماتیدهمیگاه.بودند

زدندیمدامنفضانیابهیتخصصيهاشیهمادرشرکتایوکیپلماتیديهایالببا،رانیا
ازرايگریدچهرهبالکانآشفتهقهمنطدرینظاممداخلهباییکایآمريهادموکراتکهخصوصاً

دربزرگسکیرکیقبولبهحاضرنتونیکللیبواقعاًایآاما.بودندگذاشتهشینمابهخود
محسوبآنکیاستراتژعمقاسالم،جهانوانهیخاورممختلفمناطقکهبوديکشورقبال

خطربهجهانبلکهوطقهمنکلدرراکایآمرمنافعجنسنیاازیاقدامهرگونهایآوشدندیم
محدودولوضربهنهداشتتیاهمهاییکایآمريبراآنچهگذشتههانیاهمهاز؟انداختینم

يجمهوریاسیسرفتاررییتغ«:بودندکردهاعالمبارهاهاآنکهبودياخواستهبلکه،ینظام
.»رانیایاسالم
یداخلیاسیستحوالتبطنازیستیبا،ینظامدیتهدازینگرانيفضادررفتاررییتغنیا

نیهمجهتدراگر،تیحاکمدرونیاسیسيهاجناحنگرشدررییتغ.آمدیمبرونرانیا
يهامثالقیطرازمیمجبور.بودافتهیتحققهاییکایآمرهدف،کردیمانیعرخسارهخواسته،
دوم ازبعدمینوماهسهدرستسالمروزنامه.میبرونگرشرییتغنیايجووجستبهکوچک
چاپبهانقالبمعظمرهبرکالمنیابهواکنشدررایمطلبخوانندگانستوندر76خرداد
یجهانجامعهبهکهدیگویم،یاسالمنظامبهدائماًغرب«:بودندفرمودهکهبودرسانده
».ردیذبپراغربفرهنگکهاستآندرخواستنیاازهاآنیاصلمنظورکهیحالدردیبرگرد
نیابهپاسخدررامضموننیابايزیآمنیتوهمتن15/6/76شنبهروزدرسالم،الوستون

استهزاموردکهسندیبنووندیبگويطورنوشتار،وگفتاردرهمهاستبهتر«:کرددرجاناتیب
تمامباسالمروابطجادیاوبرگشتنیجهانجامعهبهکهکنمعرضخواستممثالً.رندینگقرار
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

بهوجهچیهبهبودههممازیعزیانتخاباتشعارکهدارندقبولرایاسالمانقالبکهییکشورها
نوعهرازویسخننوعهرازیمنفيهابرداشتنوعنیا.ستینغربفرهنگقبوليمعنا

جانیهیستیونیصهمیرژویراديبراآنقدر،کوتاهامیپنیا1».استیبیفرعوامنوعکییحرکت
بهنسبتحکومتیداخلمحافلآشکاريانتقادهانیترداللحنیشد«ازیکیراآنکهبودزیانگ
روزنامهدریمطالبنیچنچاپ.دینامشانیا»گرفتنهیسخربه«و»ياخامنهیدعلیساهللاتیآ

،کایآمريبراامیپنیايحاو-بودآنعضویخاتمکه-مبارزونیروحانمجمعیررسمیغارگان
چندتاقضاازوشدهحاکمهیمجرقوهبرکهيدیجدمجموعهکهبودهاستیونیصهوغرب
،کردیمسرزنشیجهاننظامبهبازگشتيبراتالشسبببهراخودازشیپدولتقبل،سال
کایآمرکهبودیهدفقاًیدقنیا.داردرایاسالميجمهورنظامیارزشمناسباتبرشورشقصد

.کردندیمبیتعقینظامریغوینظاميدهایتهدازغربو
روزنامه(76خردادانتخاباتروزیپانیجریانتخاباتستادازبرآمدهروزنامهنیاولریمدیوقت
اشغالگرمیرژعبارتازگریدکهکردیمدیتاکخودسندگانینووخبرنگارانبه)جامعه

کهدادصیتشخشدیمببرند،کاربهرالیاسرائکلمههمانفقطونکننداستفادهیستیونیصه
رانیفلسطملتبهانتیخوسازشد رونبهوستنیپمجموعه،نیاازیمهمبخشحداقل

.کندیمبیتعق
یاسالميجمهوررفتاررییتغتحققبهنسبتراهایغربچنانییهايریگموضعنیچن
لبنانونیفلسطمقاومترهبرانبایمالقاتیخاتمسیدمحمدکهیزمانکهبودکردهمتقاعد
سیرئتیحماومالقاتنیا،انهیخاورمبهنتونیکلدولتژهیوفرستادهکیندایانیمارتداشت،
يآقاخود«:گفتوخواند»کایآمريخاطرشانیپر«هیمارانیفلسطمقاومتازوقتجمهور

.کردرادیالیاسرائضدسمیترورجملهازوسمیترورهیعلیمحکماناتیبکهبودیکسیخاتم
محکماناتیبآنباکهکندعملينحوبهرانیادولتداشتانتظارکهاستیمنطقرونیااز

».باشدداشتهيسازگار
ازیخاتمداریدازیگزارشدرانانیسییکایآمریونیزیتلوشبکهزمانهماندر
کهیضدغربعمواضازياثررانیاجمهورسیرئیخاتمسخناندر«:گفتیعربيکشورها

سخنانکرداعالمیغرباستمداریسکی.شدینمدهیدبودرانیاعهیشرهبرانعالقهمورد
مقاومترهبرانبایخاتممالقاتکایآمرویرادامیاهماندر».استیآرمانوتازهیخاتم

15/6/1376روزنامه سالم، -1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

يهاکالیرادبههمیامیپمیرمستقیغیخاتميآقا«:کردلیتحلگونهنیارانیفلسطیاسالم
،سازشکارندودارندنرمشکهییهاآنبافقطرفتهعربيایدنبهاگرکهدهدیمکشورداخل

واستداشتهوگوگفتهملیاسرائواعرابصلحمخالفانوتندرهبرانبابلکه،نکردهمالقات
1».داردیممصونکشورداخلمخالفانگزندازيحدودتارااو،کارنیا

میرژباسازشروندازتیحمادرراخوددیجدمواضعروزهاآندرهمينورعبداهللا
ازدفاعدربودیخاتمدولتعضونیتربرجستهزمانیکهينور.کردیمانیبیستیونیصه

سازشروندبامخالفت«:گفتهمگانيناباورانیمدر)خرداد(خودروزنامهمندرجات
یمعرفسمیتروریحامعنوانبهکهنیاجز،کندیمرانیاملتدیعاینفعچهانهیخاورم

یاسیسيهاعرصهدررایمواضعنیچناتخاذنیسنگيهانهیهزدیباکهآنجز؟میشویم
دریحت)ره(ینیخمامامسخنان«کهگفتهنیاانیببااو»؟میبپردازياقتصادویالمللنیب

شمولداشتیسع»دادرارقیبررسموردکیباخاصیزمانظرفکیدرزینرالیاسرائمورد
2.ببردسوالریزراانهیخاورممسائلقبالدر)ره(ینیخمامامیخیتارياستراتژعام

روابطکهکردیماستداللاو.نبودينورعبداهللادیجدمواضعدرموردتنهانیاالبته
او.ذاردگیممثبتيریتأثماباجوارهميکشورهاارتباطدریحتکایآمرورانیامیمستق
درجراتجادیاوکایآمریدشمنيداریخرکایآمربامذاکرهورابطهعدمکهبودیمدع

نشانينورعبداهللاگذشتهمواضع!استرانیاهیعلتندترمواضعافتنیيبراگریديکشورها
واوگذشتهياعتقادچارچوبازخارجيفکرعقبهکیازاودیجديریگموضعکهدادیم

عقبهنیا.استبرخوردار،کردندیمحملرابودنیامامخطبهفخرازيبارکولهکهيافراد
نواتینشردرکهدادندیملیتشک»فرهادپورمراد«مثليسکوالرپردازانهینظررايفکر

ویمدنجامعهشرطشیپراياقتصادتوسعه)یگنجاکبرتیریمدبه(»نوراه«مثلظهور
:داشتنددیتاکسپسوکردندیمیمعرفياقتصادتوسعهشرطشیپاریجهانبازاردرادغام

یتیماهنخستمرحلهدریاصلمشکلاست،مطرحیجهانبازاردرادغاممسئلهکهآنجاتا«
راکایآمربارابطهفقدانیخاليجا...استییزداتوهمیکممستلزمآنحلوداردکیدئولوژیا

یجهانبازاردررانیااقتصاديبرابهترگاهیجاکسبوکندرپتواندینماروپانهوژاپننه
».کاستیآمرباستدودادورابطهيبرقراربهمشروط

24/2/78صداي آمریکا،-1
شوکران اصالح، دفاعیات عبداهللا نوري-2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

بزرگشیطانبرابردرواهمه
بامایهواپبرخوردموحشصحنهمردمیوقت1831زییپابهروتابستاندرسپتامبر11روز
کردندیمنظارهخوديهارندهیگازراوركیوینشهردرجهانیتجارتاتحادیهيدوقلويهابرج

رانیایاسیسانفعاالتوفعلکهنیااما.استیمهمحوادثمنتظرجهانکهزدندیمحدس
.نبودهضمقابلهمهيبراردیبپذیشگرفریتأثحادثهنیادرهم

کنندقیتزرجامعهبهکردندیمیسعیاسیسيهاانیجرازیبرخکهیوحشتورعب
رارانیادرکایآمريهاخواستهلیتحموزنهظاهر،بهکهآوردیمفراهمرايدیجديافض

هیالهومجهولحزبدعوتبهکهنبودندتهرانمرفهوبوالهوسجوانانتنهانیا.کردیمنیسنگ
بهخودشبانهيهايگردهرزهمحلیمحسندانیمدریآنجلسلسيهارسانهو»پاكایران«
صد کیحداکثرشمارالبتهو(1.کردندروشنشمعیجهانتجارتسازمانيهابرجنایقربانادی

ارگاننوروزروزنامه!)شدبرابرستیبیهمبستگمثليخرداددوميهاروزنامهدرهاآننفره
سیسوئسفارتيسوبهانیقربانادبودیدفتريامضايبراخواستمردمازهممشارکتحزب

نیايبراشیشاپیپششممجلسدرمشارکتونیفراکسبرجستهعضویانورقباحمدوبشتابند
دولتبهيهمدردامیپنیزتهرانشهراوليشوراوشهردار.شدحاضرسفارتخانهنیادرامضا

گرفتنقرارازتوسعهمثليخرداددوميهاروزنامهکهنیااما.کردندصادرکایآمرمردمو
يبراییاستثنافرصتکیعنوانبهسپتامبر11ازپساسالميایدنبهتهاجمموضعدرکایآمر

آنمجلسیمشارکتندهینماییکوالالههخانموکردیمادیکایآمربارابطهبستبنازخروج
ریتصاو.داشتتعجبيجاواقعاًبودکردهفیتوصرانیایالمللنیبروابطيبازسازفرصترا

کهآوردیمانسانادیبهواقعهنیاازيخرداددوميهاروزنامهاولصفحهدرآورحزن
نیافرزندانشهادتوسرشانبرانینیفلسطيهاخانهشدنخرابشماریبباررقتيهاصحنه
توانیمواقعدر.استنداشتههاروزنامهنیادریبازتابنیترکمیاسالمشدهاشغالنیسرزم
خرداديدومشاخصيهاچهرهدرآمریکاقدرتبرابردرانفعالوترسفضايهامدتتاگفت

.شدیممشاهده
اینازپیشاستراتژیکيهایبررسمرکزرئیسجمهورسیرئمشاور،کیتاجمحمدرضا

،یفرهنگ،ياقتصاد،ینظامقدرتازاعمماست،عصرموجودابرقدرتتنهاکایآمر«:بودگفته

داخلیصفحه 04/12/1383اسالمیجمهوريروزنامه 1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

ایمیمستقوقدرتنديهامؤلفهنیافاقدمارکشوکهیزمانتاو...ویاسیسیکیتکنولوژ،یعلم
1».کردنخواهدجلوهانتحارینوعجزکایآمربامقابلههستند،کایآمربهوابستهمیمستقریغ

:گفتیمهمششممجلسسیرئنائبوانقالبنیمجاهدسازمانارشدعضو،ينبوبهزاد
همهاگریحت-یسومجهانکشورکیکهکندینمحکمیمیسلعقلومنطقچیهواقعدر«

ابرقدرت،کایآمرباینظامجنگبه-مسلحملتنیاهمهوباشندحکومتشبانیپشتملت
جهانابرقدرتباجنگبهراکشورآنکهیملتسردمداران،خیتاروخداواقعدر.روندجهان

کایآمرازیالنفکهرندیبگجبههدیشا،میگویمکهراسخناننیا.دیبخشنخواهد،بکشانند
2».ترسمیممسلحدندانبنتايکایآمرازانقالبمومردمم،کشورمخاطربهبله،ترسدیم

کیازکهستیک!ترسمیمکهاستمسلم«:دیگویميگریدمصاحبهدرنیهمچنيو
استقالليبرایاحترامچیهودادنشاننیچنراخودعراقدرکهمسلحدندانبنتاییکایآمر

،کنندیمبتوانندکهيکارهرهاییکایآمرظاهراً،ترسمیممنبله،!نترسد،ستینقائلهاولتد
3».نداردتیاهمهمغربیعمومافکاریحتایمتحدمللسازمان

يبرا«:گفتهمششممجلسندهینماویاسالمرانیامشارکتجبههعضو،رزادیشاحمد
!ندارندراخطردركشعورچوننترسند،استممکنهایبعض.استالزمترسشعور،دنیترس

کهدهدیمنشان،میدیدلگرانیتحلازیبعضيهالیتحلازریاخيهاهفتهدرکهيشواهد
یاطالعاتطرهیسوشرفتهیپیحاتیتسلتوانازیدرستوقیدقاطالعاصوالً،انیآقاازياپاره
4».ندارندمقابلطرففضعوقوتیواقعنقاطوکشورهاگریدوکایآمر

اظهارگونهایننیزششممجلسندهینماوانقالبنیمجاهدسازمانعضو،نیآرممحسن
اگروشدهترگستاخوتريقوکایآمرمقابل،درومیندارراگذشتهيهاقدرتما«:کردنظر
باییارویروقصديروزمابله.کندیمحملهجاآنبهحتماًيابهانههربه،کردنشانراییجا
منافع،انهیماجراجواقداماتودادنشعاررایز،میکنمذاکرهاوبادیباامروزاما،میداشتراکایآمر
5».کندینمنیتأمراما

5، ص 1380اسفند 21روزنامه آزاد، -1
1381مهر 28روزنامه اعتماد، -2
14، ص 1382خرداد 15ماهنامه گزارش، -3
2، ص 1382اردیبهشت2نو، یاسروزنامه -4
2، ص 1381دي4، کیهانروزنامه -5
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

کردندیماعالمیجهانغاتیتبليفضابارنگهمزیندولتیخارجاستیسکارگزارانیحت
معظمرهبراما.دشونهمراهمللسازمانبقالدر»یستیترورضد«حرکتدردارندقصدکه

وکایآمرنفوذریزمللسازمان«:بودندساختهمشروطروشنگرشرطکیبهرااقدامنیاانقالب
مرعوبومنفعلیالمللنیبمسائلقبالدرهرچههايخرداددوم».ردینگر قرابزرگيهاقدرت
طرح.داشتندقراریاسیسيخاشگرپروهجومتیوضعدرهمچنانیداخلمسائلدربودند

نهیزممنطقهدرهاییکایآمريهایبدمستبازمانهمششممجلسدررفراندومموضوعتريجد
يشعارهاباوفوتباليهایناکاممثلمختلفيهابهانهبهخاصاقشارياوباشگريبرارا

.ساختیمفراهم»کنحملهکایآمر«مثلیفیسخ
مثلخرداددومیاسیسيهامجموعهدریرمنطقیغيهایشیاندریبتدومرعوبتدادبرون
ازقبلالبته(طالبانبامذاکرهمثلیبیعجيشنهادهایپقالبدرگاهانقالبنیمجاهدسازمان

عکسافغانستان،اشغالازپساما.دادیمنشانراخود)افغانستانبهکایآمريآسابرقحمله
همانانیميهادادننشاندندانوچنگبرابردرکشوریمنظامسئوالنیعیطبيالعملها

.شدروروبهینظاميروهاینکردنمنکوبقصدبههايخرداددومجنجالبامنطقه،ناخوانده
قرارهجومموردماتیامناگر،کرددیتاکسپاهکلفرماندهوقتنیجانشذوالقدرسرداریوقت

افزودنبامشارکتحزبارگاننوروزروزنامهداشت،نخواهدتیامنایدنيجاهمهردیگ
مسئوالنازذوالقدراظهاراتبهمنطقهنفتيهاچاهدادنقرارهدفبهدیتهدمثلییهادروغ
ازپسهمییگودروغنیايماجرا.کردادی»ابلهواعتباریبیجماعت«عنوانبهکشورینظام
حزببرجستهعضو(يردامادیممحسنمثليفرداذعانباتنهامجلس،دردفاعریوزحیتوض

یحالدرکشورینظامالتیتشکضدبریداخلجنگ.دیرسانیپابهآنبودندروغبه)مشارکت
کردنمطرحباکایآمرکنگرهدر»بوش«کهشدیميریگیپآنيشرکاومشارکتحزبيسواز
گرفتهقرارکنگرهندگانینماقیتشوموردبارها»شرارتمحور«يکشورهاازیکیعنوانبهرانیا

یمعرفدیتهدیداخليهانهیزمبردننیبازراخوداقداماتگونهنیاهايخرداددوم.بود
مثليافرادیحتکشورثغوروحدودنگهبانانضدبریپراکنلجننیادرآنان.کردندیم
اولجنگدراشییکایرآمموضعکهاو.بودندساختههمراهخودباراپوریمحتشماکبریدعلیس
بهنسبتاکنونبود،کردهزیتجوکایآمرمهاجمارتشبامقابلهدرراصدامبایهمراهفارسجیخل
وکردیمینگرانابراز»خودسرانهورمسئوالنهیغربط،یبسخناناثردرکایآمرزبانشدنزیت«

جملهازوالقاعدهياعضابهادندپناهدروغيادعا.خواندیمنیمسلموانقالببهانتیخراآن
البتهومطرحنواتیحمثليخرداددوميهاروزنامهدرگروهنیادوشمارهمرديالظواهرمنیا

.شدیمدادهنسبتیاسالمانقالبپاسدارانسپاهازییهابخشبه
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

مردمکایآمربرمرگيشعارهاو1380بهمن22میعظاجتماعآورأسیيفضانیادر
کاربهکشورمحاصرهطیشرادریملهیروحتیتقوجهتدریعاملعنوانبهتوانستیمکه

نیاصفحاتآن،يجابهوافتیفیضعیانعکاسيخرداددوميهاروزنامهدرشود،گرفته
يدادگسترازهایمذهبیملتیشکا،انیزندانشکنجهيادعامثليمواردازبودپرهاروزنامه
وبنکنفرانسدررانیایهمراهوشرکتمناسبتبه»صلحيبراتحادا«باالخرهوتهران
کهششممجلسدرخرداددومونیفراکسموضعنیا.افغانستانندهیآدربارههایغربتوافق

سیرئتنتجرجسخننیاباتنهاقتیحقدربرودنیبازدیباکایآمردیتهدیداخليهانهیزم
اصالحيدستاوردهاازيپاسداررانیابهیاحتمالحملهلیلد«کهبودریتفسقابلایسسازمان
».استکشورنیاطلبان

اجتماعدرانقالبمعظمرهبرکهبودينظرمقابلنقطهدرستهايخرداددوممواضع
خودخصمانهرفتارازیزمانتنهاکایآمر«:کردندانیبریغددیعروزدريرضوحرمزائران
ضمنیاسالميجمهوروشودیدودستگوتفرقهدچاردرونازرانیاملتکهداردیمبردست

1».بدهددستازیاسیسوینظاملحاظازراخودیتدافعقدرتکایآمربهیوابستگ

.شدینممنحصرافغانستانمسائلبهتنهاغربيامنطقهيالگوباهايخرداددومیهمراه
کردهجسورترینیفلسطسازشکارانبایهمراهدرراهايخرداددومسپتامبر11ازپساوضاع

شناختهمبارزونیروحانمجمعبهروزنامهنیترکینزدعنوانبهکهیزدآفتابروزنامهیحت.بود
ر یامطرحبایهمراهدر1380سالاواخردرنیفلسطدیجدانتفاضهگرماگرمدرشدیم

عقبياازدریستیونیصهمیرژتیموجودشناختنتیرسمبهشامل(عربستانعهدیولعبداهللا
اظهاراتبارامهمفرصتنیا«:کردیمدیتاک)غزهنوارويباخترکرانهازهاستیونیصهینینش
».میندهدستازدهدینمجوابکهییهاروشبرانعطافیبوخشکدیتاکورمسئوالنهیغ

ازرانیاتیحماآندرکهاندرسچاپبهرايامقالهشرمانهیبهمآفتابيخرداددومماهنامه
کهیحالدر.کردیمفیتوصادگرایبنوستیترورمسلحيهاگروهبهکمکرالبناناهللاحزب
رفراندوم)1381(ینیحسافتخاروعزتسالنیفرورد16جمعهز نماخطبهدرانقالبيرهبر

روابطيدارايکشورهابهیاسالميکشورهانفتصدورماههکیقطعونیفلسطنیسرزمدر
ینیفلسطملتازتیحماانیبنروزنامهاینبودند،شدهخواستاررایستیونیصهمیرژباحسنه

ودینامنیفلسطتیمظلومنمادراعرفاتنوروزروزنامه.خواند»عرفاتازتیحما«يمبنابررا

12/12/1380، الرّضاموسیبنعلیدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت اسالمیرهبر معظم انقالب بیانات1
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کهکردیمدیتاکمظلوميهاینیفلسطياستشهاداقداماتکردنمحکومبا»يساالرمردم«
نیادر)رنایا(دولتیرسميخبرگزار».میکنزیپرههاستیترورکردندیسفواهیساز«دیبا

دهديخبرپوششراهاستیونیصهاتیجناضدر برانیامردممیعظتظاهراتنبودحاضرزمان
اتعرف،يارهیزنجيهاروزنامهخاندانبزرگنیالواعظشمسازنقلبهرانیایدولتروزنامهو

شأنوگاهیجافاقد«راگرام اساليهاگروهونیفلسطمردمیقانونندهینماتنهاراکارسازش
.کردفیتوص»عرفات

مجبورراششممجلسيخرداددومتیاکثريهاندهینماسرانجامیعمومافکارفشار
زاینامآندرکهیاجتماعدهند،بیترتنیفلسطسفارتمقابلدراجتماعکیتاساخت
بهعرفاتاسریاز)ارشادیمستعفریوزیمهاجرانعطاءاهللا(آنسخنرانونشدبردهانتفاضه
سیرئبیناينبوبهزاديتقال.کردادینیفلسطملتافتخاروعزتمقاومت،نمادعنوان

،ندگانینماازیگروهتوسطکایآمربرمرگيشعارهاسردادنازيریجلوگيبراششممجلس
کهبودندانقالبمعظمرهبرنیا،یشیگرانیچنمقابلدر!بودتظاهراتنیاژهیويهاجلوهاز

اوجوملتکیعظمتاوجشهامت،شجاعت،افتخار،اوجرانیفلسطمردمياستشهاداتیعمل
تیاکثرمجموعهیگانگیبشینمایپدریروشنبههايخرداددوماما.کردندفیتوصحماسه
.بودنديرهبرمندانهعزتاتیمنوبهنسبتمجلس

دراست،آمدهفراهمسپتامبر11حادثهپسازبودندمعتقدهايخرداددومکهیفرصت
افکارارعابباکردندیمتصورهاآنکهبودیمجالواقعدربلکهنبود،یالمللنیبروابطعرصه
استیسطحسدرانقالبيهاآرمانگذاردنکناريبرا،کایآمرحملهخطربهنسبتیعموم
ناگشودهياعقدهکایآمربامذاکرهموضوع.استگرفتهقراردنظرطلبانیتجداریاختدریخارج

.آمدیمنظربهرتریپذتحققامرنیااکنون.رفتیمشماربهآنانيبراقبلسالنیچنداز
زانیمازیقیدقاطالعتاکنوننگارندهکهیاتهام،شدیمآغازاتهامکیازیستیباکارالبته

شدندیمدعيخرداددوميهاروزنامه1381سالبهشتیارددر.نداردآنسقموصحت
مقاماتبانظاممصلحتصیتشخمجمعسیرئیرفسنجانیهاشميآقايسوازیئتیه

ریتفسخبرنیايرویمدتيخرداددوميهاروزنامه.استداشتهیمذاکراتقبرسدرییکایآمر
استحاضرکهگفتمشارکتحزببرجستهعضويردامادیمحسنمیحت.کردندلیتحلو

.دهدقرار-کردیمانکارراآنکه-اطالعاتوزارتاریاختدررامذاکراتنیامدارك
یکساماستینمذاکرهاستاعتراضموردآنچهکردندیمدیتاکيخرداددوميهاروزنامه

ياجزاگریدبهوابستهافرادنهواستیخاتمشدباداشتهقراریستیبامذاکرهنیاگاهیجادرکه
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

بامذاکرهيایسجادريخرداددوممطبوعاتدريدیجدموجتابوديابهانهماجرانیا.منظا
.فتدیبراهبهکایآمر

باکهراادعانیا)1381بهشتیارد(معلمانوکارگزاراناجتماعدرانقالبمعظمرهبر
باکهییکشورهاتجربهيآورادیباوبردندسوالریزنکنديگريموذتادیکنمذاکرهکایآمر
وکردندیتهدوآوردنفشارمانعمذاکره«کهکردنددیتاکاندداشتهرابطهومذاکرهکایآمر

آزاد،روزنامهمثليخرداددوميهاروزنامهاما1»ستینکایآمریطلبافزونوکردنیبدجنس
ازدفاعدریناتوانراهراسنیاعلتویارزشویمنطقيمبنافاقدرامذاکرهازهراس

منافعخالفبرتصور«ششممجلسيخرداددومندهینماراديانصارودانستخوداعتقادات
يپافشارمذاکرهبرهامدتيخرداددومجماعت.کردفیتوصآورشگفترا»مذاکرهبودنیمل

واستیسيالفباباییناآشناراکایآمربامذاکرهنهواداراانقالبمعظمرهبرکهآنجاتاکردند
نیا.برشمردندرانیاملترتیغوعزتبهاهانترامسئلهنیاطرحودندینامرتیغيالفبا

استیسدرجملهازونظامیکليهااستیسنییتعاویقانونگاهیجاکهییواالمقامنظرات
بهراخودیاسیساهدافیخارجفشاربرهیکتباکردندیمفکرکهیکسانيبرااست،یخارج
.نبوديرویپقابلکنندلیتحمنظام

مطبوعاتدرکایآمرکنگرهيهادموکراترهبر»داشلتام«ازنقلبهیسخنروزهاآندر
االتیا:بودگفتهاو.ساختیمانیعراهايخرداددومدیجدتوهماتعلتکهشدمنتشررانیا

يهاخواستهمردمارعاببابتوانندطلباناصالحتابدهدادامهرارانیابرفشاردیبامتحده
هموکندبازمذاکرهيبراراراههموکنددیتهدهمدیبامتحدهاالتیا.کنندغیتبلراکایآمر

.سازدمشروطکنندهمذاکرهطرفيسوازهیفقتیوالازبرائتبهرامذاکرهانجام
اواخردر.بودیمختلفاقداماتازمندینمذاکرهيبرا»یاخلديهانهیزم«کردنفراهم

قرارطلباناصالحانحصاردرکه)رنایا(یاسالميجمهوریرسميخبرگزار1381وریشهر
.بودآورشگفتیبه راستکهکردمنتشرراییادعاینظرسنجکی،يخبرتلکسيروبرداشت

بودندکردهتیحمامذاکرهازرانیامردمدرصد7/74ییسوازینظرسنجنیاجینتااساسبر
جهتآنازخبرنیا.دانستندیماعتمادرقابلیغراکایآمرانیپاسخگودرصد70کهیحالدر
از.باشدياالعادهفوقتیاهمحائزتوانستیمبود،رانیامردمتیاکثرنظردهندهبازتابکه

و هفته معلّمکارگرو معلّمان به مناسبت روز کارگراناز کثیريگروه دیداردر اسالمیانات رهبر معظم انقالب بی1
11/2/1381
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

برجستهبانواتیحویهمبستگاعتماد،يهاروزنامههمچونمطبوعاتنیاازیبرخرو،نیا
.رفتندآناستقبالبه،نیدروغخبرنیاکردن

اساسر ب«:بودنوشتهرنایاازنقلبه،یاسیسصفحهاولتریتدرنواتیحروزنامه
موافقانیپاسخگودرصد7/74،کایآمرواروپاهیاتحادبارانیاروابطخصوصدرینظرسنج
راخوداولتریتهماعتمادروزنامه».هستندآنمخالفدرصد15/17وکایآمربارانیامذاکره

،يآرکایآمربامذاکره:رانیامردم«:نوشتتریتنیتردرشتباوداداختصاصخبرنیابه
درجنیچنراخبرنیاخودنخستصفحهدرزینیهمبستگروزنامه»نهدیسفکاخبهاعتماد

1».هستندکایآمرورانیامذاکرهموافق،یتهرانشهرونداندرصد7/74«:کرد

افغانستانجنگ
بهراخویشصلیبیيهاجنگتاد داقراربوشاختیاردريابهانهسپتامبر11حمالتوقوعاما
ياقتصاد،یاسیساقتدارمراکزنیترمهمکهانفجارهانیاازپسبالفاصلههاییکایآمر.اندازدراه
وگرفتندیاسالميکشورهايسوبهرااتهامانگشتبود،دادهقرارهدفراکشورنیاینظامو
انیحاموحادثهنیامظنونانعنوانبهیاسالميکشورهاوهاگروهازيتعدادکردنمتهمبا

نیاولدربوش.کردندفراهمراخودیطانیشاهدافییجویپيبراالزميبسترها،هاآن
هیعلجنگاعالنواشنگتنووركیوینبهحملهکهکرداعالمایدنهمهبهحادثهيروزها

نیادییتأبازینکایآمرکنگره.دادخواهدپاسخآنبهجنگکیحددرکایآمروکاستیآمر
بهکهيافرادایوهاسازمان،کشورهاهیکلهیعللزومصورتدرتاداداجازهبوشبهمواضع

درهستند،دخالتبهمظنونایاندداشتهدخالتتامبرسپازدهمییستیترورحادثهدرينحو
.بزندینظاماتیعملبهدستباشند،کهجهانازيانقطههر

چهلنیسنگبودجهکیجلبوکشورنیامجالسازمجوزافتیدرازپسبوشجرج
ردراجنگناقوسخود،ینظاميشرکاجلببازینوسمیتروربامبارزهيبرايدالراردیلیم

مانیپسازمانعضونوزدهازمتشکل،ستیترورد ضائتالفلیتشکباودرآوردصدابهجهان
بهرایستیترورد ضيهاحرکتيرهبرخود،،کشورهاازيگریدشمارو)ناتو(یشمالکیآتالنت
.گرفتعهده

23/6/1385به نقل از روزنامه کیهان، -1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

یاصلعاملبودیمدعکهچرا؛کرداعالمافغانستانراخودیتهاجمهدفنیاولبوش
تحتافغانستاندرکهاستالقاعدهشبکهرهبر،»الدنبن«واشنگتن،ووركیوینيفجارهاان

رغمبهوداشتلیگسسوبدانرایمیعظلشکررونیااز.داردقرارطالبانتیحما
افغانستانمظلومودفاعیبمردمهیعلاتیعملگونههرتوقفخواستارکهیجهانيهامخالفت

آماجراهاآنوبردورشیکشورنیابه1380مهرماهپانزدهمشامگاهدرامسرانجامابودند،
وکودکانزنان،ازيادیزشمارآناثردرکهدادقرارخودرحمانهیبونیسنگحمله
.دادنددستازراخودجانگناهیبيهاانسان
برخیيسوازياگستردهيهاتالش،شدیمبینیپیشکهگونههمانزینواقعهنیادر
نیاواردکایآمرباهمراه،ممکننحوهربهزینرانیاتاگرفتصورتخرداديدوميهاچهره
.شودجنگ
کایآمريبراستیترورد ضائتالفدررانیاحضورکهبودندمعتقدکایآمراستمدارانیس

رونیااز.ردیبگهدینادرامنافعنیادینباکایآمردولتواستيادیزيهاارزشومنافعيدارا
.کردندبرقراررانیاباراییهاتماسحادثه،نیآغازيروزهاهمانازوشمردهمغتنمرافرصت
نامهزینو)رانیادرکایآمرمنافعحافظ(سیسوئکانالازتهرانبهواشنگتنازنامهدوارسال

.استودهبهاآنجملهازیخاتمسیدمحمدبهسیانگلریوزنخست»بلر«ينگار
ودادبیترترانیابهرايسفرروزهاهماندرزینسیانگلخارجهامورریوز»استراوجک«
د ضائتالفدرشرکتبهرانیاقیتشوسفرنیاازهدفشنیترمهمکهبودکردهحیتصر
1.استیستیترور

ماتمقاداتیتهداثربروحشتورعبازینیسنگيفضاسپتامبر،ازدهمیحادثهازبعد
خودواکنشنیاولدربوش.افکندهیسااسالميایدنخصوصاًجهان،برییکایآمرطلبجنگ

نیسنگییارویرويبراکایآمرمیتصمازتیحکاینوعبهکهگرفتبهرهيریتعابوعباراتاز
جنگکیکنندهیتداعکه»یبیصلجنگ«واژهازخودسخناندراو.داشتاسالمجهانبا

کرداعالمایدنبهبعدیاندکيو.کرداستفادهبودتیحیمسواسالمنیبناكهولونیخون
صورتنیاریغدر.ونددیبپکایآمريرهبربهستیترورد ضائتالفبهدیباکشورهاتمامکه
بوش.شدخواهندمجازاتیسختبهوگرفتهقرارستیتروریحاميکشورهاشماردر

هردرکشورهاهمه«:گفت»مابرایوماباای«انهخودمدارمنطقبردیتأکبانیهمچن

6.، ص 140، ش 1380مهر 11یکشنبهروزنامه نوروز، 1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

درایوباشندمابااییعنی.رندیبگراخودمیتصماکنوندیباهستندکهجهانازيامنطقه
1».رندیگقرارهاستیترورکنار

چنداندوایدندریستیونیصهيارسانهابزارباالبتهکههایکشعربدهوهایرجزخواننیا
مرگ«شعارزینمایانقالبکشوردر.کردوحشتورعبازآکندهراایدنيفضا،افتییمپژواك

،یاسالمانقالبخیتارطولدربارنیاوليبراکهجاآنتا؛شدیمتررمقیبروزهر»کایآمربر
هازبانازبود،اندازنیطنشهرهاریساوتهرانجمعهنمازيمعنويفضادرهموارهکهشعارنیا

.داشتغربیغاتیتبليهابنگاهوهارسانهدرزینیعیوسبازتابمهم،نیاکه2افتاد؛

دولتوشدافزودهداتیتهدنیاشدتبر،رانیایگیهمسادرجنگآتششدنورشعلهبا
د ضائتالفبهوستنیپدریاسالميجمهورکردنمتقاعديبراخودتالشازکهکایآمر

دربوش.کردینظامحملهبهدیتهدرایاسالمرانیاحاًیصربود،نبستهیطرفستیترور
اروپادرکایآمرمتحديکشورهاالخصوصیعل،یجهانجامعهیمنفواکنشباالبتهکهیسخنان

محور،یشمالکرهوعراقکشوردوکناردررایاسالميجمهورشد،روروبهانهیخاورمو
يبراتالشوسمیترورازتیحمالیدلبهرانیااحتماالً«:کهکردعنوانحاًیصروخواندشرارت
3.»بودخواهدجنگنیادرافغانستانازپسمايبعدهدف،یجمعکشتارسالحبهیابیدست

افغانستانیاسالمکشوربهکایآمرتجاوزاتکردنمحکومیاسالميجمهوریرسماستیس
نیمسئولبهواعالم،انقالبرهبريسوازحاًیصرکهیموضع.بودجنگبهورودازامتناعو
.شدمیتفهکامالًیاسیسيهاجناحواحزاب،یخارجاستیس

خواهانهاآن.شدمواجهمجلسودولتبرحاکمطلباناصالحمخالفتبا،استیسنیااما
طلباناصالح.بودافغانستاندهیرنجدومظلومملتهیعلجنگوکایآمرباسازشومداهنه
:کهبودندمعتقد
بایجهانمبارزهبحثازرایکاآمرباخوداختالفبحثیدباحادثهینادریرانا«-1

د ضیجهانائتالفدرعمل،ابتکارگرفتندستدربایدباوکندجدایسمترور
4»یندبنشگفتگویزميپا،یکاآمرباضرورتصورتدریحتو... کندشرکتیسمترور

1380.شهریور25و 24، کثیراالنتشارمطبوعات 1
).ستون جهت اطالع(2، ص 1380شهریور27، سه شنبه اسالمیجمهوريروزنامه 2
16.، ص 6557، ش 1380بهمن 11، اسالمیجمهوريروزنامه -3
3.، ص 136، ش 1380شهریور27، روزنامه نوروز، سه شنبه )روزنامه نگار(پور جالئیحمیدرضا-4
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

،یسمترورد ضشدهیجاداائتالفدرچونکهکردنگاهمسئلهبهگونهینایدنبا«-2
درمتخاصم،يکشورهاکهچراگرفت؛فاصلهآنازیدبادارد،راعمدهنقشیکاآمر

.»دارندمشتركمنافعهمبایمقاطع

1.»کندفعالیمشارکتخشونت،ویسمترورضدیجهانيهمکاروائتالفدریدبایرانا«- 3

ورنجورملتومظلومکشوربهیکاآمرینظامتهاجمازپسيرهبرممعظمقاممقابل،در
رایرانايپاکهبودیناهایکاییآمریسع«:فرمودندخصوصایندرافغانستان،جنگازخسته

راقاطعموضعآناول،همانازیرانادولتاگر...بکشانند)افغانستانباجنگ(مناقشهینابه
يهاتودهبهکهبودیناهاآنيهاهدفازیکی.شدیمیشتربروزبهزروتوقعاتشان،گرفتینم

آنیندبگوقائلند،احتراماسالمونظام،یراناملتيبرااسالمیايدنسرتاسردرکهیمیعظ
کهبودینایگرشاندهدف.یستنیبندپایاسالماصولبریرانا،کنیدیمیالخشماکهيقدر
يمجوزچه،کنندیمعامقتلدارندراافغانستانملت.کنندکسبمجوز،یکشمسلمانيبرا
مواضعکهیدیمورزاصرارما.استهمراهماباوداردخبرهمیرانایندبگوکهبهترینااز

دریدباگفتم،کشورمسئوالنبهمن.یمکنیانبیادنيبرایابهامگونهیچهبدونراخودمان
یسمترورباماییدبگوروشنویحصر.باشدنداشتهوجودییهلوپدوگونهیچههایريگموضع
باشد،یکاآمررهبرکههمیائتالفیچهدر.یممخالفهمافغانستانبهیکاآمرحملهباویممخالف

2».کردیمنخواهشرکت

مطلقاًرایستترورد ضائتالفبهیوستنپکهيرهبرقاطعموضعازپسطلباناصالح
بادبهرابحرانیناقبالدریرانایاسالميجمهوریپلماتیکدتحركنوعد،بودانستهمردود
ترفعالویخارجیاستسدرخارجهاموروزارتینمسئولنظریدتجدخواستاروگرفتندانتقاد
بهوادارراخارجهاموریروزکهرفتندیشپجاآنتاوشدندکشوریپلماسیددستگاهشدن

3.کردنددولتشیخارجیاستسازدفاعوییپاسخگوبهیرگزنارایخاتمواستعفا

بحراندریکاآمربامذاکره،کشوریپلماسیدتحرکاتکردنفعالازطلباناصالحمراد
جهتراايیژهویسیونکمداشت،قرارطلباناصالحیاراختدرکهششممجلس.بودافغانستان

یبخشکهیکاآمریداتتهدیمبازودادیلتشکافغانستانبحرانیژهبه ومنطقهتحوالتیبررس

16.، ص 137، ش 1380شهریور28، روزنامه نوروز، چهارشنبه اسالمیانقالب مجاهدینسازمان بیانیه-1
4.، ص 6481، ش 1380آبان 9، چهارشنبه اسالمیجمهوريروزنامه -2
6662.، ش 1381خرداد 11، شنبه اسالمیجمهوريه روزنام-3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

یکاآمربامذاکرهخواهانرسماًبود،شدهیعملیرانایگیهمسادرجنگشدنافروختهباآناز
ازماندناماندريبراخورده،زخمدشمنبهدادنیازامتيمعنابهکهمرعوبانهاقدامینا.شد

بهاشارهبایشانا.یدگردمواجهيرهبرمعظممقامتندواکنشبابود،يویاحتمالحمالت
ازیتتبعبهراقواومسئوالنیتمام،کشورشئونوامورهمهدريرهبرقدرتمندانهحضور

حرامراآنازتخلّفوفراخواندند،شودیمیینتعيرهبريسوازکهنظامیکلهايیاستس
.دانستندنظامیملمنافعبهمضرّویشرع

عراقجنگ
ینفروردیکمدریسانگلویکاآمرینظامحملهسپتامبر،یازدهمواقعهيهالرزهپسیگرداز

ینادریکاآمریزآودستینترمهم.بودعراقکشوربه)یالديم2003مارس21(1382سال
دریجمعکشتاريهاسالحوجودبریمبنکشوریناجمهوریسرئيادعا،یانهوحشتهاجم
شدنتریبحرانموجب،یافتشهرتفارسیجخلدومجنگبهکهیرانگروجنگینا.بودعراق

.دادقراریحساسوخطرناكیاربسیطشرادریزنرایرانایاسالمکشورویدگردمنطقهاوضاع
جهانینکاکهیجهانصلحیانمدعيسوازیزنیشوميهازمزمهیگاهازهرکهینایژهبه و

.شدیمسازبودند،دادهسوقینخونيهاجنگینتروحشتناكورطهبهخودهايیاستسبارا
بایزیونیتلويامصاحبهیکدرسالح،خلعاموردریکاآمرخارجهیروزمعاونبولتون،جان

عراق،بهحملهازقبلروزچند)1381اسفند26(2003مارسشانزدهمدریوزنفاکسشبکه
یدسترسیپدرکهییکشورهااستیدوارامیکاآمر«:کهبودکردهعنوانیحیتلویدتهدیکدر
»!یرندبگدرسعراقسرنوشتمشاهدهباهستند،یجمعکشتاريهاسالحبه

یباتهاماتتکرارباعراق،بهحملهازپسروزچند،یزنکشوریناخارجهاموریروزپاول،
1.استياهستهيهاسالحبهیابیدستدنبالبهیراناکهشدیمدعخود،یهپا

کهرایدگاهدیناعراق،بهکشوریناینظامتهاجمبحبوحهدرهمآنفوق،اتهامات
صدامیمرژیهعلآنيادعاازفراترفارسیجخلویانهخاورممنطقهيبرایکاآمريهاطرح
.کردیمیتتقورااستینحس

14.، ص 1382فروردین16، شنبه کیهانروزنامه -1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

یچیدهپمعادالتینامحاسباتدراشتباهینترکوچک،یطیشراینچندراستیهیبد
استقاللیحتویارضیتتمام،یداخلیتامنوشودبدلیکاستراتژاشتباهیکبهتوانستیم

ینادریمتصمهرگونهیطرفاز.سازدروبرويجدخطراتبارایاسیسبعددریژهبه وکشور
قدرتیزانم،یراناملتيمعنوويمادهايییتوانایزانمازیقدقشناختتابعخصوص
پسجنگیندهآازروشنیرتصوودشمنقوتوضعفنقاطیقدقمحاسبه،ینظامیبازدارندگ

يجمهورونداشتیچندانیفتعریزنیاسیسیداخلاوضاع.بودعراقبریکاآمریروزيپاز
پسباریننخستيبرایاسیسيهاتشنجواختالفاتلحاظبهراايیژهووخاصیطشرایاسالم

.کردیمتجربه)ره(ینیخمامامارتحالاز
یروانجنگازمتأثریاديزحدودتا،طلباصالحسیاسیونبرخیویاناتجرمواضع

تحوالتتابعویریتیمدمختلفهايیهالدرينفوذعناصرازیبرخآلودیأسالقائاتدشمن،
ازیبرخفشار،شدیمتریکنزدیروزيپنقطهبهائتالفيقواچههرروینااز.بودنبردیدانم

.شدیمیشتربویشتربگیریمتصممراکزبهاصالحاتجبههیاسیسهايیانجر
وجنگبهورودخواهانافغانستان،جنگدرخودمواضعيراستادرطلباصالحیانجر
یانجريسوازکهتفکرینا.بودمتجاوزیکايآمريرهبرتحت،یتیملچندائتالفبايهمکار
ماجراینادریکاآمربایرانايهمکارکهبودمعتقد،شدیمیندگینمایرانادریطلباصالح

يجمهوریپلماسیدروینااز.دهدنجاتتریبحرانیطشرادرشدنواقعازرایراناتواندیم
ویاسالميجمهورنظاميرهبريسوازبارهاکهعراق،وافغانستانتحوالتقبالدریاسالم
:بودندگرفتهانتقادبادبهرابودشدهیدتأکویینتبنظام،هرتبیعالینمسئول
است،ابرقدرتهاآنازیکیکهیجهانبزرگقدرتدوتوسطمايمرزهادراقدامینا«

کشتاريهاسالحداشتنیرنظییهابهانه.استخطرناكشدتبهماچونیمستقلکشوريبرا
.استطرحقابليکشورهريبرایکاآمريسوازیسمترورازیتحماوبشرحقوقنقض،یجمع
وینظامحضورنقشنبودهمینچناگریحتامادارد،خصومتماباکهاستيکشوریکاآمر

ویگانهبکامالًصورتبههمآنمستقليکشورعنوانبهما،یگیهمسادرابرقدرتیکپررنگ
یکیبا،یکنزدايیندهآدریرانایاسالميجمهور... استخطرناكالمللیینبعرفبامتعارض

اتخاذرايراهبردتوانستیمیمما.شدخواهدمواجهخودعمرطولدریطشراینترحساساز
راخودیپلماسیدکهبودمقدورمايبراشود،ینتأمیطیشراهردرمایملمنافعکهیمکن

صلحيبراائتالفوهاتمدنيوگوگفتيشعارهابهتوجهباصلح،ویدموکراسشعارتحت
.بودکردهمطرحیرانایپلماسیديمحورهاعنوانبهراهاآنیخاتميآقاچنانچه،یمدهسامان
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

جهان،کهمردم،حقوقبهتوجهویخواهیدموکراسبهمعطوفیاصالححرکتبهتوجهبا
جنبشيهبررتوانستیمیمیراحتبه،شناسدیمصفتینابهرایرانایراخسالهچنداتفاق
اما.یمشومطرحجنبش،ینايرهبرسطحدریایریمبگدستبهراطلبصلحوجنگضد

دررودنبالهیکبهماوافتادعقبموجیناکهرفتدستازراهافرصتیناآنقدرمتأسفانه
1».یماشدهیلتبدعرصهینا

بهاستشهادباوینیدهاتیتوجیدنتراشبا،یزنیفطینابهوابستهیروحانعناصرازیبرخ
.بودندینمتجاوزینابايهمکاريبرایراناملتیبترغصدددراسالم،صدریخیتاریعوقا

مختاریامقبهیسانگلویکاآمرحملهیهتشبباششم،مجلسطلباصالحیندهنما،یقوامناصر
امامتمختار«:گویدیمبود،برخاستهکرباليشهدایرساو)ع(ینحسامامازیخونخواهبهکه

رااوسجادامامبرخاست،کرباليشهدایخونخواهبهکهیوقتیول!نداشتقبولراسجادامام
مادرانشدهداریحهجرقلببهیمرحمهمجنگینا.کردشادرایتباهلدلیراز،کرددعا

2».استیرانیايشهدا

پنهانروابط
کهاستمفصلیداستانخودهایکاییمرآباطلباناصالحپنهانتعامالتماجراي
يهامالقاتویرانابهیچنیکدیانهمخفسفراما.طلبدیممجزامجالیآنبهپرداختن

کاخباطلباناصالحپردهپشتهايينگارنامهويکرجانباطلباناصالحیدارداو،بایانهمخف
هامدتتاکهاستآمریکاباطلباناصالحپنهانروابطپروندهازییهابخشهمهوهمهیدسف

.نداشتندآنافشايبرايچندانیتمایل
کهيسفرداشت؛یخاصيمعناسفرشوبودکایامرجمهورسیرئوقتمعاونیچنکید
پردهپشتيهایزنیرايبراینفتقراردادبهانهبهویاسالميجمهورمقاماتاطالعبدون

وشیکنتالیاورشرکترعاملیمدورهیمدأتیهسیرئبینايناصرروسیس.رفتیپذصورت
نتالیاور-برتونیهالینفتقراردادسازنهیزمیاصلنفردو،کایامرجمهورسیرئمعاونیچنکید

درگازونفتيقراردادهايسازآمادهيبراکه79سالدررانیابهیچنسفر.بودندرانیادر

3.، ص 1382فروردین19، سه شنبه کیهانروزنامه به نقل از -1
1382.فروردین19، همبستگیروزنامه -2
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

بهیچنکیدکهبودمحرمانهسفرنیهمدر.ماندیباقمحرمانههامدتتاگرفت،صورترانیا
.بودتهرانيهامارستانیبازیکیهمانیمرايروزچندیحت،یقلبعارضهعلت

سخنمحرمانهسفرنیاازگرمسارمردمجمعدر1385سالدربعدهايرهبرمعظممقام
گاهیپابه حمداهللا«:دندفرمونهمدولتفعالیپلماسیدبهاشارهضمنشانیا.آوردندانیمبه
دشمنانها،قبل.استکردهدایپشیافزاجهاندررانیاملتیاجتماعمنزلتوکشوریاسیس
دست،حرکتکیباوکردخواهندفراهمایاندکردهفراهمرانهیزمکردندیمالیخما
ازقبلسالچند.گفتندراحرفنیاهاییکایامر.کنندروآنبهرونیاازراکشورتوانندیم
کهبعد،مینشدمطلعماـانهیمخفومحرمانهطوربهییکایامرونیاسیسازياعده،نیا

ونشستنظامبانامساعدمحافلازیبعضباوبودندآمدهرانیابهـمیشدمطلعبرگشتند
اماشارهکیمنتظرکههستندیکسانرانیادرگفتندرفتندیوقتبودند؛کردهبرخاست
توانندینمفقطنه.استشدهروشنهاآنيبراقتیحقامروز.کنندکیشلنظامهیعلتاهستند
همبهمانیهادلما.استمتحدوداریبملت.بزنندتوانندینمهملطمهیحت،کننددایپسلطه

آنچهوکنندیمآنچهآنانکهداندیمدارد؛اعتمادخودمسئوالنبهملت.استکینزد
کشورمصالحوازهاینبازنگاهبا.ستینزوروزريبراوقدرتيبراشخص،يبرا،ندیگویم

1».دهندیمصیتشخهممردموشودیممشاهده

بهینطقدرششممجلسدرگرمسارندهینمارادیامامیعل82سالموضوعاینتفصیلدر
وبیمعمغزسخنان...«:گفتاو.کرداشارهيگریدتوجهقابلموضوعاتومحرمانهسفرنیا

لیاباطجهان،دریدموکراسويآزاددارپرچمویناجعنوانبهکایامرازتیحمادراصالحات
اظهارات،کشورتیامنو)ره(امامهیعلمشارکتپنجمکنگرهدرمجلسسیرئبینایخاتمرضا

انتخاباتيبرگزارمنظوربهیجهاناجماعخصوصر دزادهتاجمشکوكرمسئوالنهیغ
ژاپن،قبرس،بهمشارکتونیمجاهدنامشروعاحزابارشدمقاماتسفر،رانیادرکاپسندیامر

سازمانارشدمقاماتویستیونیصهيسناتورهامالقاتجهتییاروپايکشورهاریساوونانی
میرژستیونیصهسرانویاجنبمشکوكافرادبامالقات،رانیادریچنکیدحضور،ایس

ودایپاماکنریساويدمارستانیبمقابلساختمانمجلس،يهاپژوهشمرکزدرکایامر
ویملمنافعبابرخورددرمجلسمیمقيهاستیونیصهوکایامرعواملیینواهمپنهان،
دالريهاچمدانوروددستور،ازشیپيهانطقدرپاسدارانسپاهجملهازنظامحافظينهادها

وینظرسنجمؤسساتمطبوعات،ازتیحماعنوانبهمیرمستقیغومیقمستيهاکمکریساو

1385بیانات مقام معظم رهبري در جکع مردم گرمسار، مرداد -1
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ندهیآانتخاباتيبراکشورازخارجونیسیاپوزبایهمراهویهماهنگمرز،ازخارجازانتخابات
نشدهبیتکذهمتاکنونوشودیمخواستهودهیشنمطبوعاتومردمازروزهانیاآنچهو

دهیرسدورانبهتازهيهاکوتولهویاسیسورشکستگانردارکورفتارگفتار،خالصهواست
1».دارديبراندازعمقبهياتوطئهازتیحکا

قیطرازکهامضابدونيانامه.باشد2003نامهبهموسومنامههمهنیااوجدیشااما
بهخودبازینرايادیزيهاثیحدوحرفوشدارسالییکایامرمقاماتيبراسیسوئسفارت
.داشتهمراه

مسئلهدریدرپیپيهاینینشعقباصالحاتوبودخوردهرقمافغانستانوعراقبهحمله
کهمنطقهبهکایامريهایلشکرکشازیناشالتهابوترسيفضادر.کردیمتجربهراياهسته
برآمدندییجوچارهدرصددهايخرداددومبود،فراگرفتهرااصالحاتسردمدارانوجودسراسر

.نبود2003نیننگنامهجزهمهنیاجهینتو
ژهیوفرستادهپسر،وپدربوشجورجارشدمشاور،»راسسیدن«بعدهاآنچهمطابق

بهکیوزوینمجلهدريامقالهیطاوبامااراكبخارجهمشاوروانهیخاورممسائلدرنتونیکل
میتنظرانامهخوداووبودشدههاییاکیامربهنامهنوشتنمسئوليخرازصادقرساند،چاپ
افشا»اكین«بهموسومتبارییکایآمرانیرانیايشوراسیرئ»یپارستایتر«آنچهمطابق.کرد
.استشدهنوشتهیخاتمدمحمدیسبايخرازصادقیطوالنيهامشورتازبعدنامهنیاکرد

لبنانونیفلسطعمالًوبودتهرفیپذصورتيانتظاررقابلیغيهاینینشعقبنامهنیادر
نامخروج«يازدربود،آمدهبارذلتنامهنیادرآنچهمطابق.بودشدهفروختهکایامربهزین
شدیممتعهدرانیا،کایامريسواز»رانیابهمایهواپقطعاتفروش«و»شرارتمحورازرانیا

.کندتیحمااهللاحزبوسحماسالحخلعازوکندشفافراخودياهستهيهاتیفعال
.بودرفتهیپذرایالحاقپروتکلياجراداوطلبانهصورتبهرانیاکهبودیحالدرهمهنیا
ياهستهساتیتأسازآژانسبازرسانگستردهومتعدديدهایبازدسازنهیزمپروتکلياجرا

مناسبکهرايانقطههرتوانستندیمهاآنپروتکلنیابامطابقواقعدر.آوردفراهمرارانیا
.ندینمااقدامآنازدیبازدبهنسبترانیاممانعتبدونوکنندانتخابیبازرسيبرابدانند

.نداشتیانیپااصالحاتییزداتنشاستیس

22/4/1389نقل از خبرگزاري فارس، به-1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

وقتریسف»منیگولدمیت«يگرواسطهبه،کایامربهیخاتمدولت2003یجنجالنامه
کنگرهسابقعضووخواهيجمهورحاکمحزبندهیمان»ینباب«قیطرازتهراندرسیسوئ
سیسوئریسف»منیگولدمیت«.بودشدهارسالبوشجورجمشاورنیترمهم»روو«يبراکایامر
چونبود،دهیبرگزدیسفکاخبهرانیامذاکرهشنهادیپانتقاليبرارا»ینباب«تهران،در
زبانبهکایامرکنگرهدرکهاستياندهینماتنهاویاوهایجنوبالتیاسابقندهینمادانستیم

شودیمگفته.استمندعالقهرانیابامرتبطموضوعاتبهژهیبه ووداردییآشنایفارس
!استکردهکمکيشنهادیپمتننگارشيبراانیرانیابهزینترشیپمنیگولد

بامسئلهنیادربارهکردنصحبتازبعد«:بودشدهنوشتهمنیگولدزبانازنامهآغازدر
زیچهمههیاولمرحلهدراگرکهبشوندمطمئنخواهندیمهاآنکهدمیفهممن،يخرازصادق

چوننشودافشااندگذاشتهکهيدیجدطیشراواندگذاشتهکهییقرارهاخورد،همبه
دولتکهدمیفهمشفافطوربهراموضوعنیامنحالر هبه.باشندداشتهمشکلخواهندینم
1».کندحلکایامربايجدصورتبهرامسئلهنیاخواهدیمرانیا

هایرانیا«:بودآمدهنامهمتندر.دادیمکایامربهيادیزيهانیتضمرانیانامهنیایط
ساختيبرايابرنامهویطرحچیهانیرانیاکهد بدهنکاملنانیاطمیتیامنلحاظازدیبا

WMD)(آژانسباکامليهمکار.ندارند)یجمعر کشتايهاسالحIAEA(اجازهاساسر ب
)آژانسندهیآيهاعهدنامهتمامو93+2(تمامبرهایرانیا

تبادلوکامليهمکار،رانیاخاكدریستیترورعملهرگونههیعلقاطعبرخورد:سمیترور
.موضوعنیابهمربوطاطالعات

کیدموکراتعراقکیسیتأسوعراقدرتیامنردنکبرقراريبراهایرانیایهماهنگ:عراق
.عراقدرقبایلویمذهبيهاگروهتمامازباشدمتشکلکهکیدموکراتدولتو

:انهیخاورم

رانیاخاكطرفاز)...وجهادحماس،(هاینیفلسطبهيمادکمکهرگونهقطع-1
يمرزهادرکهیمردمهیعلکنندقطعراخونباراقداماتکههاگروهنیااجبارو

.دارندقرار1967

همان-1
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.شودلبناندریاجتماع- یاسیسگروهکیاهللاحزبکهکننديکار-2

کایامرراه2قبول-3

:دادیمیتعهداتکایامرزینمقابلدر
گریداست،انجامحالدرمیمستقطوربهیاسیسراتییتغيبراکهییهاتیحماکایامر

.ندهدانجام
WTOبهافتنیدستلغووشدهبلوکهيهاپول،يتجاريهامیتحرتماملغو

:عراق
تیحما،رانیابهنیمنافقياعضابازگرداندنازتیحما،نیمنافقگردیپوبیتعق-1

.هستندعراقدرکهییهایرانیابرگرداندناز
.نکندحملهعراقشمالبههیترک-2
یمذهبروابطبهتنگذاشاحتراموانیرانیارسوموآداببهگذاشتناحترام-3

.کربالونجفورانیانهیرید
يهايفناورویشناسستیزيفناور،ياهستهزیآمصلحيانرژبهافتنیدست-4

.ییایمیش
بااستمنطقهیتیامنمسئلهحاللکهکشوريعنوانبهرانیاکردنقبول-5

کهینظاميهاشرفتیپمنظور(کندخودازتواندیمکهیدفاعزانیماحتساب
1»).استداشتهرانیا

دررایتوجهقابليهاواکنشآنیعمومانتشارازبعدکهبودانگارانهسادهآنقدرنامهمتن
شبکهکهبود)85مهر5(2006سالسپتامبر25بارنینخست.شدموجبونیاسیسانیم

بهیس.یب.یبویرادگزارشدر.دادخبریخاتمدولتنامهارسالازیس.یب.یبویرادچهار
يهاتانککهیطیشرادر،يالدیم2003لیآور«.بودشدهاشارهزیننامهنیاارساليهانهیزم
دیشاکهگرفتیمشدتتهراندرینگراننیا،کردندیمحرکتبغداديهاابانیخدرییکایامر

2».باشدرانیانوبتعراقازپس

1 همان-
36902خبر 1387آذر 11جهان نیوز : منبعبه نقل از -2
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

اما،کنندسکوتخبرنیامقابلدردادندحیترجنخستاگرچهطلباصالحدولتمردان
ریوزمعاونزمانآندرکهیعادلنیحسمحمدانیمنیهمدروشدآغازهابیتکذبعدیکم
نامهآن«:گفتوکرددییتأرانامهاصلیس.یب.یببايامصاحبهیطبود،رانیاخارجهر امو
نیا.میهستمعضالتحلووگوگفتآمادهماکهدهدنشانتاشدفرستادههاییکایامريبرا

رازیآممسالمتيهاراههمهخواستیمکهبودیخاتمد محميهااستیسيراستادراقدام
».دیازمایب

یبررسجلسهدرزینیخاتممحمدکانینزدازوسیپاردررانیاوقتریسفيخرازصادق
نیانگارشبهاماقدياعتمادسازيبراما«:گفتبارانادیبندرهشتمدولتیخارجاستیس

».میکردنامه
هروداشتوجودکایامرورانیاانیميبلندياعتمادیبوارید2003سالدر«:افزوداو
يانامههشتمدولتمنشنهادیپبهخاطرنیهمبه.(!)کندحملهمابهکایامربودممکنلحظه

نیفلسطدرسازشمثلکایرامياانهیخاورميهااستیسیبرخبااشیهمراهونوشتکایامربه
رارانیاياهستهيهاتیفعاليسازشفافویاسیسحزبکیبهلبناناهللاحزبلیتبدلزومو

».کرداعالم
بودبلنديقدربهکایامرورانیاانیمياعتمادیبواریداما«:کردحیتصرنیهمچنيخراز

».نکردندیبررسرانامهیحتهاییکایامرکه
هاخواهيجمهوروهادموکراتاختالفاتوهارقابتيراستادرنامهنیاانتشاردشیمگفته

تمامگرانرانیادرطلباناصالحيبراکهزانیمهمانبهنامهنیاانتشار.استرفتهیپذصورت
انتشارکهنیاانیبباوخصوصنیهمدریپارس.شدننگهیمازینخواهانيجمهوريبراشد،

داخلدرمنتقدانشوبوشدولتانیمياگستردهاختالف نظروجنجالرانیااکرهمذشنهادیپ
نیاکنندهافتیدرعنوانبه»روو«تیهويافشا«:دیگویم،ختیبرانگراکنگرهازخارجو
ارتباطدربوشدولتازيافرادچهکهنیاخصوصدرموجوديهاتنشوهاینگرانبرشنهادیپ
».دیبخششدترااندداشتهنقشموضوعنیابا

شنهادیپمشاهده،کنگرهبرابردرشهادتهنگامکایامرخارجهر اموریوزسیرازایکاندول
ر امووزارتدرسابقمسئولکی»لورتنتیفال«آنبرعالوهوکردرد2003سالدررارانیا

قرارسرزنشموردامهنگآندرموضوعنیاازيويفورنکردنمطلعخاطربهراکایامرخارجه
رشیپذقابلخواهانيجمهوروسیرايبرااتهامنیابازکهداشتآنازنشانهمهنیاوداد
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یکنفرانسدرلورت.داشتدنبالبهزینرالورتنتیفالواکنشسیرااظهارات.ستینونبوده
New(کایامردیجدساختارادیبنتیحماباورانیاوکایامرروابطخصوصر دکنگرهمقردرکه

America Foundation(کهنیاانیبباسیراانتقاداتبهواکنشدرشد،برگزاراكینو
رايویعذرخواهباشد،نکردهمطلعرانیاشنهادیپدربارهراخارجهامورریوزاسترممکنیغ
.شدخواستارسرزنشنیالیدلبه

یچنکیدهمراهبه2003سالدردوهرسیراورووکهد بویحالدرسیرااظهارات
حساببهیخارجاستیسنهیزمدربوشبهکینزديهاچهرهازکایامريجمهوراستیرمعاون

.آمدندیم
شورانیادرکایامریملتیامنيشورابرسیرازایکاندولاستیرزماندرکهلورتنتیفل

آندرکایامروقتخارجهریزوپاولنیکالوسیراکهمطمئنم«:گفتنیهمچنداشت،تیفعال
فراهميبرارانیايجدتالش«راشنهادیپنیالورت.»بودندمطلعرانیاشنهادیپنیااززمان

هفتهزایکاندول«:گفتترزیروبامصاحبهادامهدرودینام»کایامرورانیایکینزدنهیزمکردن
بیفرراکنگرهخواستهیمقتیحقدرنداشته،اطالعشنهادیپنیاازگفتکنگرهبهگذشته

کهبودیحالدرلورتاظهارات».استبودهمطلعشنهادیپنیاازيوکهمطمئنممنرایزدهد،
نامهنیاپاسخاما»!کندیمصحبتزیچچهدربارهلورتدانمینممن«:بودگفتهصراحتاًسیرا
کایامروقتخارجهریوزپاول،نیکالدفترسیرئنسونیلکیويلر.استتیاهمدرخورزین
وشدهافتیدريهانامهنیچنکهنیاازبودیگزارشدمیدمنکهيزیچتنها«:دیگویم

کهنیابههیشبیپاسخ.استشدهفرستادهرانیايبرایسیسوئيهامقامقیطرازکهیپاسخ
».دیبده»ياگستاخانه«شنهادیپنیچندیدهیماجازهخودبهچطور
یحامکهپستواشنگتنروزنامهنامه،نیامورددرهاثیحدوحرفیبرخغازآدنبالبه

هادموکرات
شودیمگفتهکهاستیحالدرنیا.کردمنتشررااشارهموردنامهازيریتصوآمدیمشماربه
.داردوجودنیاسلوبارباراکتابدرزیننامهنیاازیدومشیرایو

وساختهراآنوکردهانکاررانامهاصلزادهرمضانکهردخورقمیحالدرهمهنیااما
شکستلیدلبهدولتانیحامیغاتیتبلخطاو!بوددانستهاصالحاتمخالفانپرداخته

یجنجالنامهنیادربارهياخبارانتشارلیدلرا(!)یخارجاستیسعرصهدرخوديهااستیس
او.کرددیتأکنامهنیاصحتبرکهبودياچهرهگریدیگنجاکبروجودنیابا.بودکردهعنوان

وپرداختکایامرورانیاروابطیبررسبه»رانیایاسیسساختاریبررس«عنوانبايامقالهیط
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

دستيبرانتونیکلیوقت«:نوشتکایامرباتعامليبرایخاتمزمانمساعدطیشرابهاشارهبا
گریددنبالبهاوتاستادیاییشودستدرقدرآنیخاتمرفت،اوسراغبهیخاتمبادادن
».برودشیکارها

ینظامحملهخطر«:کرددیتأکعراقوافغانستانيهاجنگبهاشارهبانیهمچنیگنج
،میبدانمقصرراجمهورسیرئاگروبودباالاریبسهمیخاتمدورهدررانیابهکایامر
عراق،بهکایامرحملهازپس«:دادادامهاو».ادنژياحمدنهبودیخاتمدورهآنجمهورسیرئ

.دادلیتحوتهراندرسیسوئسفارتبه)2003یمخفطرح(امضابدونيانامهيخرازصادق
يهاسازمانمهار،ملک عبداهللاطرحرشیپذقیطرازلیاسرائییشناساامکاننامهنیادر
بوش،دولتامابودشدهشنهادیپفارسجیخلدريامنطقهتیامنطرحومنطقهکالیراد

رادیاراشرارتمحوریسخنرانبوشوگرفتدهینادرارانیاطرحعراق،دريروزیپازسرمست
».کرد

حلقصدبهکایامربامذاکرهخصوصر د«:افزودطلباناصالحکردیرونقدضمنیگنج
یهاشم.نگرفتصورتیخاتمویهاشمدوراندريايجداقدامچیه،نیمابیفمسائل

یتلقکایامروغربباییزداتنشمدافعوروانهیمدوهرکهیخاتمدمحمدیسویرفسنجان
».نداشتندراکایامردولتبا»شدهاعالمویرسممذاکره«جرأتوتوانشوندیم

نیاسلوکتابدر2003نامهنشدهشیرایونسخهزینوشدهشیرایونسخهشودیمگفته
نشانشده،جادیایینهايهاشیرایوازپسنامهنیامتندرکهیفیظرراتییتغ.استآمده

حاضرکایامرباخودرابطهازییزداتنشيبراحدچها ترانیاحکومت2003سالدردهدیم
11ازبعديهاسالدررفتهدستازيهافرصترغمبهدیگویمونیاسلخانم.استبوده

داشتندییاروپايکشورهادریمخفداریدچندهاسالنیادرکایامرورانیامقاماتسپتامبر،
مقردرایافغانستاندرمللسازمانژهیوندهینمایمیابراهاخضریشخصآپارتماندرجملهاز

زادل یخليزلماوعراقدرکایامروقتریسفکراکرانیرا،سندهینوگفتهبه.ژنودرمللسازمان
شرکتوگوهاگفتنیادرفیظرجوادازجملهیرانیامقامچندوبغدادردکایامروقتریسف

درنتونیکلژهیوفرستادهپسر،وپدربوشجورجمشاور»راسسیدن«بعدهاسال.داشتند
کهرساندچاپبهکیوزوینمجلهدريامقالهاوبامابه اراكخارجهمشاوروانهیخاورممسائل
نیادچارکایامرسردمدارانبودشدهسببواقعدرنامهنیا.داشتنامهنیهميماجرابهاشاره
.راندعقبیاسیسيفشارهاباگذشتهمثلرارانیاتوانیمکهشوندتوهم
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جوابیالمللنیبیاسیسفشارقبالدریمقاطعدررانیادادهنشانخیتار«:سدینویمراس
يروهاینتوسطعراقارتشينابودازپس2003سالدرمثاليبرا.استدادهرادلخواه

نیاباتاکردارسالواشنگتنبهیامیپرانیادرسیسوئریسفقیطرازوقتدولت،ییکایامر
حماسواهللاحزبازرانیاتیحماوتهرانیحاتیتسليهابرنامهدربارهراکایامريهاینگرانکار
کهوقتدولتخارجهامورریوزمعاون،يخرازصادق«:شودیمادآوریاو».دهدفیتخفيحدتا
».بزنندکارنیابهدستکردمجبورراهاآنهاهراسوهامیبگفتبود،کردهمیتنظراامیپنیا

سال،برعکساما«:دیافزایمانهیخاورماموردرنتونیکللیبوپسروپدربوشدولتمشاور
نژادياحمدمحمود،کردمنتشررانیابهراجعیگزارشکایامریاطالعاتسازمانکهشیپ

واستاثربخشکایامرباییارویروگفتیجنجالیاظهاراتدررانیادیجددولتجمهورسیرئ
».استنشستهعقبخودموضعازکایامر

شدهمنتشریغربمنابعتوسطنیاازشیپراسسیدنازنقلبهکهيگریدسنددراما
بود،آمدهدنمیديبراکهيخرازصادقبايایطوالنمباحثه2003لیآوراول«:استآمدهبود،

جورجبهیخاتمدولتنامهدرآنچه».دمیدساعتسهمدتبهرااودوبارهزینمهدوموداشتم
دویکینزد«جهتدرازاتیامتیبرخياعطايبرادولتنیاتالشاست،آمدهصراحتبهبوش
زادل یخليزلماويخرازکمالمانندگریديدارهایدراستانیادربودهقرارایگو.است»دولت
توانیماکنونآنچه.استنبردهییجابهرهدیسفکاخمقاماتسردپاسخباکهد شوانجام
توانینموجهچیهبهوستینممکنروزهاآنتلخخیتاربهبازگشتگریدکهاستآنگفت
.گرداندبازهگذشتانفعالموضعبهرایخارجاستیسمدار

زهرجام
یتحکاغرببزرگتمدنازکهییهايگریوحشوهایددمنشهمهباعراقویکاآمرجنگ

یانپابه1382ینفروردیستمبچهارشنبه،درصداموبوشیپنهانتوافقاتباسرانجامداشت،
فاتحارخودیناشدنوصفيغروربا،يظاهریروزيپیناازسرمستهایکاییآمرویدرس

يرو،یدتهدوارعابیاستسبهیگردزمانهرازترگستاخانهباریناوخواندندنبردیدانم
به.کردندیمیدتهدینظامحمالتبهگوناگونيهابهانهبهرایاسالميجمهورنظاموآوردند

مؤثرینمسئولازیجمعدرسرانجامیداتتهدینا،يرهبرمعظممقاممکرريهشدارهارغم
کهرايانامه،یزانگشگفتیاقدامدریکاآمریدهايتهدیدتشدازپساصالحاتمجلس.افتاد

يهاحوزهدریاسالميجمهورینمسئولوانقالبمعظميرهبرعملکردوهایاستسازآندر
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

بهراآن،یندگاننماازتن135توسطامضاءازپسویمتنظبودشدهانتقادشدتبهگوناگون
.بودکردهارساليرهبرمعظممقاممحضر

هايیتسادریعیوسطوربهبرسد،يرهبرمعظممقامدستبهکهآنازیشپنامهینا
سابقهیبآندررفتهبکاریاتادبنوعومضمونلحاظبهکهآنجاازوشدمنعکسینترنتیا
.داشتیجهانیونیزمهصوغربیغاتیتبليهارسانهدرياگستردهیاربسيهابازتاب،نمودیم

قبولیدادروینبیخیتاريسازیهشبینوعباتابودشدهتالشنامه،یناازیبخشدر
یداتتهدازییرهايبرایکاآمربايهمکارومذاکرهمسئلهواماميسواز598نامهقطع

یزنویاسالميجمهوریانگذاربنیاسیسیمشبایرمغایکاآمرقبالدريرهبرمواضعموجود،
انقالبمعظميرهبرازنامهینادرکهیناترمهموشودیمعرفانقالبوملتمصالحبرخالف
طوربه!کشورموجوديتنگناهاومشکالتیتمامیتمسئولیرشپذباتابودشدهخواسته

:خوانیمیمنامهیناازیبخشدر.یندنمایعذرخواهیراناملتازیرسم
امروزیتحساسبهرایزمانیچه،یرانامعاصریبنشوفرازپرخیتارصفحاتدریدشا«
یاودومیجهانجنگدراشغالزماندررایرانایتوضعتوانیمتسامحباتنها.یافتنتوان

هرگونهقطعبایاولدرکهدانستیسهمقاقابلیکنونوضعبا598نامهقطعیرشپذازیشپ
ویرتدبوارادهدوم،برههدروزدرقمراکشورشتسرنو،یخارجعاملداخل،دریدام

.دادنجاتراکشورمردم،بهياتکاوینیخمامامحضرتیشیدوراند
بایاجتماعویاسیسيهاشکافکهباشد،مانندیبلحاظیناازیکنوندورهیدشااما

خودبرابردرکهیقدرتعنوانبه(یکاآمرمتحدهیاالتادولتآشکاربرنامهویخارجیدتهد
وکنشبهناچارنظاموشدهزمانهممنطقهیکژئوپلتنقشهییرتغيبرا)بیندینمیمانع

نهتوپ،نه،شودیمیخارجیداتتهدشدنیعملمانعآنچه... استبرنامهینابرابردرواکنش
لتموحکومتیگانگیویملوحدتنظام،یتمشروعیشافزابلکهسالح،وموشکوتانک
همهقبالدرمردمازصادقانهیدبایتحاکممسئوالنکهاستینافهمیمیمماآنچه... است

مواضعازینینشعقبوشکستیعذرخواهیناالبتهوبخواهندپوزشیرهاسوءتدبوقصورها
ازیريجلوگسببخودمردم،بهیمتعظاست،يبزرگوارویفروتننشانهبلکه،یستنیاصول

1».شودیمگانگانیببهکرنش

1382.خرداد 4یکشنبه Gooya Newsسایت اینترنتی گویا نیوز -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

يفضابهاشارهباوشدهیفتوصیشیدوراندویرتدبنشانهیکاآمربايهمکارنامه،ینادر
ینادریکاآمرخواستبهمتواضعانهتااستشدهخواستهیشاناازصراحتبایدتهدوارعاب

!نهدگردنخصوص
یتتمامواستقاللآن،ازترمهمونظامیانککهآنازقبل،یدنوشیدبايزهرجاماگر«

وخردمندانهبرخوردینایدتردیبوشودیدهنوشیدبا،یردگقرارمخاطرهدرکشوریارض
اقدامینا.شدروبروراحلیزعزامامکهشودیممواجهیپاداشهمانباملتيسوازمتواضعانه

1».استیالهیقتوفویرخواهیخوییجومصلحت،یشیدوراند،یرتدبنشانه

کنندگانامضاویسندگاننویزآودستنظام،مصالححفظویملمنافعچندهرنامهینادر
یخارجیاستسبهیکرديروینچناتخاذعاملکهیستنیديتردامابود،گرفتهقرارآن

،یادنبهیدلبستگ،یمذهبیماناوینیدهايیهمابنیدشدضعفجزیزيچ،یاسالميجمهور
برابردرشدنمرعوبیاشدنیفتهفرترمهمهمهازویطلبمنفعتهوات،شبهشدنآلوده
.یستندشمنیدتهدویعتطم

یاندکبا.یرندپذیبآسیاربسدشمنیعتطمویدتهدبرابردر،هایژگیوینچنباییهاانسان
ینابانمرعو.دهندیمقراردشمنیاراختدریزيناچيبهابهراخودودادهکفازعنانیعتطم

وعزتویرتغبرحراجچوبوباختهراخود،یفحردندانوچنگیدندمحضبهیزنیلهقب
.زنندیمملتمنافعومصالحوخوديجوانمرد

یتیمسئولوگروهودستههردرهاانسانیناوباشدکهیانسانهردرزشتخصائصینا
دریرالمؤمنینامکهن همچنا.ندارنديیگردحاصلیچهغصهواندوهوحرمانجزباشند،که

درفراوانسوگمندانه،کهیلهقبیناوصفدر،یزانگحزنحالینعدروآلودعتابیجمالت
:فرمود،شدندیمیافتاویارانصف

آخرتبخشلذتیزندگيجابهیاآ.شدمخستهکردمسرزنشراشمابسازشما،براف«
هر؟ایدیدهبرگزراذلتویبدبخت،يسربلندوعزتيجابهو؟یداگشتهیراضیادنموقتیزندگبه

ازترسیاگو.گرددیمکاسهدرترسازچشمانتان،کردمدعوتدشمنانباجهادبهراشماگاه
ازرایتانهاعقلیاگو.یداشدهیگانهبخودازمستيهاانسانچونوربودهراشماعقلمرگ،

همان-1
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

.پندارمینمخودپشتوانهراشماوندارماعتمادشمابهیگردمن.دکنیینمدركودادهدست
1».کنددرازدستشمايسوبهیکسکهیستیدنيشرافتمندیارانشما

یراناياهستهپرونده
رفتهرفته،یلیدالبهالبتهکهاسالمینظامیعلمدستاوردیزترینافتخارآموینترمهمازیکی

.استياهستهيتکنولوژودانششد،بدلیملیتامنویخارجیاستسحوزهدربحرانیکبه
کاربردهمیعنیاست،منظورهدويتکنولوژیکياهستهيتکنولوژدانیمیمکهطورهمان

ینابهیابیدستاعالمچندهر،یزآمصلحيکاربردهاهموداردیانهجوصلحیرغویبیتخر
.استبودههمراهیانسانفاجعهیکویاتمسالحیدتولباباریننخستجهان،دريتکنولوژ

کشورآنبهاماشد،آغازیکاآمرازچهاگرباراولآن،ازینظاماستفادهوياهستهدانش
راآن...وینچوفرانسه،یسانگل،يشورو:همچونیگريديکشورهايزودبهویدنگردمحدود
1953سالدرداشتند،رادانشیناکردنيحصارانقصدکههایکاییآمر129.کردنددنبال

یاتميانرژالمللیینبآژانسیکیستأسطرح،ياهستهبمببهيشورویابیدستازبعد
یشنهادپمللسازمانیعموممجمعاجالسینهشتمبهرا)متحدمللسازماننظارتتحت(

.یدرسیبتصوبهژنودرآننامهاساس،یمدتازپسوگرفتقرارییدتأموردکهکردند
،ياهستهدانشبهینچکشوریابیدستازپسسالچهاردهیعنی1968سالدر
مجمعدر)NPT(بهموسوم»ياهستهسالحگسترشمنعیمانپ«عنوانتحتيقرارداد

یاتمسالحدارندهکشورپنججزآن،موجببهکهیدرسیبتصوبهمللسازمانیعموم
رایاتمسالحیرتکثویدتولحقیگريدکشوریچه)ینچوفرانسه،یسانگل،يشورو،یکاآمر(

یگردبهياهستهسالحیايتکنولوژانتقالحق،ياهستهقدرتپنجازیکیچهیزنوندارد
بعدهااما،کردندامضارایمانپیناکشور87جمعا2000ًسالتاچندهر.ندارندراکشورها
به،یمانپیناخالفبر... ویونیستیصهیمرژوپاکستانهند،مانندیگريديکشورها

.یدندرسیجهنتبهودادندادامهیاتميهاسالحبهیابیدستيبراخوديهاتالش
ازکنندگاناستفادهیفرددریکاآمریتهداواشارهبایاسالمانقالبازقبلیراناکشور

منظوربه1335سالدرتهراندانشگاهیاتمزمرکراستاینهمدرگرفت،قرارياهستهدانش

دشتی، ترجمه محمد 34نهج البالغه، خطبه -1
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یشنهادپبه)1959(1337سالدربعديچندوشديگذاریهپاکشوردرياهستهآموزش
.شدیبتصووگرفتقراردولتیئتهکاردستوردریاتمرآکتوریکساختتهران،دانشگاه

یاتمرآکتوریک،)صلحيراباتم(خودطرحیغتبليبرایکاآمروقتجمهوریسرئبعدیاندک
شدآغاز)1961(1340سالدرتهران،دانشگاهرآکتوریساختمانیاتعمل.دادیلتحویرانابه
بودمگاواتپنجرآکتورینایتظرف.گرفتقراريبرداربهرهمورد)1967(1346ماهآباندرو
،شدیمینتأمیکاآمرطرفاز)1979(1357سالتاکهباالیاربسيغنابایوماورانسوختباو

.کردیمکار
مگاوات23000یتظرفبایاتمیروگاهن23یجادا،یکاآمردولتیتحمابایراناوقتدولت

یروگاهنچهارحدود)1978(1357سالتا)1974(1353سالاز.کردیمدنبالشدتبهرا
سازمانینب،هاآنقولنامهباساختقراردادوشدهیزيربرنامهواحددوشاملیکهریاتم
:ازبودندعبارتهایروگاهنینا.یدرسامضاءبهیخارجیمانکارانپویاتميانرژ

1290حدودقدرتبایکهر)IIوIیرانا(واحددوشاملبوشهر،یاتمیروگاهن-1
KWUیآلمانشرکتبامگاوات

950حدودقدرتبهکیهر)IVوIIIیرانا(واحددوبا،کارونیاتمیروگاهن-2
»اتمفرم«يفرانسوشرکتبامگاوات

حدودقدرتبهیکهر)VIوVیرانا(واحددوشاملاصفهان،یاتمیروگاهن-3
آلمانKWUشرکتبامگاوات1290

حدودقدرتبهیکهر)IIXوVIIیرانا(واحددوشاملساوه،یاتمیروگاهن-4
130.آلمانKWUشرکتبامگاوات1290

سالحگسترشمنعیمانپبهیاسالمیرانایزن1375سالدریاسالمانقالبازپس
زمانآنتارابودداوطلبانهآنیرشپذکهیالحاقپروتکلاماماند،وفادار(NPT)ياهسته
منظوربهيبازسازدوراندروجنگاتمامازپسیرانایاسالميجمهور.نکردامضا
یاالتادولتیژهوبههایغربیکارشکنوهایمتحریلدلبهکهبوشهریاتمیروگاهنیلتکم

يهمکارعدمبرخودیمتصمرسماًیزنآلماندولتوبود،درآمدهیقتعلحالتبهیکاآمرمتحده
یههمساکشوربارايقرارداد)1995یهژانو10(19/10/1373یختاردربود،کردهاعالمرا

يجمهوریهعلغربیروانیاتعملیدتشدموجبمسئلهیناکهرساندیمامضابهیهروس
.شودیمیاسالم
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

ازیرانایتحمابشر،حقوقنقض:یرنظاساس،یبیاتهاماتباآنازیشپتاکههایغرب
دریسعهمواره،یانهخاورمصلحرونددریرانااختاللویادندریستیتروريهاگروهویسمترور
،یعنییدجدیاتهامدادنقراریزآودستباپسیناازداشتند،یاسالميجمهورکردنيمنزو

ینهزمدرکشوریشرفتپمانعتاخواست،یجمعکشتارسالحبهیابیدستيبرایراناتالش
توسطبوشهریاتمیروگاهنیلتکمدادقرارباروینااز.گرددیننويفناوروياهستهيتکنولوژ

سالدرخوديهامخالفتتداومدریکاآمردولت.رخاستبمخالفتبهیداًشدیهروسکشور
باوشدیکاآمرکنگرهدریرانایموشکوياهستهيفناوریمتحریبتصوبهموفق1377

ازرایراناG7بهموسوماروپا،یصنعتکشورهفتسراناجالسدرخوديرأیلتحم
.ساختمحروممنظورهدويتکنولوژيبرخوردار
يفناوربهیرانایابیدستبریمبن،یاسالميجمهورمسئوالنیسمراعالمازپس

خودعزمییاروپايکشورهاویکاآمر1381سالییزپادریوماورانيسازیغنتوانوياهسته
حکاميشورابهیپدریپيفشارهاباهایکاییآمر.کردندجزمیرانادادنقرارفشارتحتدررا

درآژانسیناکلیردب،یالبرادعمحمدکاملیترضایرغمعلدندشموفق،یاتميانرژآژانس
اخذبدونومتعارف،یرغیاقدامدر،یراناياهستهیساتتأساز1382سالدریدارشدیانجر
ازیحترایرانایاسالميجمهوروبرسانندیبتصوبهیرانایهعلرایداللحنیشدنامهقطع،يرأ

در.یندنمایالحاقپروتکلشرطویدقبدونامضابهوادارومنعزینیزآمصلحياهستهيفناور
یرخانهدببايفوروشرطویدقبدونتاخواهدیمیرانااز«:بودآمدهنامهقطعینا6بند

یرتدبیکعنوانبهوکنداجراکاملطوربهوییدتأوامضارایالحاقپروتکلوکنديهمکار
1».کندعملپروتکلینااساسر بس،پیناازیزبرانگاعتماد

یشپمشخصکامالًحلراهسهياهستهيانرژبحرانازخروجيبرایاسالميجمهور
ویکاآمرهايخواهییادهزبرابردرشرطویدقیبیمتسلاول،حلراه.داشتخوديرو

یناازخروجيبراایکآمرفشاربرابردریبیلدولتکهيرفتارمثلیقاًدقبود،ییاروپايکشورها
یرانایاسالميجمهورازیحاًصر،هاآنییاروپاینمتحدوهایکاییآمر.گرفتیشپدربستبن
ياهستههايیتفعالیهکلازوکندامضایشرطویدقیچهبدونرایالحاقپروتکلخواستندیم

نخواهدیدتهدرایاسالمیرانايخطریچهکهاستصورتینادرتنهاوبردارددستخود
يسوازانعطافونرمشینترکمبدون،یکاآمرخواستبرابردریستادگیادوم،حلراه.کرد

دفاعویخارجیدهايتهدوفشارهابرابردرمقاومتسوم،حلراهوبودیرانایاسالميجمهور

15.، ص 1382آذر 8، اسالمیجمهوريروزنامه -1
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یالحاقکلپروتمشروطيامضاینهگزیناکهبوديسازاعتمادمحوربریراناملتمسلمحقاز
.شدیمشاملیزنرا

یمتسلیعنیاول،حلراه.داشتیطرفدارانخوديبراهایاستسوهاحلراهیناازیکهر
ینبدرتنهانه،کاملطوربهياهستهيانرژازیدنکشدستویکاآمربرابردرشرطویدقیب

دوراندر-قدرتحبصاعناصرازیسطوحینبدربلکه،یخارجویداخليهاانقالبضد
هایغربیداتتهدو تحرکات.بوداصرارویتحماموردیزنداخلدر- طلباناصالحیتحاکم

بدون وقفه در یاسالميجمهورنظام یدباکهاصرار ورزند یناها بر دوم خرداديباعث شد تا 
را یالحاقپروتکل، شرطییشپگونهیچهبدون یجهنتشود و در یمتسلهایغربخواهییادهزبرابر 
. کندامضا 

مجلس یخارجیاستسو یملیتامنیسیونکمیسرئ، یرداماديماساس محسن ینهمبر 
المللیینبیطشرا«: غرب شدیرقانونیغيفشارهادر مقابل یرانایعسریمتسلششم خواستار 

يجدا به طور بر مالمللیینبيفشارها، یریمنپذاگر ما آن را کهاست ياگونهدر حال حاضر به 
1».شوندیمیکنزدبه هم کامالًمورد ینادر یکاآمرو اروپا و یابدیمیشافزا

نو، ارگان یاسروزنامهدر گفتگو با یزندیگر نماینده شاخص مجلس ششم، ییکوالالهه 
با «: یدگردیالحاقپروتکلبه یراناشرط یشپبدون یوستنپ، خواستار مشارکتوقت حزب 

2».شودیمشفاف یراناياهستهيهابرنامه، یالحاقپروتکلبه یراناو شرط یدقبدون یوستنپ

و یدقبدون يامضاشرق به چاپ رساند، نه تنها روزنامهدر کهيامقالهیطینهمچنيو
یانبیزنها عرصهیگردشدن در یمتسلخصوص ر دبلکهدانست، يضروررا پروتکلشرط 
اصالحات در داخل است یندفرآادامه، ییراتتغیناهمهه و مثبت بیحصحاما پاسخ «: داشت

و یعموم، اعتماد ینبنابرا. و اجتماع استیاستساقتصاد، کردنیزهدموکراتبه مفهوم که
ینامواجهه با يبراگوناگون، تنها ابزار ما يهاعرصهاصالحات در برنامهيدستاوردهایشنما

3».تحوالت است

از یمنطقیازاتیامتگرفته بودند تا به کار، تمام تالش خود را به مسئوالن نظامکهیحالدر 
، یعلمیالتتسهارائهبر یمبنخود یقانونتعهدات ياجراو اروپا را وادار به یابندآژانس دست 

1382.7.5، ایرانروزنامه1
1382.5.14نو، یاسروزنامه-2
1382.6.5شرق، روزنامه3
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

نائب ، یخاتم، محمدرضا کنندیزآمصلحياهستهيفناوربه یرانایابیدستيبرايمادو یفن
يهاگذاشتنپا یرزالوطن چاپ عربستان با وجود روزنامهبا ياحبهمصادر رئیس مجلس ششم،

: کردیانبپروتکليامضاخصوص ر توسط آژانس، دیراناياهستهبرنامهتعهدات در قبال مکرر
روابط دو ینوعبه کارینایرازمعاهده است؛ ینااز مراحل یکی"93+2"پروتکليامضا«

و من معتقدم کندیمیجاداینطرفيبرارا یفیوظاو آیدیمر به شماياهستهجانبه با آژانس 
یچهشده است و ما یفتعرپروتکل. وجود نداردیالحاقپروتکليامضايبرایمشکلگونهیچه

1».یمندارآن يامضاجز یشرط

يبراسازيینهزم، یراناياهستهپرونده مسئلهدر قبال مشارکتاز جمله اقدامات حزب 
و یکاآمرکهیزماندرست در . مجلس بودیرسمیبونتریقطراز یگانگانبات اتهامیرادا

از یرانابر انحراف یمبنحکاميشوراارائه به يبرایمدرکیافتنبه دنبال دست یلاسرائ
در نطق قبل از ) مشارکتعضو ارشد حزب (یرزادشبودند، احمد ياهستهیزآمصلحهايیتفعال

. متهم ساختینظامياهستهبرنامهشتن دستور خود نظام را به دا
: گویدیمانقالب ینمجاهددوم مجلس ششم و عضو ارشد سازمان یسرئیبنا، ينبوبهزاد 

2».ییمنمایزپرهشعار گونه يبرخوردهاو از یمکنو شرط امضا یدقرا بدون یالحاقپروتکلیدبا«

يفناورداشتن هر نوع یحت،یالحاقپروتکلگام فراتر از مفاد ینچندحتی ينبوبهزاد 
خروج از يبرایراناکهکندیمیشنهادپدانسته و يضروریرغاساساً کشورمانيبرارا ياهسته

در يانرژمعتقد به ضرورت استفاده از «: کندیپوشچشم يتکنولوژینااز یدبابن بست، ینا
استفاده رسدیمنظر به . یستمنکنندیممطرح همکاراناز دوستان و یبعضکهیاديزحجم 

را ینفتقابل مالحظه یرذخاو یادنگاز یرهذخیندومکهيکشوريبراياهستهيانرژاز یعوس
و یتاهمبپردازد، نه تنها از يانرژیدتولبه يکمتریلیخهايینههزبا تواندیمدارد و یاراختدر 
يانرژبه یابیدستيرابیادزیلیخهايینههزصرف بلکه، یستنبرخوردار یچندانیتاولو

3».یستنیمطلوبهم امر ياقتصادبه لحاظ ياهسته

و یاتميانرژالمللیینبآژانس حکاميشورانامهقطعپس از انتشار اصالحاتمدعیان 
يالقا، درصدد یغربيکشورهایاستس، هماهنگ با یرانابه یاسیسيفشارهامضاعف شدن 

1382.4.22عدالت، صدايروزنامه1
1382.شهریور26، همبستگیروزنامه 2
1382.مرداد 25نو، یاسروزنامه 3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

، یخاتممحمدرضا . برآمدندياستکباريکشورهایداتتهدمقابله با ییتواناترس، وحشت و عدم 
نگران یراناياهستههايیتفعالاز کهاروپا حق داد یهاتحاد، به مشارکتوقت حزب کلیردب

1.یمکنیرتعباز آن به دخالت یدنباکهدانست یعیطبيامررا، ینگرانیناباشد و 

در یزن، ت خارجی مجلس ششمکمیسیون امنیت ملی و سیاس، عضو شاخص ییکوالالهه 
یشپما در جهان، حاصل در یفعلیطشرا«: داشتیانبیرانایهعلاروپا يیهاتحادیانیهبدفاع از 
2».الوقت استدفعیاستسگرفتن 

یهعلیاتميانرژالمللیینبآژانسحکاميشورانامهقطعیبتصوپس از نیز مشارکتحزب 
هایمشارکت. اتخاذ نمودیاسالميجمهوریملیتضدامنیوضعمرسماً ايیانیهببا انتشار یرانا

يسواز یالحاقپروتکلیرشپذو نامهقطعخواستار عمل به مفاد ینکهاضمن یانیهبینادر 
بر یمبنغرب یزناتهامییگوکهکردنداظهار نظر ياگونهو شرط شدند، به یدقبدون یرانا

استفادهآنکه، ضمن مشارکتحزب «: داردیتواقع، یماتبه سالح یافتندست يبرایراناتالش 
، داندیمیرانايبرایجهانشدهشناخته یترسمرا حق به ياهستهيفناوراز دانش و یزآمصلح

در کامالًو آن را کندیمانتقاد یبازدارندگياستراتژها و نهادها به افراد، گروهیبرخاز نگاه 
یوهشینبهتررا یاسیسیبازدارندگحال، ینعو در داندیمرکشویملیتامنيهامؤلفهتضاد با 

3».داندیمیخارجیداتتهددر مقابل با یرانایدفاع

ما تعامل با جهان «: اعالم نمودراستا ینهمدر و یگردايیانیهبر همین حزب چندي بعد د
يامروزیطشرادر و با ثبات یدارپامقبول حکومتالزمهرا المللیینببه تعهدات یبنديپاو 

معاهدات همهتام و تمام ياجرابر یرانایاسالميجمهوررو، تعهد ینااز . دانیمیمجهان 
یادآوررا NPTياهستهيهاسالحیرتکثعدم یمانپاز جمله یراناشده توسط یرفتهپذ
ش دانیشبردپالزمهرا ياعتمادسازو یتشفافینکهاو با توجه به یرمسینادر . شویمیم

4».دانیمیمکشورآن در یزآمصلحاستفادهو ياهسته

پرداخت و درصدد یرانایپلماسیددستگاه یفتضعبه مشارکت، حزب یانیهبیناادامهدر 
يجدخصوص اختالفات ینادر یرانایاسالميجمهورمسئوالن ینبدر کهآن برآمد يالقا

1382.7.9صبا، نسیمروزنامه1
1382.7.9صبا، نسیمروزنامه. 2
1382.7.17، شرقروزنامه3
1382.6.26نو، یاسروزنامه 4
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

یرهاییسوءتدبحاصل کردهیداپلمللیاینبعرصهما در کشورینکاکهیطیشرا«: وجود دارد
بسته و محدود قرار داده و یمحافلرا در گیريیمتصمیطهح، یاساسبرخالف قانون کهاست 

بر یدتأک، ضمن یاسالمیرانامشارکتجبهه. رو نموده استبحران روبهینارا با کشورینکا
یاستساز جمله مسائل هاینهزمهمهدر گیريیمتصمعرصهمجلس و دولت در یقانونحق 
و قرار گرفتن هاگیريیمتصمروند نادرست ییرتغوضع را یناـ تنها راه برون رفت از یخارج

1».داندیمکاملیتشفافبا یقانونیرمسامور در 

يامضاتعلل در «: بودکردهاعالم ايیانیهببا انتشار یزنیاسالمانقالب ینمجاهدسازمان 
يبرایکاآمربه کمک، ینهزمینامسئوالنه در یرغنه رفتار و موضع و هر گویالحاقپروتکل

2».خواهد بودیاسالميجمهوریهعلیجهانحفظ اجماع 

خارجهیروز.نبودیاسالمانقالبدشمناناظهاراتتکرارجزیزيچواقع،درسخنان،ینا
نهیرانا«:کهبودشدهیمدعیناازیشپمشابه،کامالًیاظهاراتدریزن»یشرفیوشکا«آلمان،

بهیزنياهستهيفناورازاستفادهگونههرازیدبابلکه،کندامضارایالحاقپروتکلیدباتنها
3».کندیزپرهگازونفتمنابعویلیفسيهاسوختداشتنجهت

جزیزيچیقتحقدرشد،مطرحياهستهبحرانازخروجحلراهعنوانبهباالدرکهآنچه
یناسپاسویناشناسحقیزنومردممسلمویقطعحقوقگرفتنیدهنادویراناملتهبیانتخ
اتکاباصرفاًویطشراینترسختدرکهیرانیادانشمندانونخبگانيهامجاهدتوهاتالشبه
.نبودنشاندند،باربهراآنخودهاييتوانمندبراعتمادوخداوندبه

واستیالزامیرغوداوطلبانهآنيامضااوالً،کهیالحاقپروتکلشرطویدقیبیرشپذ
يشورامجلس:یرنظسازیمتصمينهادهایمنافونظاماستقاللبامعارضآنیتفور،یاًثان

یعقلمنطقیچهبانهاست،نظاممصلحتیصتشخمجمعیاناًاحونگهبانيشورا،یاسالم
.ماینیديهاآموزهبانهوبودسازگار

از دستگاه دیپلماتیک ییهابخشما راهبرد تسلیم در برابر فشار غرب در مجلس ششم و ا
در این شرایط بود که برخی نمایندگان افراطی مجلس ششم . شدیمدولت اصالحات مشاهده 

شرق در روزنامهکهیمطلب. طرح سه فوریتی امضاي پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار دادند

همان 1
2.، ص 1382شهریور17روزنامه شرق، -2
1382.تیر15خبر، مرکزيواحد 3
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

یاصليمحورهااز یکی«: مجلس ششم، آن را فاش ساختمشارکتحزب ونیفراکسگزارش از 
رفته اختصاص از دستيهافرصتحاضر در جلسه به یندگاننمایتاکثرجلسه به اعتراض ینا

قانون، دولت یبتصوبا یدبامجلس که، معتقدند يخرداددوم یندگاننمااز یاديزعده... داشت
1».یندنمایالحاقپروتکلیرشپذرا ملزم به 

با مذاکرهدر هنگام ییاروپايکشورهاخارجهیروزاز سه یکیکهاست یموضوعیقاًدقینا
کهیمدار، ما خبر یدندهنامهقطعیرشپذاگر شما هم تن به «کهبود کردهمطرح یرانایئته

2».کردخواهد يکارینچنشما را ملزم به یتیفورطرح سه یکمجلس شما با 

انجامویالحاقپروتکلمشروطیرشپذبهناچارکشوردیپلماسیدستگاهیشرایطچنیندر
امراینازهمچندانياهستهکنندهمذاکرهتیميهاچهرهازبرخیالبته.شدزاعتمادسااقدامات

ر رقرابآبادسعدکاخدرفرانسهویسانگلآلمان،کشورسهبایمذاکراتیهپاینابر.نبودندناخشنود
ویرفتپذمشروططوربهرایالحاقپروتکل،یرانایاسالميجمهور،مذاکراتینایانجردر.شد
.کردمتوقفیمدتيبراداوطلبانهطوربهرایوماورانيسازیغنساز،اعتمادیاقدامدر

يجمهوردولتيسوازیوماورانيسازیغنداوطلبانهیقتعلویالحاقپروتکلیرشپذدنبالبه
بهياهستهپروندهینمسئولوآمدیدپدانقالبیروهاينینبدرمخالفتازیموج،انیرایاسالم
.گرفتندقراربود،گسترشحالدرروزهرکههامخالفتواعتراضاتینافشارتحتشدت

پروتکلسربرتوافقهدفباکهآباد،سعداجالسآستانهدریاسالميجمهورروزنامه
بهخطاب،»یمنروننگیناباریرز«عنوانتحتيامقالهسرچاپبابود،شدهیلتشکیالحاق

ننگیکیالحاقپروتکلامضاکهنداردیديترد،یراناملت«:نویسدیمياهستهمسئوالن
برابردرامروزاگرکهبدانندونروندننگیناباریرزخواهدیمکشورمسئوالنازواستيابد
یشپ،یرانابرمجددبازگشتویاسالميجمهورنظامينابودتاهانآیستندنااروپاویکاآمر

دریستادگیايبرامسئوالنز ایتحماآمادهوجودتمامبااکنونیراناملت.رفتخواهند
ننگباریرزمسئوالنکهداردیناناطمواستیگانگانبمداخالتوهاخواهییادهزمقابل
يهانسلیننفرو.رفتنخواهدندارد،گلستانويترکمانچانامهعهدازیکمدستکهیهالحاق
3».یددنخواهدخوديبرارايبعد

1382.6.8روزنامه شرق، -1
150، ص1384، غدیرهماي، تهران، اتمیایران، اشکوريعبدالمجید-2
1382.مهر 30، چهارشنبه اسالمیجمهوريروزنامه -3
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۳ و سیاست خارجیاصالحات

اقداماتیتمامبه رغم.استنبودهمفیدچندانسازياعتمادکهدادنشانامازمانگذر
یبنديپاگونهیچهخودازآباد،سعدیانیهبدرتعهداتشانبهنسبتاماهاییاروپاساز،اعتماد

دادههشداریناازیشپیزنيرهبرمعظممقام.نکردندعملهاآنازیکیچهبهوندادنداننش
مورداستممکننظاميهاارزشویرانامنافعیمکناحساسکهيانقطههردرکهبودند

اساس،ینهمبر.دادیمخواهخاتمهحرکتینابهیديتردیچهبدون،یردگقرارخدشه
.Uمرکزیشگشابهاقدامامر،ینامشاهدهازپس،رانیایاسالميجمهور C. F،دراصفهان
يروبا.باشددادهییاروپاطرفبهراالزميهشدارهاتانمود،)2005اوت8(1384تابستان

که(يسازاعتمادازياهستهياستراتژییرتغو1384یرماهتسومدراصولگرادولتآمدنکار
یقتعلازیرانایساتتأسخروجرونداقتدار،اعمالبه)شدیمحسوبمآنیاساسجزویقتعل

بازرساننظارتتحتهاپلمپفکبارسماًیاسالميجمهوردولتآنیپدر.شدآغاز
.گرفتر سازراخودياهستهفعالیت2006یهژانو10یختاردریاتميانرژسازمان

جلسهدرهموقتهمانمن«:فرمودندهزمینهمیندربیاناتیدرانقالبرهبرچنانکه
پیدرپیمطالبهرونداینبهبخواهندچنانچهاگرگفتم،- شدپخشتلویزیونازکه-مسئوالن

اینبایستیکهگفتمبنده.کردمهمراکارهمین؛شوممیمیدانواردخودمبندهبدهند،ادامه
هماندربایدهمقدمشاولینو،ويپیشرروندبهبشودتبدیلوشودمتوقفنشینیعقبروند

1».شدهمکارهمینوبود؛گرفتهانجامدولتآندرنشینیعقباینکهبگیردانجامدولتی

یزددانشجویاندر جمع 11-13/10/86
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

4فصل
اجتماعییفرهنگحوزهدراصالحات

ینادردولتهايیاستسمجموعهگفتتوانیمطلبان،ر نظتجدیدايیشهاندمبانیبهتوجهبا
عرصهدرمشمئزکنندههاييناهنجارازیاريبسویاسیستحوالتسازینهزمود،خدوره،

برايرا»یفرهنگیسمآنارشویزيهنجارست«عنوانتوانیمحقیقتدر.استبودهفرهنگ
بردکاربهخرداددومدورهاجتماعیفرهنگیفضايتوصیف

کشوردریدموکراسسطبویمدنجامعهیجادا،یاسیستوسعهبهمصمماصالحاتدولت
تکثر،یمدنينهادهاگسترش.نبودممکنیزنآنلوازمتحققبدون،یاستسیناتحققوبود

سازمان:همچون،یخدماتویاجتماعظاهربهيهاسازمانکردنفعالها،NGOاحزاب،
وقلميآزادگسترش،یدموکراسچهارمرکنعنوانبهمطبوعاتبهیژهوتوجهبشر،حقوق

.داشتهاآنبهايیژهواهتماماصالحات،دولتکهبودياموراز...ویانب
یرومندنیاربسحرکتیکبسترساز،هايآزادازمبهمهايیتحماباهمراهفوقیاستس

ياعتقاديباورهاینترمسلمکهبوددورهینادر.شدینیدمقدساتوهاارزشیهعلیبیتخر
یالخدرآنچهو.شدشکستههاانسانترینیقدسمیحر.شدیدهکشچالشبهمردم

.یافتظهورمجال،گنجیدینم
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

ويفکرهايیانبنیهعلشدهیسازماندهویعوستهاجمدوره،ینايهامشخصهیگرداز
مقامیرتعببهکهیفرهنگیمعظيبندجبههیکدورهینادر.بودیرانایفشرملتياعتقاد
انقالبیهعلبود،همراههاپشتوانهاقساموانواعوپولونعتصویاستسبايرهبرمعظم
یزنجبههیناگسترهبرگذشتیماصالحاتدولتعمرازکهروزهروشد،یساماندهیاسالم
ونبودندقائليمرزوحدیچهخوديبراکهمطبوعاتواحزابتوسعهیجهنت.شدیمافزوده

وینظمیبجزیزيچ،دانستندیمخودیهاولیفوظاجزءراملتینایزچهمهدریکتشک
.نبودیفرهنگیسمآنارشینوع

قراربررسیمورداجتماعیفرهنگیگوناگونيهاحوزهدرعملکردوهایاستسفصلایندر
.گرفتخواهد

نشرحوزهدریفرهنگیاستس
يویشهاندوتفکرگوهر»تساهلوتسامح«کهیمهاجرانعطاءاهللانتصاببااصالحات،دولت
ويگراباحهسمتبهراکشوریفرهنگيفضا،یافتهمانزساکامالًياگونهبهاست،بوده

خوشت دسیزناخالقحوزهدریعمومفرهنگدوره،ینادر.دادیمسوقیفرهنگیبرالیسمل
ره،ماهوا،ینترنتاازاعمدشمن،یريتصو-یصوتيهارسانه.یدگردیديشدهاييناهنجار

کردهجزمملتیفرهنگذائقهییرتغيبراراخودعزمهمه،وهمه...ومبتذلهاييدیس
ملتيبرخوردارضرورتخصوصدربشر،حقوقبه انیدهدسازمانیسرئاصراریژهوبه.بودند

ازاستفادهمنعقانونمقابلدر(يبشرحقیکعنوانبه،ياماهوارهیبشقابيهاآنتنازیرانا
یدامهاماهوارهنفوذقدرتبهاندازهچهتاآنانکهدادیمنشان،)پنجممجلسمصوبهواره،ما

1.بودندبسته

وشهرستانیناشرانتقویت،کتابهاينمایشگاهبرگزاري،نیزخوانیکتابوکتاببخشدر
عمومیهايکتابخانهتجهیز،روستاییکتابهاينمایشگاهبرگزاريآنان،بهتسهیالتارائه

وهااستانمراکزدرقرآنیهاينمایشگاهبرگزاريوجدیدهايکتاببهکشورسراسر
ايمالحظهقابلکمیرشدکهبودارشادوزارتدرمهاجرانیعملکردهايجملهازهاشهرستان

رواجووابستهعناصرنفوذازمطبوعاتمانندنیزبخشاینکیفیلحاظبهاما.دادمینشانرا
نمودهتحریفراانقالبتاریخکههاییکتاببرايمجوزصدور.نماندمصونارزشیضدبیاتاد

1373.اردیبهشتدر برنامه سوم آمریکارادیو-1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

هايکتابفروشبابرخوردعدم،دادمیقرارتهاجمموردرادینیوانقالبی،ملیهايارزشو
کارهايبهقانونیمجوزسایهدرکهنویسندگانکانوناحیايوهافروشیکتابدرممنوعه
مهاجرانیتسامحوتساهلسیاستاثردرکهاستموارديازبودمشغولنظامعلیهتخریبی

.بودآمدهپدید
ازیانعکاس،شدیمیتحمادولتيسوازکهیزنداخلدریفرهنگمحصوالتغالبوجهه

درییهاداستانوهارمان،یادبيهانوشته.بودیاسالمانقالبدشمنانيهاخواستهواهداف
يسوبهجواننسلیژهبه وجامعه،یتهداوابتذالیجتروجزکهاندیدهرسچاپبهرهدوینا

.کردندینمیبتعقرایگريدهدف،یاخالقفساد
ازیکیيهاهـرانـتآندرهـکافتـیارـانتشیابـکت1379الـسدرال،ـمثوانـعنبه
همانبعدیمدت.یدرسچاپبهمستعارنامباطاغوت،دورهفاسدومبتذلزنهايیشههنرپ

بهيویقیحقناموجلديروبرمبتذلخوانندهیناعکسوچاپباراکتابیناانتشارات،
.کردعرضهکتاببازار

دورهفاسدخوانندهیکتنهانهآندرکهیدرسچاپبهیگريدکتاب،یزن1380سالدر
بهآنیانیمصفحاتدریزنیمستهجنیرتصاوبلکهشده،یمعرفيومبتذليهاترانهوطاغوت

معرضدریزن1381سالدرکتابالمللیینبیشگاهنمادریحت1کتابیناوبودیدهرسچاپ
.گرفتقرارعمومیشنما

بوديبازجنسهمیعشنوزشتیاربسعملکنندهیهتوجکهیکتابترجمه1380سالدر
برابردرشوهردارزناندادنجلوهارزشیبوهایروسپازیدتمجویفتعربهینهمچنآندرو

1360سالازکتابیناکهینابا.شدچاپیدتجدبارو دبود،شدهپرداختهفاحشه،زنان
.بودشدهاالنتشارممنوع
ینمسئولاجازهباییهاکتاباصالحات،دولتعمریانیپايهاماهدرو1384سالاواخردر
یفتوصابتذال،یجترومردم،ینیدمقدساتبهینتوه،هاکتابینارسراسکهشدچاپارشاد
2.بودآورشرمویکرکیاربسيهافحشوعاشقانهروابطینترزشت

1379.، چاپ اول حمید، انتشارات )همسفر(ماندگار هايترانه -1
.چوبکصادق اثر "روز اول قبر"و "مهواره"، "تنگسیر"کتاب هاي-2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

انقالب،ازیشپراآنگردانندگانکهیسندگاننوکانون)1377سالاواخر(دورهینادر
ازبعدرویناازهمودادندیمیلتشکشاهیمرژبهوابستهواالخالقفاسدعناصريتعداد

کسببهموفقمجدداًمهاجرانیعطاءاهللاتالشبابود،یدهگردمنحلیاسالمانقالبیروزيپ
ازوفرحدفترمشاور(شاملواحمدهمچونافراديکهاستآنجالب.شدیرسممجوز

وانقالبزایشپیسنومبتذليشعرااز(سپانلویمحمدعل،)يپهلومنحوسیمرژکارگزاران
ومبتذليسراترانهشاعر(یبهبهانیمینس)یملجبههوتودهحزببایکنزديهمکاريدارا

ینغالمحس،)شاهمنحوسیمرژیزیونتلویورادوهنروفرهنگوزارتترانهيشوراعضو
نادر،)انقالبازیشپیسنومبتذلوساواكوشاهدرباربایکنزديهمکاريدارا(يساعد
اعتمادمحمد)یشاهستمیمرژکارگزارانازویملیزیونتلوادبوشعريشورایسرئ(ورنادرپ
یارتباطپلویسنومبتذل(یريگلشهوشنگ،)تودهمنحلهحزبیرسمعضو(زاده

وینمؤسساز...و)ینمنافقبامرتبطعناصراز(پرهامباقر،)کشورازخارجوداخلیسندگاننو
اعضايعملکردوسرگذشتبهتوجهباالبته1.آمدندیمشماربهانونکینابرجستهياعضا
دخالتازهدفشانوبودهاخالقیمفاسددارايعمدتاًافراداینکهپیداستناگفتهکانون،این
.بودباريوبندبیوجنسیابتذال،فرهنگیاستحاله؛آزاديشعاردادنسروسیاستدر

هنر
یتیوضعیزنهاجشنوارهویقیموسوتئاتروینماس:همچون،کشوریفرهنگيهامؤلفهیگرد

يهاهفتهوینماییسيهاجشنوارهيبرگزاریمشخطياجرابهینماسحوزهدر.داشتندمشابه
مختلف،نقاطدرینماییسيهاکانونیستأسازیتحما،کشورسراسردریلمف)بزرگداشت(

يهاسالنسازوساختبهتوجهوهاشهرستانوتهرانردیلمفزمانهماکرانیاستسياجرا
ینادریارزشضدینمايسرشدشاهد،یکمرشدیناکناردراما.شدپرداختهینماییس

ازتوانیممثالعنوانبه.گرفتقرارمسئوالنازیبعضومردمانتقادموردکهیمبودیزنهاسال
المللیینبمتعددیزجوا.بردنام...وزندو،یرینشمصائب،یعوضمردمانندهایییلمفاکران

یشنمابهینیدنظامازیمنفياچهرهکهگرفتتعلقهایییلمفبهعمدتاًیزندورانینادر

، ص رساییحمید، دفتر اول، انگیزداستان غم کتابشود به اشخاص رجوعاینو سوابق پیشینهبه بیشترآشناییبراي-1
.317
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

موردالمللیینبجشنواره20درکهیپناهر جعفاثرسوختهیرهدایلمفمانند.گذاشتیم
.گرفتقراریقتشو

ییگو؛کردافتشدتبهیارزشضدینمايسمقابلدریزنجنگوینیدینمايسمقابلر د
ینیدویارزشینمايستابودنددادههمدستبهدستکشوریفرهنگیاستساربابانهمهکه
سازکاسهسلحشور،،یديمجمانندینماگرانیستاشدموجباسفباریتوضعینا1.بخوردینزم
از–شورجهجمال.دهندهشدارابتذالبهنیرااینمايسشدنیدهکشبهنسبتشورجهو

2».بودموثرینماسبهابتذالکشاندندریمهاجران«:گویدیمبارهینادر- سینماکارگردانان

وساختومحتوایبومبتذلیقیموسرواجشاهدیزنیقیموسمانندیگرديهابخشدر
یمهاجران.استبودهموردیناجامعهمشکلتنهاکهییگو،یمبودیقیموسيهاهنرستانساز

برانتشارازبعدنظارتیاستس«اعمالباوانقالبیارزشفرهنگباتقابلدرویتسوءنبا
از،یفرهنگمناصبرأسدرکارآمدیرغویقناالافرادگماردنینهمچنو»یفرهنگمحصوالت

حوزهازياعمدهبخشدرفراوانمشکالتآمدنوجودبهعاملویفرهنگتهاجمیاصلعوامل
.بوداصالحاتدولتآنيمتصدکهیدگردکشورفرهنگ

مبتذلورسواجشنوارهآن،نمونهینآخر.بودشدهابتذالجوالنگاهنیزنمایشیهنرهاي
.بودیدهرسخوداوجبهجشنوارهینادرابتذالووقاحتکهبوداهوازدر»ینزمیراناتئاتر«

د سیوزارتزماندروطلباناصالحیتحاکمدوراندر1378سالازجشنواره،ینا
درآذرماهدوازدهمتاهفتمازسالههمهپس،آنازوشديگذاریهپایمهاجرانعطاءاهللا
یترعاعدموابتذالیلدلبهجشنواره،ینايبرگزار.شدیماجراخوزستانمختلفيشهرها
فرهنگویدپرورشهوینمتدمردماعتراضوینگرانیهماهمواره،یاخالقویشرعمسائل
کهیناتانشد،توجههاینگرانوهادغدغهینابههرگزمدت،ینادراما.بوداستانینادوست

آنچه.یدرسخوداوجبهجشنوارهینادرابتذال1383سالدرجشنوارهینایهافتتاحمراسمدر
یشنمایکقالبدرفحشاوفسادکردنیعلنافتاد،اتفاقیفرهنگاصطالحبهیشهماینادر

دستهصورتبهیتوضعینترمحركبامردانوزنانآن،ازییهاصحنهدرکهبود،يهنر
ینمسئوليسوازکههمیروسویارمنيهارقاصه.پرداختندرقصبهمختلطویجمع

وقتاستاندارحضورردبودند،شدهدعوتیرانابهخوديهابرنامهياجرايبراکشوریفرهنگ

11، فرج اهللا سلحشور، ص )5/12/1378(نشریه شما، 1
6و 1، ص 7، ش )17/10/1379(هفته نامه صبح صادق، 2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

دریگردیمحلینمسئولازچندیتنویاسالمارشادیرکلمدوارشادیروزمعاونوخوزستان
ومکشوفيسرهابايقويهانورافکنیرزدروآورتهوعومستانهحرکاتازآکندهییفضا
ینتوهویکجدهنپاسبهیزنیانپادروپرداختندرقصبهشرمانهیب،یانعریمهنيهابدن

یزهجاجشنوارهآنینمسئولدستاز،ینمتدومسلمانمردمیناینیداعتقاداتوفرهنگبه
.گرفتندهم

يبرگزار،یاسالمارشادوفرهنگیروزمجلسوهاشهرستانامورمعاونکهاستآنجالب
،یهروسباروابطیمحکتراهبودگفتهوخواندههاملتیرساباتفاهميبرایاقدامراجشنوارهینا

نوعیناخاللاز)جشنوارهینادرکنندهشرکتيکشورها(فرانسهویجانآذرباوارمنستان
1.گذردیممراسم

وخوزستاناستانيشهرهادریژهوبهکشوردررااعتراضاتازیديشدموججشنوارهینا
يمحتواازکهیمردمهقاطبوعلماعظام،مراجعازیبرخ.داشتدنبالبهقممقدسشهر

جشنوارهینااندرکاراندستوعواملبابرخوردخواستار،شدندیمآگاهجشنوارهینامبتذل
2.بودندشدهموهن

مطبوعات
شدهوقتارشادیروزمعاونکه،یبه ورقاناحمد،یخاتميجمهوریاسترنخستيهاماهدر

یئتهیقطرازرانامههفتهوروزنامهانتشارمجوزآنازفراتریحتوالزمياندازهبهبود،
اقدامینابا.بودکردهصادریمدنویاسیسيتوسعهويآزاديبهانهبهمطبوعات،برنظارت

یگريدتعداد،شدندیمبستهینظارتينهادهاتوسطویفتوقنامههفتهوروزنامهتعدادهر
ياگونهبهخرداددومازپسيهاسالدرتمطبوعارشد.کنندپرراهاآنيجاتوانستندیم

3.یدرسیلیونم3یراژتوعنوان1000ازیشببهیلیونم5.1یراژتوعنوان550تعدادکهبود

ازشهروندانياستفادهویاجتماعهاييآزادمطبوعات،یشافزاجهتدرتالشیهقضظاهر
بود،برائتويآزادبراصل،یاتنشرریتصاوومطالبخصوصدروبودیشهاندونظرابرازحق

83.آذر 21روزنامه جمهوري اسالمی، -1
83.آذر 25روزنامه جمهوري اسالمی، -2
221، سال اول، شماره ي 1383تیر 2، روزنامه شرق، سه شنبه »تجوي حامالن جدید اصالحاتدر جس«هوشنگ جیرانی، 3
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

یبرخمنصفۀیئتهحضوربامطبوعاتدادگاهحکموقانونیحصرنصاساسر بآنکهمگر
.شوندیقانونیتمحدوددچاریاتنشر

اهدافشروع،یچگونگبهتوجه،يخرداددوممطبوعاتکاربهشروعدرنکتهترینیاساس
وهایمذهب-یمل،یانکيحلقهیمطبوعاتيهاچهرهتوسطعمدتاًکهبودهاآنهايیزهانگو
يروزنامهکاربهشروعیچگونگمورددرپورییجال.شدندیمیتهداوياندازراههایبرالل

ویرعاملمدعنوانبهسازگارامحسنویرسردبعنوانبهینالواعظشمسانتخابوجامعه
ويهمفکریزنیگردهايینهزمدردوینابا،ستگییشاعنصرازیرغ«:نویسدیمروزنامهاهداف

یاًثان.یمبودينظراشتراكيداراوسروشدکترشاگردانازنفرسههراوالً.داشتمیخوانهم
يبرايآزادنههمه،يبرايآزادالبته،گذاشتیمیماحتراموداشتهاعتقاديآزادبهنفرسههر

ویشهانددر،گرفتیمیمقرارروهایانهمیفطدریاسیسلحاظازثالثاً،یانآشناودوستان
یستیهمزبهیخارجیاستسدر،یدموکراسبهیداخلیاستسدر،یسمپلورالبهفرهنگ

دررابعاً،یمداشتاعتقادیجهانبازاردررقابتوياکارخانهاقتصادبهاقتصاددروالمللیینب
1».یمبودنظرهمیاسیسقدرتموضعزانهیمدنيجامعهموضعازیاجتماعحرکت

یرتصاوویجنسيگراباحهوابتذال،اتيهجوازمشحوندوره،ینادریزنمطبوعات
،یلمسایناهمهبا.اندبودهیانقالبوینیدیمبانومقدساتبهگستاخانهتعرضومستهجن

جوالنيبرارافضالکهب،نکردکشوریفرهنگیتوضعبهبودجهتدریاقدامتنهانهیمهاجران
نظامیختنرفروجزدل،درییتمنایچهکهسکوالرویبراللانقالب،ضد،یندیبیمشت

.کردبازنداشتند،یاسالميجمهورمقدس
یمحرویشکنخطاگرکهبودندیدهرسیجهنتینابهايیرهزنجيهاروزنامهطراحان

يهاپستویانتخاباتهايیستلدریراحتبهباشدترشجاعانهوترجسورانههاآنیشکن
رایاسالميجمهورمخالفانویشاهنظامیسندگاننوازیبرخهاآن.گیرندیمقراریریتیمد
نظاميقرمزهاخطوممنوعهيهاحوزهواردشکنخطیگروهصورتبهوگرفتندکاربه

بهداروارایاسالميجمهورطرفداراننظام،ينهادهاسنگربهسنگرفتحیکتاکتباتاشدند
.کنندانفعالوینینشعقب

.بودشدهزبانزدهاآنيشدهیتهداحمالتومشابهیترهايت،هاآنياتوپخانهيیوهش
دررانظامقرمزخطوطعمالًخود،حمالتوضدانقالبباخوديمرزهانکردنشفافباهاآن

44، ص 1378حمیدرضا جالیی پور، پس از دوم خرداد، نگاهی جامعه شناختی به جنبش مدنی ایران، انتشارات کویر، تهران، 1-
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- یمل.بودندگرفتهقرارنظاممخالفانیگاهجادروگرفتهیدهنادیملیتامنومنافعيعرصه
یرانیانايهمهيبرایراناشعارباو1کردهیمعرفانقالبیاصلصاحبانعنوانبهراهایمذهب
.گرفتندیدهنادراضدانقالبویانقالبویرخوديغويخوديمرزها

وقیدبیوبازفضايچنینآمدنوجودبهازداخلانقالبیضدجریاناتکهاینبرعالوه
مسئول»پرکتهنري«بودند؛هاآمریکائیافرادترینراضیاماکردندمیرضایتاظهاربندي

حرکتروندازتحلیلیدر1377ماهاسفنددرمتحدهایاالتخارجهوزارتدرایرانمیز
امکانباانایرطلباصالحمطبوعاتدرکهموجیاگر«:داردمیاظهارچنینایراندرمطبوعات

است،مشغولاسالمیانقالبوجوهتریناساسیدرتردیدبهحاالوشدهشروعآمریکابارابطه
بار،کندسوارتردیدکشتیبررافقیهوالیتطریقآنازوکندعبورروحانیتحریمازبتواند

ازراایرانامروزکهاستهمانسنگینباراین.شدخواهدداشتهبرآمریکادوشازسنگینی
2».استدادهتنزلصفرحدبهرااسرائیلباصلحامکانواستداشتهنگهدورغرب

بههاآنشدنتبدیلابامابودند،روروبهکمیرشدباچندهرمطبوعاتدورهایندر
حمالتتیغزیراسالمینظامارکانومقدساتترینعالی،داخلیگرايغربموافقانجوالنگاه

تحریکوپراکنیشایعه،انقالبیضدمقاالتنگارشطریقازمطبوعاتاینوگرفتقرارهاآن
ابراهیم،قوچانیمانندنگارانیروزنامهاعترافات3.شدندعلنیهايجرممرتکبعمومیافکار
ازبعدباراولینبرايکهبهنودمسعود.استمنفیعملکرداینبرتأییدبهترین...وبهنود،نبوي

روندتحلیلزمینهدرنهادپامطبوعاتعرصهبهمهاجرانیبهمتعلقبهمننشریهدرقالبان
درسندعنوانبهکهنوارشدرهمباهاآنارتباطونظامعلیهسیاسیجریاناتگیريشکل

بایدنظامتضعیفیاوبراندازيجهتدلخواهنتایجاخذبراي«:گویدمیشد،پخشدادگاه
بهرهالزمفضاهايایجاددرحکومتدروناختالفاتازوشوندمتحدخارجولداخروشنفکران

4».نمایندبرداري

تعطیلیجبرانبرايکردمیاجرارااصالحاتدولتفرهنگیهايسیاستکهمهاجرانی
توقیفیاوتعطیلیصورتدرکهبودکردهبینیپیشرامکانیسمی،ايزنجیرههايروزنامه

3، ص 13.8.78حسن یوسفی اشکوري، روزنامه ي عصر آزادگان، -1
2 )01/01/1379(شریه رویدادها، سال بیستم، ش ن-

5/6/1379(یونسی، وزیر اطالعات دولت اصالحات، کیهان، -3
10،ص) 10/10/1379(نشریه رویدادها ، سال بیستم، شماره 4
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

مجوزمطبوعاتهماناندرکاراندستبهممکنزمانحداقلبا،ارشکنساختمطبوعات
بهارزشینشریات،خرداديدومنشریاتبرايامتیازاینمقابلدر.بدهنددیگرايروزنامه
روزنامه«:گویدمیبارهایندربهنود.شدندمیمجوزاخذبهموفقطوالنیمدتطیوسختی
امروز،پیامخرداد،امروز،صبحروزنامههاآنتعطیلیازجلوگیريبراي.شدتعطیلجامعه
ما...نباشدمقدوریکبارهتعطیلتاشدمنتشرمرتبهیکبهدیگرروزنامهچندوآزادمناطق

من،راهاییستونکهکنیممیمنتشرراآزادگانعصرنشاط،شدهتعطیلروزنامهجاي
1».مکنیمیادارهنبويابراهیموالواعظینشمس

وقانونبهمتجاوزیسندگاننوومطبوعاتمقابلدر،یخاتمدولتارشادیروزمهاجرانی
نشانبایحتوگرفتیمسخرهبهیزنرایهقضائقوهیقانوناقداماتبلکه،یستادناتنهانهشرع،
درمقاومتبهراهاآنشده،یفتوقمطبوعاتاندرکاراندستبهقانون،خالفيکارهاراهدادن
اخبارروزنامهخبرنگاریوقت.کردیمیقتشویگردايیهنشرانتشاربهودعوتقوهینابرابر

جامعه،روزنامهمثل(یاتنشرازیبرخکردنیلتعطدریهقضائقوهاقدامدربارهاوازاقتصاد
انجامتاکنونکهیدبکنرايکارهمانیدباشما«:گویدیمپاسخدراو،پرسدیم)نشاطوسوت
کهشمامثل.یدشوکاربهمشغولیگريدیهنشردریهنشریکیلیتعطازپسیعنی،دادیدیم

2».یدهستاقتصاداخباردرحاالویدبودنشاطدرقبالً

شدهگرفتهکهیفراوانيمجوزهابهتوجهباکهبودیناايیرهزنجمطبوعاتیکتاکتیک
وخردادجامعه،مثلییهاروزنامهاگر.کنندپریراحتبهرایگرهمديجاتوانستندیمبود

یگريديهاروزنامهبالفاصله،شدندیمیفتوقیقانونيهاتخلفويتندرویلدلبهنشاط
صورتبهوشدندیمهاآنیگزینجا،یکردرووکادرهمانباآزادگانوفتحتوس،همچون

وشدلغوییقضاحکماساسر بجامعهيروزنامهیازامت«زدندیمدورراقانونآشکارویحصر
باکردندتالشجامعهاندرکاراندستاما،یدگردمنعیمطبوعاتیتفعالازآنیمسئولیرمد

ویگردياروزنامهیقانونمجوزبابودساختهیامههاآنيبراقانونکهیراهازاستفاده
3».هنددادامهراخودیمطبوعاتیاتحیگرديفردیقانونیتمسئول

10، ص )01/01/1379(نشریه رویدادها، سال بیستم، ش -1
1378.شهریور 21روزنامه صبح امروز، -2
17/5/77، تاریخ 16ي هاب، شمارهو، قوه ي قضائیه، ایجاد التنشریه ي راه ن3
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یفرهنگتوطئهنوعهروجودیحاًصر،يرهبرمعظممقاميهشدارهابرخالفیمهاجران
ازبارهانگاه،یناکهدانستیمتوهمینوعمحصولراآنوینفرایاسالميجمهورنظامیهعل

بهیآتصفحاتدر.گرفتقراریشانایدشدانتقادموردوتخطئهيرهبرمعظممقاميسو
.کردیمخواهاشارههاآنازیبرخ

بهکهاستيااندازهبهدورهینامطبوعاتدرتعرضاتوشبهاتوموهنمطالبحجم
ومتنوعیاربسیزنتهاجممورديهاحوزه.استعرضهقابلکتابجلدینچندقالبدرییتنها

،یشرعیمبانکهینامگرنبود،ياحوزهیچهکهکردادعاتوانیمکهينحوبه؛اندگسترده
یاجتماعرفتارويفردسلوكيمبنایاسالميجمهورواسالمدرکهآنیقانونویعرف،یعقل
،یاساسحقوقیرنظییهاحوزه.اندشدهواقعیفتحریاویکتشک،انکارمورداست،گرفتهقرار

،یحقوق- یفقه،یخارجیاستس،یاجتماع،يهنر-یفرهنگ،یشناسیند،یشناسمعرفت
.شویدیمآشناآنازییهانمونهیرزدر...وياقتصادانقالب،واسالمیاسیسیختار
مسئولشهربهونداردممنوعهشدهحفاظتمنطقهوقرمزمرزوخط،یند... «- 1

یندبرداشتینادر... یدکشنقدوسؤالبهتوانیمرایامبرشپ،کرداعتراضتوانیم
اوتوانیمآنازفراتر... جستاعتراضتوانیمبخشیهستوخالقيخدابهشناسانه،

1».خواندگرفتنهرا

یونروحانازيشمارانگشتتعدادازیرغبهقاجاردوراندریژهوبهیرانایختاردر«-2
یدجمالسمثل(دادندسریطلبعدالتویخواهوطندادیکسرهکهآگاهومخلص

ارتباطسلطنتدستگاهباينحوبهکهیونیانروحیگرد)...وییطباطبا،يآباداسدینالد
فکربهیوستهپوننمودندیکوناستفادهوجهیچهبهمردمینبدرخودنفوذازداشتند،

2».بودندخودمقدسوجههیاوقدرتومقام

یداپیلتشکیاسالميجمهورحزبدرانقالباوليهاسالدرکهيقدرتمندیانجر... «-3
یشهريبراگویندیمهایستمارکسکهطورهمانانقالب،ازبعدکهودبباورینابر،کرد
.گرددحاکمیاپرولتاریکتاتوريدیدباسلطنت،مطلقهاستبداددورانرسوباتکردنکن

، دین باوري از منظره هاي گوناگون1378تیر 24روزنامه ایران، : . ك.ر-1
.، خاطرات و خطرات، گفتگو با دکتر یداهللا سحابی6، ص 77دي 3روزنامه صبح امروز، : . ك.ر-2
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

یدبا،یاپرولتاریکتاتوريديجابهمسلمان،ماواستیاسالمماانقالبچوناما
1»...ساختبرقرارراصلحایکتاتوريد

ویتهدامحتاجوندارندراخودامورادارهییتواناویستگیشامردم،ییوالجامعهدر«-4
راآنهمیدباکهداردوجودیندازقرائتیکتنهاگروه،ینانظراز.اندیسرپرست

مرج،وهرجیعنیامور،نظمدراختاللوتزاحمیعنیتکثر،ییوالجامعهدر...یرفتپذ
.استتعارضدریهفقیتوالیشهاندبایمدنيهاانجمنویاسیساحزابیتفعالور حضو

،ییوالجامعهدر.استییصداتک،يسوارتکیایتیکمونولجامعهیک،ییوالجامعه
همهوباشدداشتهوجودهميانوشتهقانوناگریحت.استیهفقیولاظهارونظرقانون،

جامعهدر... داردقرارقانونمافوقوتربااليرهبربازباشندکردهامضاویبتصوراآن
2»...استطرفهیکویافتهنسامان،وارتوده،يرهبربامردمرابطه،ییوال

با،یدهنخنددلتهازدانسته،گناهراعشقنشده،سرشارعشقازکهیجوانناشاد،جوان«-5
راخودیجوان،ستهیارانراخود،یدهنچرخیعتطبدرنپرداخته،کوبیيپابهخوددوستان

دوسترایزندگوجهان،یستهننگرخودبهیدلدادگبایندهآدروننهادهیشنمابه
ويآزادصفدرویستنگرخواهدیزآمجنونايینهکبامخالفجنسبه.داشتنخواهد
بهجامعهدعوتیمدنجامعهییبرپاالزمه... گرفتنخواهدقراریینوجوویسازندگ
درراآنیهماجانمنکهاستالزمايیفرهنگتحول.استخشونتازیزرهپويروادار

مشکالتازیاريبس،یدکنیردایقیموسکالسدهيشهرهردر... دانمیمیستنزشاد
یکسانکمبود،یستنیمیشویزیکفمتخصصکمبودماجامعهمشکل.شودیمحل

ینقشبنوازند،يسازبخوانند،يآواز،یندازندبراهيشادقطارویركستوانندیمکهاست
یقیموس؟یدباشیمسهیمدنجامعهیلتشکدرخواهیدیم.برافشاننددستوبنگارند

3».یدبنوازشادویدبنوازکوچهسربربلکهانسخلوتدرنهراسازتان،یاموزیدب

جنسانهمیانمیجنسروابطيبرقرارمثالً.کنديپافشاراعتقاداتشبرداردحقکسهر«- 6
و)زوربهتوسلبدونوبالغافرادمورددرالبته(شودینمیتلقجرمیغربيکشورهادر

ویمقدعهدکتاببهاستنادباویاخالقلحاظبهراعملینایساکل.یستنمجازاتقابل

7.، ص 79مرداد 8روزنامه بهار، -1
، 22ص ،، مقاله دین و جامعه مدنی، ابراهیم یزدي1377ته نامه پیام هاجر، فروردین و اردیبهشت ماه هف-2
.، محمدرضا نیکفر88تا 41، ص 36، شماره 1377فصلنامه نگاه نو، بهار -3
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مردودیجنسیالتتماازینوع،یشخویمذهبیرهايتفسوسنتازیرويپبهویدجد
بازییگراجنسهمقانونمنعدورانبهخواستیمیساکلفرضبهاگرالح.شماردیم

يهاسازمانامایگرديسواز.شودمتهمیسرزنشقابلتساهلعدمبهبودممکنگردد
باطلراهاآنوبردارددستخودیماتتعلازیساکلکهورزندیماصراریانگراجنسهم

متعصبیکسچهینجاادر... داردمقابلطرفیباییناشکازنشانخودکهيامر.کند
1».باشدیهسودوکهاستثمربخشآنگاهتساهل... ؟کندیمعملتساهلازدورواست

وهایلمفصحنهسانسوریزنوهانوشتهازیبعضییرتغیاومجالتوهاعکسسانسور«-7
کهیگروهواستهشدیطتفروافراطدچارکهاستيامورجملهازهاآنیالوگدییرتغ
حکمدرکهزنندیمییکارهابهدستراستاینادر،حاکمیهفقنهومجتهدندنه

کهمطلبینایدنشنکهاستآمدهفقهيکجا... استمادرازترمهربانیهدايدلسوز
... یستنرواهستم،عاشقتودارمدوستراتویدبگو- یاجنبولو-يپسربهيدختر

یشخومردمبارایامبرپلوطبرخوردولواطزشتعملصراحتبه)نقرآ(یفهشریهآ
ر براآنیبعضشدیدهکشیرتصوبهیداستانینچنیلمیفدراگرحال.کندیمیانب

آنکهخاطربهییهانعمتینچنکردنبازگویاآاستآمدهقرآنیگرديجادر.تابندینم
یحاکصحنهیدباچگونه... نارواست؟آمده،یانمبهسخنشرابيهاجامیایزگاندوشاز
هاییيکاریزهرویقدقاهمهبارایسیپلیلمفاما،کردحذفیلمفازرایجنسروابطاز

یعفجاومقتولجنازهوقتلصحنههمراهشودیمگرفتهکاربهمرموزيهاقتلدرکه
2»!داد؟نشانمربوطه

يانحصارقدرتداخل،درکهیملاستکبارهباستبهتریجهاناستکباريجابهامروز«-8
همیداخلیقطبتکیاستسبایممخالفیکاییآمریقطبتکنظامبااگر.پرداختدارد

3»درافتادیدبا

یتتمامهايیدگاهديهابازماندهوآثاربامقابلهیاسالمانقالبچالشترینیاصل«-9
هايیصهخصینترمهمازکهاستقالبانازبرآمدهينهادهاویونانقالبیانمدرخواهان

1»است؛رهبراصالتویپرستیتشخصآنان

.، لشک کوال کوفسکی، ترجمه روشن وزیري1378آبان 13روزنامه صبح امروز، -1
. ، محمدجعفر هرندي7، ص 112، ش 1378بهمن 9هفته نامه آبان، -2
6و 3، صص 12.8.78سعید رضوي فقیه، صبح امروز، 3
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

ويدرپردهوینهکونفرتازآکندهخودپسندانهومتکبرانهينوشتارهاوگفتارها«-10
يدههدوطولدریرانابرحاکمگفتمان،یراناملتیتاکثربهنسبتینتوهویرتحق

2».استبودهانقالب

بهیندوشدیکیقدرتویندنهاد،یاستسویندارتباطيجابهبانقالازپس«-11
3»درآمدقدرتخدمت

عوامانهتفکريبرافضاروزبهروزونبودهمتفکرپروروپرورعاقلماانقالبیکلطوربه«-12
4»شودیمبستهیشمندانهاندتفکريفضاوشودیمبازتر

5».استمستقلویشآزاداندیونحانروکردنیزندانیتروحانيیژهودادگاهکار«-13

هاساليثمره،یکاريبویپولیبجوانان،ياقتصادمشکالتانبوهما،بایادنتمامیدشمن-14
6».استانقالبدورانيپاافتادهیشپویتوخالوتندشعار

سرکارسوادکمافرادوماندهیباقیشاهنشاهيدورهيکهنهآمرت،یزنانقالبازپس«-15
7».داردرواجهمچنانیپرستکهنهواندآمده

زنانینبهترگفتیم)س(فاطمهيروزاگرهستند،ییرتغدردائماًینیديهاارزش«- 16
8».یردبپذرایناتواندینمیکسامروز،یندنبرااونامحرمکهاستیکس

مصعبدنزرامختارسرومختارنزدرایداهللاعبسرویداهللاعبنزدرایعلبنینحسسر«-17
درختواستخشونتفرزندخشونت...شدنهادهعبدالملکیشپبهمصعبسرو

راخودینکهاصرفبهندارد،حقکسیچه.آوردینمباربهخشونتجزايیوهمخشونت،
9».بزندخشونتبهدستبداند،باطلرایگراندوحق

16، ص 23.11.78علیرضا علوي تبار، صبح امروز، 1
7، ص 25.8.78ناصر ایرانی، عصر آزادگان، 2
1، ص 14.9.78صبح امروز، 3
8، ص 2.12.78عزت اهللا سحابی، روزنامه ي فتح، 4
6، ص 4.7.1378طفی، روزنامه ي خرداد، مجتبی ل5
4، ص 292، شماره ي 25.8.78هفته نامه ي پیام هاجر، 6
7، ص 13.9.1378هفته نامه ي آبان، 7
59، شماره ي 1378عبدالکریم سروش، ماهنامه ي زنان، دي ماه 8
1378فروردین 24، صبح امروز، »خون به خون شستن محال آمد، محال«اکبر گنجی، 9
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

ومقدساتبهینتوه،یهنجارشکن،ینیبدبویأسيیهروحیجادا،يگریافراط،يتندرو
هممقدساتيبرایحتیامنيیهحاشیچهکهبودياگونهبههاروزنامهیناتوسطنظامارکان
یروزکهياگونهبهشدند،متعرضراظهوروانتظاربحثتاعاشورايحادثهازوشدندینمقائل

همهیايگوکهدادیحاتیتوضوکردهاآنازانتقادبهوادارهمراتسامحوتساهلاهلارشاد
.باشدتواندیمیزچ

جزءمنکهیستنیشک«:گفتهمطلباصالحيهاچهرهازیکیکهرسیدجاییبهکار
بودم،منصفهیئتهعضومناگریول،رومیمشماربهبازيفضایجاداطرفداروگرااصالحجناح

رایاسیساوضاع،یعمومافکارکردنروشنيجابهروزنامهینا.دادمیمتوسیلیتعطبهنظر
گردرانگارانروزنامهویسندگاننوازيتعدادروزنامهینایرانمدوسرپرستان...کردیبحران
هاآنبهکههستندشدهسرنگونشاهزمانیسندگاننوازهاآنازیبعضکهکردندجمعخود

موردینیديهاارزشویمباناصول،زایبرخبرکهدادندهایییلتحلومقاالتنوشتنياجازه
درینانا.دادندقراراهانتموردراینیدمراجعازیبرخوساختیمواردشبههمردماعتقاد
هاآن...انداختندشبههوشکیمذهبدستگاههايیشهاندباینیدينهادهايیهاولاصول

کهگمانآنبهشکستندیمارآنيهاشاخهويآزادينوپادرختکهبودندیکسانهمانند
کهخواندمتوسدریهقضائيقوهیسرئضدر بییهامقالهمن....چینندیميآزاديیوهمدارند

یکسمقاالتینايیسندهنو.ندارمنظراتفاقيوبامنکهوجودیناباساخت،شرمندهیاربسمرا
ازیشپاو.استکردهسفریلاسرائبهساداتباواستبودهيپهلوفرحگروهوجماعتازکهاست

1».استنوشتهیمانقالبضدر بيتندیاربسمقاالتکهاستبودهمعروفیاسالمانقالب

مقطعینادرکهبوديانوشتههزارانازیزيناچیاربسبخشتنهاگذشتنظرازآنچهالبته
.بستیمنقشايیرهزنجيهاروزنامهدر

رهبرينارضایتی
آغازینازبودندمنددغدغهفرهنگیشبیخونبهنسبتپیشهاسالازکهرهبريعظمممقام

بابارر هامادادند،هشدارمسئلهاینبهنسبتتجدیدنظرطلبجریانمطبوعاتیتهاجمروزهاي
يسوبهحمالتحجمیشافزایپدر.شدمواجهدولتفرهنگیتیمومهاجرانیتفاوتیبی

و یاسر مرادي، نگاهی به 140- 139، صص 1379کاویانی، جراحی در قدرت، مؤسسه ي نشر و تحقیقات ذکر، تهران، -1
1383بهمن 19قانون مطبوعات، دوشنبه، 
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

یتحمابادورهینادرعمدتاًکهينوشتارومکتوبيهارسانهدرینقالباویاسالميهاارزش
یختوبوحجتاتمامبهیهتوصازرایشخویاناتبلحنانقالبرهبر،شدیمانجامدولت
انتقادبايمتعددموارددرلهمعظم.دادندییرتغوقت،ارشادیروزیژهوبهربطيذینمسئول

باآشکارییسوهمبعضاًویاسالمارشادوفرهنگوزارتمنحرفوغلطهايیاستسازیدشد
درغمباريتراژدینابهدادنیانپاخواستاروکردهیختوبرایشانادشمن،یفرهنگیخونشب

.شدندجواننسلیژهوبه،یراناملتحق
ینا،دادمراهشداریناامسالیلاوادرهمیگردباریکمن«:فرمودندایشانمثالبراي

،بکننداقدامموردینادریدباینمسئول،کنمیمحجتاتمامینمسئولبامن.استدومبارهم
یدمفملتینايبراکهآنچه.گذاردیمفراترراپايآزادحدودازکهاستروزنامهکدامینندبب

وئهتوطازراآناست،توطئهبدونيرأیانبکهآنچهاست،یقیحقيآزادکهآنچهاست،
کشور،کشورینااست،یانقالبملتملت،ینا.کنندجدامردمکردنیدناامواضاللویانتخ

.استیقعمیلیخ،کشورینادریمانیاهايیشهر.استقرآنویتباهلوزمانامامواسالم
،کردکشوریناواردوآوردکهیمانیایبمظاهرهمهبا،ياستعماروياستکبارحرکتهاسال

بهوغربيهادروازهبهنگاهشانکهیکسانآن.کندجدایمانشاویندازراملتینانتوانست
فکرچه،یندبگوراهمانهایناوکنندیميااشارهچههاآنیندببتا،یکاستآمرخصوص

واماموانقالبمقابلدرراسالیستبیناهمهیباًتقرکهیکسانبهشودیممگر،کنندیم
یستبیناگذشتهکنندبناوبشوندصحنهداریدانمیایندبحاالکهداداجازه،اندیستادهامردم
یرزتهمتودروغواهانتبارا،امامدورانرا،ملتیناگذشتهرا،انقالبیناگذشتهرا،سال

1».ببرندسؤال

فرهنگیعملکردازرسماًفرهنگیانقالبعالیشورايجلساتازیکیدرهمچنینایشان
واسالمسمتبهرامردمیدباعظمت،وامکاناتینابادولت«:کردندنارضایتیاعالمدولت

کممعتقدم،امگفتهبارچندودارمگلهیدولتيهابخشیبعضازمن.ببردیشپیاسالمیمبان
ارشادزارتو.استشدهکارکمیلیخاسالم،عنوانبهمافرهنگکاریطمحدر.شودیميکار

یدباما؟کشیمیمخجالتچرا،کنمدرستیاسالمینمايسخواهمیممنکهکندینماعالم
دانشگاه،در،یشینمايهنرهادرشودینمگفتهچرا.یمکنیاسالمراینماسيمحتوا

... یمکندرستمسلمانیسنونامهیلمفخواهیمیم... یمکنیتتربمسلمانکارگردانخواهیمیم

1377.شهریور 25مقام معظم رهبري، -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

دانشگاهخواهیمیمکهشودینمیحتصرچرادانشگاهیطمحدر؟یمکنیاسالمراجامعهيفضا
یناکهکردندراحتراخودشان،یستندنجلسهینادرظاهراًیمهاجرانيآقا؟یمکنیاسالمرا

وزارتامگفتهبارهااست،ینااعتراضممننباشند،یاباشندکندینمفرقبشنوند،راهاحرف
،نکردهیاسالمعنوانبهیاسالمکاریچههستند،کاررأسدریشاناکهسالدوینادرارشاد

یغامپ،کنمیماعتراضترکمباریکياهفتهیماسوصدابهمن.استمناعتراضیناولینا
یاسالميهابرنامهودادهانجامیاسالمعنوانبهیاديزيکارهایماسوصدااما،دهمیمتند

سؤالدارد،همکاروتالشدارد،خطااگر،یعلموگزارش،یاسالم،يهنربرنامه،ردهکدرست
یلمفچنداست؟کردهچاپیاسالمتفکریتتقويبراکتابچندارشادوزارتکهاستینامن
بهوابستهيهاسالندرمرتباآلناست؟ساختهیاسالمویانقالب،يفکریمبانیتتقويبرا

یناکناردراگر.استانقالبضداست،یندضدصددرصدهایبعض،شودیمادهدیشنماارشاد
اعتراضمناست،اسالممبلغیناکهخواستندیمیاسالمیلمفوتئاترنمونهچندهمه،

درکهدارمخبر،یستمنارتباطیبرمانباهماآلنوبودمخواندنرماناهلبنده.کردمینم
استینايبراارشادوزارت.شودیممنتشراآلنهارمانینفاسدتر،استخبرچهرمانیايدن

یغاتتبلسازمانیمنتهدارم،اعتراضهمیغاتتبلسازمانبهمنالبته.کندیجترورااسالمکه
1».یستمنیراضارشادوزارتازمن... دارديترکمامکاناتارشاد،بهنسبت

بهناچارلهمعظمرهبري،يهادغدغهبهنسبتدولتفرهنگیمدیرانتفاوتیبیپیدر
برايغوغاساالرواغواگرايیرهزنجيهاروزنامهیلیتعطموضوعدریقانونویممستقمداخله
ادامهبراواصرارویمهاجرانیسرسخت.شدند،کشوریفرهنگهايیآشفتگبهدادنسامان

یحتصررغمبهاوبوددادهقراریرنجبغیاربسیتوضعدرراکشور،اشگذشتهغلطهايیاستس
راامریتوالمقامويرهبرمعظممقاممواضعوسخنان«:بودگفتهکهیضاحشاستجلسهدر

موظفماهمهگرفتندرایموضعيرهبریوقتودانمیمینموازوسخنانهمهالخطابفصل
2»یمهستدفاعویتحمابه

جهتینادریگامیچهعمالًپنجم،مجلسيسوازمجدداعتماديرأکسبازپساما
انتقادباکهرفتیشپآنجاتاودادادامههایاستسهمانبهگذشتهازترمصممبلکهبرنداشت،

وزارتعمرطولدریمهاجرانعملکردنقدبالهمعظم.شدروبرویتوالمقامپردهیبویحصر

1378.آذر 24مقام معظم رهبري در دیدار با شوراي عالی انقالب فرهنگی، بیانات -1
1378.اردیبهشت 11روزنامه صبح امروز، -2
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

یاسالمکاریچههستندکاررأسدریشاناکهسالدوینادرارشادوزارت«:فرمودندیشانا
1».یستمنیراضارشادوزارتازمن... نکردهیاسالمعنوانبه

یفرهنگهايیاستسازخوديناخشنودویتینارضاعمقدادننشانباانقالبمعظمرهبر
اومتد.کردآنپنهانویداپعامالنویتجناینایرینزهايیهالمتوجهرایعمومافکاردولت،

بزرگانحرافینابرابردریعملیمتصماتخاذبهرايرهبربعد،یاندکخطرناكروندینا
جوانهزارهادهجمعدرکه1379یبهشتارداولیسخنراندرانقالبمعظمرهبر.واداشت

یفرهنگتوطئهدریاسالمانقالبدشمناناهدافیینتببهیگردباربود،کردهیرادایجیبس
باقاطعبرخوردخواستار،یتیامنمنظرازوامرینمسئولبهیضمندستوریکدروپرداخته

:کردندیمعملدشمنیگاهپاحکمدرکهشدندیاتینشرازيتعداد
،برمیمرنجاستکشوردرکههایییدهپدیبعضازقلباًکهگفتم،جمعهنمازدرمن«

غمداستانآناما،کنممطرحیعمومافکارابرااستآوررنجمنيبراکهیزچآنخواهمینم
يهادستگاهکهگفتمجمعهنمازيهاخطبهازیکیدریناازقبلسالدومن.گویمیمرایزانگ

استفادهکشوردراغتشاشیجاداوکردنساقطيبرا،یغاتتبلازیکاآمرویادنياستکبار
ياروپايکشورهاسرنوشتشماکهیناکهگفتمیغیتبليهادستگاهآنبهالبتهوکنندیم

یلهوسبهکهیدشمنهمانمتأسفانهاما.استخامیالخ،یدکندنبالیرانادررایشرق
.استکردهیداپیگاهپاداخلدرامروز،کندساقطراکشورکهاستیناهمتشخودیغاتتبل

تنوعبانهوخالفمممطبوعاتيآزادبانهمن.اندشدهدشمنیگاهپامطبوعاتازیبعض
خواهدهمترخوشحالبنده،یایددربهمروزنامهیستدوروزنامه،یستبيجابهاگر.مطبوعات

است،بهترباشندیشتربچههرآنمطبوعاتاگر.ندارميبداحساسهاروزنامهیاديزازوشد
مردمینیبدبدیجاا،یعمومافکاریشتشوهمتشانهمهکهشوندیمیداپیمطبوعاتیوقتاما
هرکهزنندیمیترهاییت،شوندیمیتهدامرکزیکازیاگوروزنامه15تا10است،نظامبه

،رانندیمیمجواناندررایدام!استرفتهدستازکشوردریزچهمهکندیمفکر،کندنگاهکس
هاینامدل،کنندیمیفتضعرایرسمينهادها،کنندیمیفضعمردمدرراینمسئولبهاعتمادروح

هردر... استیمطبوعاتیزمشارالتانیکینا،یستندنگونهیناهمیغربمطبوعات؟یستک
،یستندستدریاطالعیچههنوز،افتدیماتفاقيترورکندیمپررافضاتهمتجوياحادثه
کهبینیدیمامانداشته،ینخسرکسیچهداده،انجامیکسچهراحادثهیناکهیناازهنوز

1378.آذر 24مقام معظم رهبري، -1
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

متهمرایتروحان،کنندیممتهمرایجبس،کنندیممتهمراسپاه،زنندیمیترتروزنامهدر
هستند؟بدقدرینایجبسباچرا؟یستچکارهایناازهدف،کنندیم

.شدمیرناگزامابزنمحرفمطبوعات،یبرخدربارهیلتفصوحرارتینابانبودمیلمامن
یبرخیشانایدمشن.استناراحتمنمثلهممحترمجمهوریسرئ،کردمصحبتینمسئولبا
1».رودیمیشپیحتنصباکاردانمینم.کردندیحتنصوکردندجمعرا

یمشخصطرحیچهیاسالمارشادوزارت«:کرداعالمبعدروزسهیمهاجرانحالینابا
قرارخطابمورديرهبرمعظممقامریاخیاناتبدرکهياروزنامهپانزده-دهبابرخورديبرا

2».نداردگرفتند،

برخورددرمسئولمقامیناولعنوانبهارشاد،یروزمثبتواکنشمنتظرکهیهقضائقوه
چندیطوشدعملوارد،یمهاجرانسخنیناازپسبود،هاروزنامهازدستهینابایقانون

یهعلیمطالبکه)ماهنامهیکونامههفتهسهروزنامه،11شامل(مطبوعات15تعدادنوبت،
مصالح،یاسالميجمهورنظامارکان،یراناملتیمذهبمقدساتاسالم،ینوراناحکامویمبان

.نمودیفتوقراکردندیممنتشریملوحدتویتامنوجامعه
:ازبودندعبارتمطبوعاتینا

روزگزارشروزنامه-1
نوبامدادروزنامه-2
امروزابآفتروزنامه-3
يآزادیامپروزنامه-4
فتحروزنامه-5
یاآرروزنامه- 6
آزادگانعصرروزنامه-7
آزادروزنامه-8
امروزصبحروزنامه-9

مشارکتروزنامه-10

1379.اردیبهشت 1مقام معظم رهبري، -1
1379.اردیبهشت 4روزنامه رسالت، -2
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

یانبروزنامه-11
هاجریامپنامههفته-12
نآبانامههفته-13
ارزشنامههفته-14
.فردایراناماهنامه-15

ویاسیسکاذبالتهاباتویجاناتهمسموموینسنگيفضا،هاروزنامهینایلیتعطبا
.بازگشتجامعهبهآرامشیگردباریک،هاآنخفتنفروباوشدشکستهیکبارهبهیفرهنگ

سرانجام،یاسالمارشادوزارتیتمسئولدرخودیرانگرویتفعالسالدوازپسیمهاجران
یدگردیاسالمادارشوزارتدریخاتمسیدمحمدتجربهتکراربهیرناگز1379آذر24یختاردر
.کردیريگکنارهسمتیناازو

چرا.نبودیاسالمانقالببهدشمنیغاتیتبلهجومیانپايمعنابههرگزیمهاجرانياستعفا
مردم،ینایملوینیدفرهنگشکوهمندویمعظيبنادرگرفتهصورتهايیبتخرحجمکه
مخلصانهتالشویفرهنگجهادسالهادهبهآنیمترمکهاستگستردهآنقدرمدتینادر

يفراروراپرسشیناتلخ،یتواقعینابهیضمناعترافباخود،یمهاجران.استمحتاج
ومحترمیندگاننماواقعاً«:کهبوددادهقرارپنجممجلسدرخودکنندهیضاحاستیندگاننما
از،کناریایمبیاسالمدارشاوفرهنگوزارتازبندهکهکنیدیمگمان!کنندهیضاحاستیزعز

بود؟نخواهدیگردیمشکلیچه؟کندیمیداپساماناحوالشواوضاعفرهنگ،یگردشمانظر
1»افتاده؟خطربهاسالمهمهویماناویندوهاارزشکهجایناهستمبندهفقطیعنی

مطبوعاتقانونجنجال
یدرسراهازهمششممجلساباتانتخکهبودنگذشتهیتوضعیناازیصباحچندهنوزاما

.شدندیدانمینافاتح)يجمهوریاسترانتخابات(گذشتههمچونیزنباریناطلباناصالحو
را»مطبوعاتقانونازيمواداصالح«عنوانباخودطرحیناول،کاربهآغازازپسطلباناصالح

.کردمجلسیمتقد

201.استیضاح، عطاءاهللا مهاجرانی، ص -1
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نگرانمن«:بودگفتهپنجممجلسهیاصالحخصوصدر،یناازیشپیزنیمهاجران
رایگريدهايیهاصالحتواندیم،یهاصالحینایبتصوچون،یستمنمطبوعاتقانونیهاصالح

1».باشدداشتهیپدر

مصوبمطبوعات،قانوناصالحخصوصدرپنجممجلسمصوبهبهواکنشاقدام،یناظاهر
درکهیستنیديتردامابود،یرهايزنجعاتمطبویفتوقدریهقضائقوهاقدامبهاعتراضو1364

طرحکهچرا.شدیمیدهديرهبرا بمقابلههمچونيترمهمهايیزهانگاقدام،ینایرینزهايیهال
،يموارددرکهیناضمنشد،مطرحطلباناصالحيسوازکهمطبوعاتقانونازيمواداصالح
،کشوریاسیسویفرهنگيفضاتوانستیمبود،اسالممقدسشرعویاساسقانونبایرمغااساساً

ازبدتربلکهوگذشتهاسفباریتوضعهمانبهمجدداًشده،یجاداینسبآرامشیناز اپسرا
.بودانقالبرهبرهايینگرانینترمهمازویاصلدغدغههاسالکهيامسأله.برگرداندآن

ینواپسدرمطبوعات،سابقانونقیاياحيبراششم،مجلسیاقاشتو یدتاکرغمهب
یبتصوازراآنو بگذاردبحثبهراطرحینایاتکلششم،مجلسبودقرارکهیلحظات

یريجلوگیتلختجربهینچنتکرارازانقالب،معظميرهبرموقعبهاقدامویرتدبامابگذراند،
ویاسالميشورامجلسوقت یسرئ،یکروبمهديبهيانامهارسالباانقالبمعظمرهبر.کرد
طرحدرکهآنچهبهپنجممجلسمصوبمطبوعاتقانونییرتغششم،مجلسیندگاننمایرسا

ونظاممصالحبایرمغاوشرعخالفرابودشدهینیبیشپمطبوعاتقانونازيمواداصالح
دستورازآنحذفخواستاررویناازوخواندهیاسالمانقالبدشمنانسلطهونفوذسازینهزم

خواندهمجلسدر15/5/1379یختاردرکهیحکومتحکمیناکاملمتن.شدندمجلسکار
:استشرحینبدآورد،یدپدمجلسصحندررایمتفاوتيهاواکنششد،

یمالرحالرحمناهللابسم«
ویاسالميشورامجلسمحترمیاستر،یکروبيآقاینالمسلمو االسالمحجتجناب

ممحتردگانیننماحضرات
یتتحوسالمبا

دشمناناگر.مردمندارادهوهمتبهدهندهجهتویعمومافکارسازنده،کشورمطبوعات
یبزرگخطر،کنندنفوذآندریایرندبگدستدررامطبوعات،یاسالمنظاموانقالبواسالم

1379.فروردین 23روزنامه کیهان، -1
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

دستیگردوخودسکوتینجانباوکردخواهدیدتهدرامردمیماناووحدتویتامن
.دانمینمیزجایاتیحامرینادررااندرکاران
امثالبهآنییرتغوشودبزرگآفتینابروزمانعاستتوانستهيحدودتایکنونقانون

.یستنکشورونظاممصلحتبهومشروعشده،ینیبیشپمجلسیسیونکمدرآنچه
یکمعلوالسالم

»15/5/1379ياخامنهیدعلیس
مجلسهفدهمجلسهدربودقرارکه-مذکورطرح،یکروبمهديدستور،یناموجببه
کاردستورازرا- شودگذاشتهشوربه1379ماهمردادشانزدهمیختاردرویاسالميشورا

یمتفاوتيهاواکنشطرح،یناحذفدرمجلسیسرئاقدامويرهبرحکم.کردخارجمجلس
شرایطیچنیندر.کردمتشنجیمدتيبرارامجلسصحنوآوردیدپدمجلسيفضادررا

ازاستییهاگوشهتاریخدرثبتبرايکهنمودندهتاکیواهانتبهاقدامنمایندگانازبرخی
درمندرجيرهبرمعظممقامیحکومتحکمبهششممجلسطلباصالحیندگاننماواکنش
:آوریمیمجاایندر16/5/1379مورخجلسمعلنیجلسهمذاکراتمشروح
مجلسبرنامهدربرنامه،یناشد،برنامهاعالمکهیوقتمتأسفانهامروز«:زادهيهاد
چهباو؟یداکردهعملشمانامهیینآموادکدامبهاست،ینامنسؤال.استنشدهگنجانده

اجازهکنمیمخواهشمن... ؟یداکردهحذفمجلسیهفتگدستورازراموردینايااجازه
یسیونکممحترمیاسترمجلس،يهاصحبتدرومطبوعاتدرکهیراناقهرمانملتیدبده

حذفعلتحداقلشود،مطرحمطبوعاتقانونبناستامروزکهشدندمتوجهیرهغویفرهنگ
».متشکریلیخباشند،مطلعهمرا

کهینابریدداراطالعودانیدیمیبه خوب!زادهيهاديآقاامروز،بارابطهدراما«:یسرئ
خدمترایهقضوداستانیکیرسوکردمشودیرسمجلسهکهیناازقبلیمفصلبحثمن

همرانامهآنبود،آندریحکومتحکموبودآمدهمايبراکههمرايانامهوکردمعرضشما
آندرمطلقهیتوال،یاساسقانون.یمکردعملمایاساسقانونمراساسر بویمکردقرائت
عملمانیقانونیفهوظبههمماویدداديرأهمشماواستینهمهممطلقهیتوالدارد،
ياعده(.یددادراتذکریناویدنکردعملتانیقانونیفهوظبهکهیدهستیعالجنابویمکرد

،یدداديرأقانونآنبهویدخواندراقانونقطعاًشماچون)احسنتاحسنت،-یندگاننمااز
».استینهمقانونالزمه
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يهاديآقاجنابتذکرادامهدربندهتذکر.یمالرحالرحمناهللابسم«:رادیانوشکمحمد
ازیحلواوهاطرحوصولیبترتبهیدبامجلسیهفتگدستور-)102(ماده.استزاده
نصبمخصوصتابلوبریعتوزوچاپازپسویهتهمجلسرئیسهیأتهتوسطهایسیونکم

بحث!ینیدببفرمودند،يتذکرزادهيهاديآقاجناب.استیالزاممذکوریبترتیترعا.شود
کشورسراسردرمردمیانمومطبوعاتیاهالینبدراستیمتواليهاهفتهمطبوعاتقانون
یناشود،خارجمجلسجلساتدستورازيدستور،یقانونیبترتبدونکهینا.استمطرح

بارايامکاتبهفرمودند،رايانکتهيرهبرمعظممقام... شدخواهديبعداقداماتيابریبابفتح
یاآکهکردمسؤالیانآقایبعضازمننه،یااستیحکومتحکمینایاآینکهاداشتند،مجلس

من... دارندیخاصاشاراتوصحبتهمیانآقاازیبعض،ینهمدر؟یرخیااستیحکومتحکم
سؤاالتبهیشترببلکهوکردیمنخواهحلرایمشکلمادستوریناکردنخارجباکنمیمفکر

».یمهستمتشکرافزود،یمخواهشبهاتو
کهيسوگندبهرایندگاننماتوجهمن.یمالرحالرحمناهللابسم«:ربوشهنورمحمد

کهاستشانسوگندفرازمتنکهکنمیمجلباندکردهامضاهمقطعاًواندخوردهیجمعدسته
ییدتأودادندتذکرینهزمینادرکهیانیآقااستالزم.باشندیاساسقانونحافظیامدافع

توجههمیاساسقانون)110(اصلبهاستیحکومتحکمنامهیناکهیعالحضرتیشفرما
درکهیعملالتزامبهتوجهباچراوچونبدونیتتبعونامهینایگاهجایروشنبهکهیندبفرما
».یندبفرماتوجهرایناهستندمجلسدراآلنیندگینمادروانددادهانجامیزانعزنامثبت

قانونکردناعالمدستورازخارجيبرایعالحضرتکهیهیتوجدر... «:یمزروعیرجبعل
قانونبهياستنادیچهمننظربه.یدکردیاساسقانونبهمستندراینا،یدآوردمطبوعات

ینا.یریمبپذجاینارایفراقانونکاریکتوانیمینمماوکردشودینمینهزمینادریساسا
شودینمکارینايبرایاساسقانونبهکنمیمفکرمنحالبهربله،... قانونکردنخارج

اصالحطرحیناکردنخارجوکردهاحصایقدقبه طوررایفوظایاساسقانون.کرداستناد
».خواندینمیاساسقانونباهمواستنامهیینآخالفهممجلس،دستورزامطبوعات

.بدهدجوابیشانا،کنمیسؤالیکمن،یدنکنخاموشرایمزروعيآقایکروفنم«:یسرئ
رایگرهمدهمهمهشماوماهمهوشدهابساطآنکهدوممجلسدرییدبفرماشما

چهیمبودامامیدمرهمهمهکهیدبودانداختهراههایناويآذريبرارابساطآن،شناسیمیم
.یدبدهجوابیعالجنابراینا؟نکردنداطاعتراامامامرهایناکهیدبدهجوابراینابود؟

».یدبدهجواب؟یمنداشتیایمداشتاعتقادموقعن آ)احسنت-یندگاننماازياعده(
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

»...دهیدیمنسبتمنبهیددارراینا!یکروبيآقاجناب،یدبدهاجازه«:یمزروع
یکسیعمطنهدارد،يابردهخورده،یکسازنهکهیدهستروبرویکسبا!ینیدبب«:یسرئ
وامدارکنمیمعملراامیفهوظیقانوناما،یمبگوشمابههمرایناامام،وخدایعمطجزاست

».یدبدهجواب،کنمیماعالمصراحتباحاال،یستمننظامینادرهمکسیچه
»...یانجردرکهمن،دهمیمجوابمن«:یمزروع

به .یدانداختیزچهمهازویچارهباصالًرايمجتهدواهللایهآوفاضلیکشما«:یسرئ
».ییدبفرما،يارشادويمولویکخاطر

»...استيطورینااگر!ینیدبب«:یمزروع
»...یگردییدبگوخوب«:یسرئ

»...یمبگوکهامیستادهامن،گویمیمآلنامن«:یمزروع
»ییدبفرما،نکنندخاموشرایشانایکروفنمکردمخواهشخودمکهمن«:یسرئ

مجلسدربوده،چگونهآنیفیتککهیستمنموضوعآنیانجردراصالًبنده«:یمزروع
،یستنآنیدرستبریلدلباشد،شدهانجامکاریناهمموقعن آاگریحتونبودمهمدوم

شعاریکعنوانبهراییگراقانونهاسالینادرما؟کنیمیمماکهاستياستنادچهیعنی
یناوشودینمقانونبریهتکجزشودانجامکشوردربخواهداگراصالحات،ایمیرفتهپذیاصل
یاساسقانونبارایناچطورشمادانمینممن.کندیمیداپادامهکجابهکهیستنمعلومیرمس
همرایدجداشکالکهیستنینابریلدلیقبلاشکالویدکنیهتوجرابنده.کنیدیمیهتوج
»)احسنت–یندگاننماازياعده(.یمکنیهتوج

ویدبودطرفدارهمشماهمهوگفتهامامکهاستيامطلقهیتوالهمانینا«:یسرئ
رایگرهمدمواضع،شناسیمیمرایگرهمدههمنرود،یادتانجمعهنمازدر... خودیوقت

هاحرفهمهموقعآندانیمیم... یقبلیزندگهمهنرفته،یادازهمگذشتهيهاحرف،دانیمیم
اماموبودندکردهیسؤالیکشدند،مجلسیناواردنفرهشتهفت،کهيروزآن.زدیمیمرا

دربه خصوص،کردندچهیرونبوداخلدردوستانمان.یدیمدماکردرایريگموضعآن
؟»تذهبونینفا«نفر،هشتآنبارابطهدردانشگاه
».دارمتذکر«:یدیانرش
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

مشکالتیلیخکهیدباشآنجامشکالتوآبادانآبفکرشما!یدیانرشيآقا«:یسرئ
».یدهستیگیرپهمشماوبشودحلشأاهللانیدباواستيجد

.کنمصحبتخواهمیموقت)10(آقاحاج-)يرهبرمعظممقامنامهقرائتازبعد(یدیانرش
».یمهستشمامحکمیدانمرازوشماارادتمندمادانیدیمشما!یدیانرشيآقا«:یسرئ

».کنمیادآوريياخامنهيآقابهراشرعخواهمیم«:یدیانرش
»!شعوریبشوخفه«:یشاهرخ

».ینیدبنشییدبفرما،ینیدبنشییدبفرما،ینیدبنشیانآقا«:یسرئ
بهبکندیداپجرأتیسگیککهکنیدیمبرخورطورینا... «:نسبینیحسیدرجبس
یرتصاوهمهینامقابلدرویستدبارهبریحکومتحکممقابلدر.بکندینتوهانقالبورهبر

.ندبکینتوهرهبربهنکندجرأتیکسکهیدکنيکاریدبا... ؟یمباششاهدینجااماشهدا،
»)یندگاننماهمهمه(

تنفساستبهترافتاده،یترسمازجلسه-یندگاننماازیکی(ینیدبنشییدبفرما«:یسرئ
،ینیدبنشيمحمديآقا.ینیدبنشییدبفرما،دهمینمتنفسهستم،جلسهیرمدمن)یدبده
ویخانیعليآقا،ینیدبنشییدبفرما.ینیدبنشآملیندهنما.ینیدبنش)گچساران(موحديآقا
يآقا،ینیدبنشیزعزيقندهاريآقا،ینیدبنشیانیمحبيآقا،ینیدبنشعربلویشاهيآقا

يآقارشت،وینوراممحترمیندگاننما،ینیدبنشرنجبريآقا،ینیدبنش)آبادخرم(يموسو
،ینیدبنشییدبفرما)ایدیستادهامؤدبکه(ینیحسیدعبداهللاسيآقا،یکاظميآقا،ینبیشپ

شمامگر،ینیدبنشیمشکاندمحترمیندهنما،ينظريآقاعبدالوند،يآقاپور،مؤدبيآقا
».ینیدبنش،گیرمیمگوششماازیدنگفت

باشد،یدنبارهبرمقابل،یثارگرانامجلس!بشناسندراهاینامردمیدبگذار«:حسنوند
»!بدهدرهبربهتذکرخواهدیم

محترمیندهنما،ینیدبنشیارثیانکيآقاازگارنژاد،سيآقا،ینیدبنشحسنونديآقا«:یسرئ
».ینیدبنشاقدميمهدويآقا.ینیدبنشابهر

درششممجلسطلباناصالحنقشکهنموداذعانیدبا.نیستماجراتماماینالبته
دراصالحاتمجلستالشینترمهم.بودکنندهیینتعومؤثریاربسیفرهنگتهاجميبسترساز

ویخاطمطبوعاتبابرخوردیلدلبهیهقضائقوهبرمستمرفشارعمالاخصوص،ینا
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۴ در حوزه فرهنگی، اجتماعیاصالحات

یرتعببهکهبودیمکتوبيهارسانهفرازبرملتخانهازمستمریتیحماچتریکیدنگستران
.کردندیمعملدشمنيبرایاتیعملیگاهپایکمثابهبه،يرهبرمعظممقام

بهمهاجمايیرهزنجمطبوعاتازیتحمابهخودحضورلحظاتینواپسازششم،مجلس
رایهقضائقوه،هاروزنامهیناازيتعدادیفتوقبهواکنشدروپرداختیملوینیدمقدسات

.گرفتیمانتقادبادبهیوستهپ
بهراخودیعلنیتحمادستور،ازقبلنطقیناولدروآغازهمانازمجلسطلباناصالح

ینهمدرگروراخودیاتحتداومکهیراز.بودنددادهقراروجهتموردیفرهنگگرانفتنهنفع
جلسهازششم،مجلسدستورازقبليهانطق.دیدندیمغوغاساالروگریهوچمطبوعات

بوداراكمردمیندهنما،ينظریعلجلسه،ینادردستورازقبلناطقیناولوشدآغازچهارم
.کردیرادامطبوعاتواتاصالحازیتحمادرراخودنطقتمامکه

یگردوششم،مجلسطلباصالحیندهنما،ينظریعلنطقیناولازییهاگوشهبهیرزدر
:کنیمیماشارهمهاجم،مطبوعاتازیتحمادر،یندگاننما
» ...تحملرایدموکراسچهارمرکن،يآزادویشهاندگرانسرکوبوخواهانیتتمام

بهویلیتعطحربهسپسویغاتیتبلبمباران،یهتاکچونیهنگفتهايینههزونکردند
مقابلدرملتفرزنداناما.کردندیلتحمانقالبیفرهنگفرزندانبرراافکندنزندان

بلکه،نکردندینینشعقبتنهانه،یاناقتدارگراحمالتیشافزاموازاتبهمطبوعات
مباركمولودکهیناتا،یستادنداقهرمانانهیشهانديآزادازدفاعدراستوارومصمم
عنوانبهششمدورهیندگاننمارسالتاکنون.کردظهورششممجلسیعنییمدنجامعه
مطبوعاتومردمنگاهکهبینیمیمینکاوباشدیمیرخطیاربساصالحات،مجلس

ملتنخبگانشمااقدامویانبگرنظاره،رسدیم20عددبهآنانشمارکهشدهیلتعط
1».باشدیم

»قلمیزانعزینازعمبه.اندکردهیشهپیشکنقلم،یقتطریارانازياپارهاستيچند
.آنانندخودیزنغلطیایحصحیصتشخمترالبتهویسدننوغلطآنکهشرطبهاست،آزاد

عصرینادرهاانسانخالقتفکریمنبهکهقلمابزارهمهینااساساًگروهینازعمبه
همهاآنبدونویدندزاهستند،هاآنیاتتجلازیکیتنهاهاروزنامهواندآمدهدیپد
وقلعبه،یقانونشبهیا،یقانونقدرتمرکببرکهیزيعزبرادران... کردیزندگتوانیم

1379.خرداد 18مجلس ششم، نطق پیش از دستور، جلسه چهارم، علی نظري، نماینده مردم اراك در-1
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قدرآنداردآشینا!یدکنترمزيالحظه،یدمشغولیاندانشجوبرفشارومطبوعاتقمع
مردمخوردبهتوانینمیقانونظاهراًیهاتتوجداغیازپمنصدبارانآکهشودیمشور
یانپااسفبارداستانینابهخواهمیمبرادرانیناازمردم،یندهنمایکعنوانبهمن.داد

سوگدریدبایزچهرازیشبامروز... نزننددامنمردمهايینگرانبهیناازیشبودهند
معیبقیالوالکفرمعمنیبقیالملک«،».یدکنبسخدايرضايبرا.یستگریانب

1.»الظلم

»لحاظبههمآنمطبوعات،قانونازبندچنداصالحبهانهبهرامجلسیراًاخکهیبزرگان
مطبوعاتیقانونظاهربهیلیتعطبهنسبتچرا،انددادهقرارخدمتموردموضوع،یتاهم

حوادث،ايیرهزنجيهاقتلینهمچن،المللیینبویملسطحدرآن،باریانزتبعاتو
ابطال،یژهویرغویژهويهادادگاهيخطایفضععملکرد،کشوريهادانشگاهناگوار

،ینعاملیبتعقویاساسقانونمکررنقض،فضالحبس،علماحصرمردم،يآرایاستصواب
ساالرمردمدولتيبراسوزینمهيهابحرانمنشأکدامهرکهمردمیشتیمعمعضالت
وخائن،یخاطازیتحمايبناما،اندندادهنشانواکنشاست،بودهیاسالميجمهور

بایزقهرآميبرخوردهامفهومیاآ؟کجاویکتایقتحقانکارامایمنداررافروشوطن
يلوادریاسیستوسعهبامقابلهمطبوعات،ونظرانصاحبقلم،اصحابوخواهانيآزاد

هاييآزادبابدریاساسقانوناصولشدنيجارازچرا؟یستنییقضاتوسعهشعار
2»...؟آیدیمعملبهممانعتملت،

1379.تیر 7احمد شیرزاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم، نطق پیش از دستور جلسه هشتم، -1
1379.تیر 14محمد محمدرضایی، نماینده مردم هشترود در مجلس ششم، نطق پیش از دستور، جلسه یازدهم -2
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۵ و اقتصاداصالحات

5فصل
اقتصادواصالحات

کهاستاعترافیجملهاین1».نیستاقتصادمردخاتمیکهکردیماعالمخرداددومازقبلما«
ممکنهرچند.کردبیانخاتمیجمهوريیاستردورهکاريروزهايآخریندرنبويبهزاد
اماباشد،رفتهکاربهمردمعموماقتصاديومعیشتیمطالباتازفراربرايتعبیرایناست

همینمویداواقتصاديتیميهایژگیوبرخینیزواودولتهاياولتخاتمی،شخصیت
ورفتپیشاقتصادييهاامهبرنبرخیچهاگراصالحاتدولتفعالیتزمانیبازهدر.ادعاست

عدمهمینونداشتوجوداقتصادخصوصدرمشخصینگرشاماشد،تدوینهمتوسعهبرنامه
دولتدراقتصادييهایکاست.انجامیدمیعملکرددرتناقضاتبهمشخصنگرشوجود

والیهگبهلبهمخاتمییارانحتی،مخالفانورقیبانتنهانهکهبودجان بداتااصالحات
.آوردندمیانبهسخناقتصاديمعضالتازوگشودندشکایت
:داشتوجودضعفنقطهدواصالحاتدولتاقتصاديحوزهدرکلیطوربه

معیشتیمسائلاولویتفقدان.1

80خرداد 16،یسنامصاحبه با ا1-
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اقتصاديتیمناهماهنگیوضعف.2
دولتآمدنکاريروباگفتتوانیمکلیطوربهاصالحاتدولتهايیتاولوخصوصدر

امکاناتمنوالهمینر ب.یافتسوقخاصسوییوسمتبهکشورياقتصادسرنوشتحاتاصال
مشکالتازآکندهویرگن توايفرودهاوفرازازمملوکهشدیتهداییبسترهابهکشورامورو
.بودسوزفرصتوتلخحوادثو

یرهتيرهاابکهبودنکردهفروکشاصالحاتجبههیروزيپازیناشیجانهوشورهنوز
ياحادثهیننخستايیرهزنجيهاقتلیدادرو.شدیاننماملتیناآمالو یدامآسماندرفتنه
يافروزآتشو يگرفتنهدههیککمدستیکتاراندازچشمآن،ینهآدرشدیمکهبود

.یددراملتو دولتداشتننگهعقبيبراآنانتالشو یخارجو یداخلدشمنان
محورترینیاصلیاسیستوسعهدورهینادرشد،اشارهبداناینازپیشهکگونههمان

توسعهگرفتنقرارمحور.گرفتقراردولتکالنیتفعالوحرکتیمتعزنقطهویتفعال
اصالحاتدولتیناتوانیندبرآمردم،مطالبهترینیاصلودولتنخستیتاولوعنوانبهیاسیس
بهپرداختنازییاجراینمسئولغفلتموجبیجهنتدروهایتواولدرییجاجابهویصتشخدر

کهیخاتميآقادولتياقتصادطرحینترمهموینبهتریدشا.یدگردجامعهیاساسمعضالت
دررایدهاییامرویناازهموشدواقعتوجهموردجامعطوربهآندرکشوریاساسیازهاين

یاهويهدرهمآنسوگمندانهکهبود»يقتصادایساماندهطرح«،کردیجادامردمدل
بود،آمدهوجودبهیاسیسيماجراجوياعدهيسوازکهيغبارآلوديفضاویاسیسمجادالت

.شدسپردهیفراموشبهکالوهضم
د سیدمحمهفتم،جمهوريریاستانتخاباتدرکهکسانیازتوجهیقابلبخشکههرچند

ودانستندیمسازندگیدولتاقتصاديهايیاستستغییرنمادراخاتمیبرگزیدند،راخاتمی
ازخرداددوممردمیامپعنوانبهآنچهمقابلدراما.کردندانتخاباوامیدوارانهاساسهمینبر

عمده.نداشتیملخواستبایارتباطیچهاصوالً،شدیمفهمطلباناصالحودولتيسو
ازییهاقسمتدرتحولجزیزيچبود،کردهیداپیتجلخرداددومدرکهملتمطالبات
یرتعببهويادارفسادوياقتصادهايینابسامانازیبرخرفعجهتدرمرداندولتعملکرد

بخش،یزنیاسیسمطالباتالبتهو.نبودیضتبعوفسادوفقررفع،يرهبرمعظممقامیقدق
دروگرفتیمقراريبعدرتبهدریتاهمنظرازکهرفتیمشماربهمطالباتآنازیزيناچ
اصالحمدیرانازاندکیتعدادشاید.دادیمشکلرایملمطالباتازیکوچکیاربسجزءیقتحق

دورهیانپادر،یخاتممحمدیدس.شدندمردممطالباتمتوجهحدوديتازمانگذردرطلب
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۵ و اقتصاداصالحات

بهاگر«:کندیمیحتصر،یتواقعینابهاذعانباخودسخنانازیکیدريجمهوریاستراول
80تا70،یستچشماعمدهمشکلشودیمسؤالمردمازیوقتیدکنمراجعههایسنجنظر

1»ياقتصادمشکالتگویندیمهاآندرصد

مسائلآندرکهاستمشارکتحزبیداخلینظرسنجیجهنتاعالناعتراف،یناازترتلخ
حزبیتمرکزعضو،یهاشممحمد.شودیماعالممردمازدرصد6/2تنهادغدغهیاسیس

فقط،مشارکتحزبیداخلیسنجنظراساسبر«:گویدیمینظرسنجبهيااشارهباکارگزاران
ازدرصد94مقابلدر.بودیاسیسمسائلبهمربوطمردميهاخواستهومشکالتازدرصد6/2

یاجتماعیتامنعدمویگرانوورمت،یکاريبیلمسارامشکالتشانومطالبات،یانپاسخگو
2.»استدولتمتوجهیماًمستقفوقمواردهمهیااغلبیتمسئولکه،اندکردهذکر

بهآن،ارگانروزنامه»بهار«کهبودیدهرسییجابهمشارکتحزبکارمقابلدراما
دررامردمیشتیمعمشکالتبایانسانکرامترفتنسوالیرزدربارهيرهبریرتعبصراحت

برجستهعضويعبدعباس.کردیمیفتوصيساالرمردمویاسیستوسعهتوقفجهت
چاپبهروزنامهینادررايامقاله،انقالبمعظمرهبرخواستهبامقابلهدرحزبینایتمرکز

دولتمخالفهايیانجرتحرکاتبهيرهبریشگرایهتشبباآنازیبخشدرکهبودرسانده
راستجناحیغیتبلهايیوهشبهتوجهبا«:بودآمدهینچنیلیشدر»آلندهدرسالوا«یمردم

مسائلسپردنیفراموشبهقصدبهياقتصادمسائلکردنعمدهيبراآنخامیالخو)؟(
مواجهسوالیناباراینناظر...ومنطقوعقلیتحاکمويساالرمردمجملهازکشوریاساس

».استهایابانخبهیخاليهاقابلمهبابانوانآوردنیانآقايبعدگامنکندکهکندیم
مطالباتبایکدرجهویاصلمطالباتییجاجابهداد،يرومدتینادرآنچهینبنابرا

واقعدرکهیگردمهماتفاقاتویجناحویاسیستعصباتمتأسفانه.بودیتاهمکمویفرع
یشهپیاستسمرداندولتيرویشپیمضخچنانياپردهیزنرفتیمشماربهآنیامدهايپ

.بودکردهسلبآنانازیکلبهیمقتضوقتدررایصتشخهرگونهامکانکهافکندطلباصالح
هامتنيجابههایهحاشمقابلدروشدیمتریفنحوتریفضعمتنگذشتیمکهروزهر

.بودشدهآشوبپردورهینامسلطوغالبگفتمان،یزدگیاستسوترفربه

1380تیر3روزنامه همبستگی، -1
1381اردیبهشت15روزنامه کیهان، -2
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یاصلویواقعیازهاينبهنسبتامادوره،ینادرییگراجوانشعاربودنپررنگرغمبه
صورتهاییاعتنایبمسکنواشتغالازدواج،معضلحل،يمعنویادهايبنیتتقویعنیجوانان
گراننشکلبهبود،جوانانمتوجهیماًمستقآنیمنفیامدهايپیتمامکهیکاريبنرخ.گرفت
تعدادآن،تبعبهویصنعتمراکزوهاکارخانهیلیتعطیزانمبرروزهرورفتباالياکننده

.شدافزودهکشوریکارانب
معادنویعصناوزارتیزنوسابقیزيربرنامهویریتمدسازمانيسوازشدهارائهآمار

کهخودیرسميآمارهازایکیدرمعادنویعصناوزارت.استفوقيادعاهابریروشنگواه
ویلتعطیديتولواحد2500حدود«:نویسدیماستکردهمنتشر1379بهمن15یختاردر
يداراواحد261،یلتعطواحد1484تعدادواحد2500ینااز.استشدهمواجهبحرانبایا

يادارواحد103،یحقوقمشکالتواحد63،ینگینقدمشکليداراواحد398فروش،مشکل
»1.استبودهآالتینماشیفرسودگمشکليداراواحد161ویریتیمدمشکل
سالدرکهیکارانبتعداد،یزنسابقیزيربرنامهویریتمدسازمانیرسمآماراساسبر
2000552به1377سالدرنفر،1000957به1376سالدر،اندبودهنفر1375،1000456

به.یافتندیشافزانفر3000041به1379سالدرنفر،2000935به1378سالدرنفر،
در1376،10/13سالدر48/12به1375سالدردرصد1/9ازیکاريبنرخیگردعبارت

کهیافتیشافزا1379سالدردرصد28/14و1378سالدردرصد1377،54/13سال
2.دادندیمیلتشککردهیلتحصافرادرایکارانبیناازیتوجهقابلبخش

بهتادادیحترجخود،یجناحو یحزبتعلقاتجهتدرودولتتبعبهیزنششممجلس
وفقریرنظ،کشوریاساسمشکالتوجامعهیازهاينرفعوبستهفرويهاگرهیناحليجا

عمدتاًراخودنظربود،شوممثلثینایدهزائکهیاجتماعهاييناهنجاریرساویضتبعوفساد
افکارکنندهاقناعوملتمصالحکنندهینتأم،يرویچهبهکهکندمعطوفییهاحوزهبه

ویناولعنوانبه»مطبوعاتقانوناصالحطرح«بهتوانیمنمونهعنوانبه.نبودیعموم
.کرداشارهملت،بهطلباناصالحنگاهازیههدینارزشمندترهمیدشاوطرحینترمهم

مامردم«:گویدیمبارهایندرششممجلسیتاکثریونفراکسعضو،یخانیعلاهللاقدرت
حوزهدر.استدردآوریاربسهاآنتحملکهدارندیمشکالتخودیزندگمسائليبراامروز

7/9/1385روزنامه کیهان، ، به نقل از 12طلبان، ص حکتاب مجلس ششم از نگاه اصال-1
همان-2
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۵ و اقتصاداصالحات


دریحتوشربآب،يکشاورزآبفاقدهاآنازیاريبسکهداردوجودروستا260منیهانتخاب
یبتصوباتوانیمیمیطیشراینچندریاآ.شودیمیعتوزيبندیرهجصورتبهآبروستا30

1»!؟یمباشمردميپاسخگومطبوعات،قانوناصالحمانندییهاطرح

حاصلیبيهاجدالودعواهاطرح،یکشوقتبهعمدتاًیزنششم،مجلسيهاوقتیهبق
امعه،جدرموجودمشکالتحلجهتدریمثبتگامیچهوشديسپریاسیسیرگنتواو

.نشدبرداشته
غلطبرداشت.استروشنآنپاسخداد؟يرواصالحاتمجلسودولتدرتلخاتفاقیناچرا

مشکالتحلدرمجلسودولتیناتوانیاصلعاملمردم،یواقعمطالباتازنادرستفهمو
توقع،کندیماعالمیاسیستوسعهراخودنخست،یتاولودولتیوقت.بودمردمیاساس

.استانتظارازدورویمنطقیرغتوقعیک،یدولتینچنازياقتصادمشکالتحلویاماندهس
ندارد،رایمعظياقتصاديهاحرکتانتظاریخاتمازکسیچه«:گویدیمينبوبهزادیوقت

2»کردندانتخابیگريديشعارهاخاطربهرایخاتممردم

ششم،مجلسیستنقرار«:گویدیمششممجلسیگردیندهنمایمزروعیعلرجبو
3».کنددنبالراياقتصادمسائل

اعالمیشرمندگوندامتباویدبگشااعترافبهزبانينبوبهزاديروزکهزدحدسشدیم
4».نداشتبخورد،مردمدردبهکهيامصوبهیچهمدتینادرششممجلس«:کند

فرامردمیاصلمشکالتحلهبراهمگانکهجامعه،ملموسهايیتواقعبرافزون
هدفباششم،مجلسینمنتخببهخودیامپیننخستدریزنيرهبرمعظممقام،خواندیم
یدتأکبا،یاسیسیهپایبيدعواهاومنازعاتکمنددرمجلسیدنغلتفروازیريگیشپ

،یسینونونقاقلمرودرکهباشدینایدبایندگاننمايبراهدفیننخست«:نوشتندینچنفراوان
برراايیزهانگیچهوگمارندهمتمردمیزندگمشکالتبرداشتنیانمازوهاگرهگشودنبه
هنرهایتاولووهایتفورشناخت،یعموممشکالتوهايگرفتاریانمدر...ندارندمقدمآن

وجستیدباراترر بامرارتوترمحسوسیعموممشکالت.استیاسالميشورامجلسبزرگ

1379تیر ماه 14روزنامه رسالت -1
1382.مهر 29روزنامه شرق -2
1379.آبان 28روزنامه کیهان -3
1384.شهریور 22روزنامه کیهان -4
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

یگرانمسئله،یتامنمسئله،یملپولارزشمسئلهاشتغال،مسئله.گماشتهمتهاآنرفعبه
زمانوجستبهرهیدباهافرصتهمهازآن،بهپرداختنيبراکهاستیگريدچندمسائلو

آنبزرگيخطا.شمردمغتنمیدباهاگرهیناگشودنيبرااست،زودگذریبسکهرایندگینما
ویجناحيهاخواستهوشودسپردهغفلتدستبهمردمیقیحقيهاخواستهیناکهاست

1».یندبنشیملمصالحيجابهیشخص

کهيرهبرمعظممقامدلسوزانههايیهتوصوندادیحاصلیزنرهنمودهاینامتأسفانهاما
یاسیسجاناتیهودعواهادربود،جامعهتلخهايیتواقعومشکالتبرمشرفانهنگاهبریمبتن

یملمطالباتدریفهمکجیلدلبهیاسیستوسعهگرفتنقرارمحور.شدسپردهتغافلبوتهبه
،یگرديسوازیاساسمعضالتحليبرامشخصهايياستراتژوالزمارادهنبودوسویکاز
.داديرهبرمعظممقاميسوازشدهیینتبهايیتاولوبهراخوديجایرسمطوربه

دورهیکسپردنازپسیراناملتکهیدگردموجبیواقعیازهاينبهیتوجهیبینهم
تلختجربهیناتکراربهحاضریگرد،هاآنآزمودنوطلبان،اصالحبهییاجراقدرتسالههشت

مواردیاريبسدروحاصلیبرامردمیاصلمشکالتبهتوجهبدون،یاسیستوسعهونباشند
واحزابزمانهرکهدهدیمنشان،یزنسوینابهمشروطهازیخیتارطالعاتم.بدانندسازمشکل

یبانگربهدستآنباهموارهکهملتياقتصادویشتیمعمشکالتبهتوجهبدونهایییانجر
.اندرفتهمحاقبهیکوتاهمدتازپس،اندکردهیاسیسامورصرفراخودهمتتمام،اندبوده

روزنامهبايامصاحبهدراشيجمهوریاستردومدورهیانپاازپس،یزنیخاتمسیدمحمد
یصتشخدریهمجرقوهدریتشمسئولدوراندرکهکرداعترافیحاًصر»الوسط«ینیبحر
2.استشدهمرتکبرایاشتباهاتاصالحاتانجاموهایتاولو

یاستسيجمهوریاستراولدورهدر«:گویدیمشرقروزنامهبايامصاحبهدرینهمچناو
بابودشدهکنندهنگرانمباحث،ازیاريبسشدنخلطویاسیسيهاگروهمفرطیزدگ

یکدچارکردماحساساما،کردمصحبتیاسیسيهاگروهبابارهینادرکهيوجود
3».یمهستياقتصادمزمنیماندگعقب

6/3/1379، اسالمیشورايمجلسدورهششمینبه مناسبت آغاز به کارمقام معظم رهبري پیام 1
2.، ص 730، شماره 1385فروردین 19روزنامه شرق، شنبه 2
.روزنامه شرق3
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۵ و اقتصاداصالحات

گسترشهنگام،یرداحساسیناویکردروآناتخاذیامدپترینیهیبدصورت،هردر
شدنترینچرکومسکنویکاريبمعضلشدنتريجد،یدخرقدرتکاهشتورم،روزافزون

شدنیرفراگیجهنتدرويادارویریتیمدنظامیکرهپبرموجودفسادویبوروکراسيهازخم
يتراتژاسدرراآنیاسالمانقالبدشمنانکهبودیاستیسهمانیقاًدقیناوبودهایتینارضا
.کردندیمدنبال،يسازثباتیبيافزارنرمپروژهیانرمجنگ

دولتاقتصاديعملکردييهاشاخصهبرخیبررسیگرددلحاظبایستیکهنکاتیازیکی
مصوباتپایهبرارزيذخیرهحسابازخودکاريدورهطولدراصالحاتدولتبرداشت.است

متوسطرشدباوبودهدالرمیلیارد17توسعهمسوبرنامهدورهدراسالمیشورايمجلس
دردالرمیلیارد7.5به1380سالدردالرمیلیون656ازدرصد،125.42معادلايساالنه

.استکردهپیداافزایش1383سال
عدالتعملدراماشد،هزینهدورهدریانکشورارزيدرآمدهايازبااليحجمکهاینبا

تسهیالتاستانیتوزیعکهطوريبه،گرددنمیمشاهدهچندانهاههزینایندرتوزیعی
براياسنادياعتباراتگشایشپایهبرتوسعهسومبرنامهدورهدرارزيذخیرهحساب

یعنیکشورتریافتهتوسعهاستانچهارکهدهدمینشانغیردولتیبخشصنعتیهايطرح
کلازدرصد13.89،10.32،8.5،8.43ترتیببهاصفهانوقزوین،مرکزيتهران،

چهاروانددادهاختصاصخودبهراکشوراستان30برايشدهگشایشاسنادياعتبارات
بهگلستانوایالم،کردستان،بویراحمدوکهکیلویهیعنیکشوریافتهتوسعهکمتراستان
طولدرکشوراستان30تسهیالتکلازدرصد0.96و0.19،0.35،0.41ازترتیب
.اندشدهمندبهرهتوسعهسومبرنامه

گرفتنقراراولتدردلیلبهتنهااقتصاديحوزهدراصالحاتدولتضعفگفتبایدالبته
.خوردیمچشمبهجديهماهنگیناوضعفنیزدولتاقتصاديتیمدربلکهنبود،سیاسیرویکرد

کارگزارانروزنامهبهنخسترااصالحاتاقتصاديتیمعملکردخصوصدرقضاوت
رااقتصاديشرایط"تئوریکسرگشتگیدههسه"عنوانبايامقالهطیکارگزاران.میسپاریم

تعدیلمنتقدانبرايخاتمیمحمدسیدپیروزي«:کشدیمتصویربهگونهاینخاتمیزماندر
همینازودآممیسیاسیچپاردوگاهازخاتمیشد،هاسیاستآنتصحیحمعنايبهاقتصادي

یهاشممستعفیارشادوزیرکهپنداشتندمیچنیناردوگاهایندرایستادهاقتصاددانانرو
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

نهادگراییحداقلیااقتصاديچپبهکینزدهاییسیاستپایبندنیزحوزهایندریرفسنجان
1».خواهدبود

اقتصادروزینمازيحسیندکتر،نکردهمانوکردآنخاتمی«:دیافزایمروزنامهاین
محمدعلیدکترونوربخشدکترمرحومکناردرتاشددعوتنهیکاببهموسويمیرحسین

دولتبود،معلومبیترکایننتیجه.دهندلیتشکراخاتمیدولتاقتصاديضلعسهنجفی
تمامدرکهبوداواقتصاديتیمافرادمیاندراختالف نظرداشت،ايحاشیهاگرخاتمی

واودولتریزيبرنامهومدیریتسازمانرئیسچندوي،يمرکزبانکرئیسدويهابیترک
2».نگرفتپایانگاهچیهخاتمینهیکابدواقتصادوزیرسهباالخره

کامالًکهتیمی.استخاتمیياقتصادتیمدروندرشدیداختالفاتبهناظرگذشتآنچه
گفتگويواقعدر.بودشدهتشکیلکالپارادوکسیکامالًمواضعباافراديازوبودشکننده

وتصمیماتازبسیاريکهشداینوکردپیداتسريهماقتصادحوزهبهخاتمیيهاتمدن
.ماندباقیسرانجامبدوناقتصاديساماندهیطرحمانندکالنيهابرنامه

تیم«:دیگویماختالفاتاینبهاشارهباانقالبمجاهدینسازمانکلدبیرسالمتیمحمد
».کندپیگیريهماهنگطوربهرامسائلبتواندکهنبودمتجانسیتیمخاتمی،دولتاقتصادي

رااقتصاديتعدیلسیاستتفکر)سازندگیدولت(سابقدولتدرکهکسانی«:دیافزایماو
وکردندعملناموفققطعاًهمخاتمیدولتدروشدندمواجهبستبنبا،کردندیمتعقیب

3».کردندمشکلایجادکشورتصاداقبراي

رامشکالتی،گرفتیمقرارکاردستوردرکهکالنیيهاطرحبادولتبدنههماهنگیعدم
تاشدندیمناچاردولتمردانگاه.انجامیدمیهابرنامهناقصوناموفقاجرايبهوکردیمایجاد

جمهوررئیسوقتاولمعاون،فعاررضامحمدکهگونهآن.بگویندسخنآمیزتهدیدزبانیبا
طرحبهمسئولیاگر«:گفتسخندولتبدنهکارشکنیواقتصاديساماندهیطرحخصوصدر

رادولتمصوباتبایدمسئوالنهمه.رودکنارمحترمانهبایدندارداعتقادياقتصاديساماندهی
وبیایداست،عتقدمکهکسیدهنداجازهوکنندخدمتدیگريجايبروندنهاگرکننداجرا
4».کندکار

روزنامه کارگزاران-1
همان-2
1380تیر 31روزنامه کیهان -3
1380شهریور 14روزنامه کیهان -4
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۵ و اقتصاداصالحات

دنبالبهکشوربرايطبعاًهمراپیامدهاییوتبعاتاصالحاتدولتدرتئوریکسرگشتگی
کردهفکرقدرتبهرسیدنبهصرفاًطلباناصالحکهبودآنخاطربههمهاینشاید.داشت
درواقعیتاینبهمیردامادي.نداشتندکشورادارهبرايمشخصیومدونبرنامهوبودند

فتحبرايراخودتوانتمامطلباناصالح«:کندیماعترافاسالمیشورايمجلسخصوص
1».اندنداشتهمشخصیبرنامهپیروزيازپسبرايوبستندکاربهششممجلسيهایکرس

تا.کردیمایجادمشکلیگاهجمهوررئیسشخصکافیاشرافوآگاهیعدمنبرایعالوه
محمد.شدیمتردیددچاربارهیکبههمجمهوررئیسشخصحتیگاهاجراامهنگکهآنجا
آقاي«:دیگویمخصوصایندربودجهوبرنامهسازمانوقترئیسوخاتمیمعاوننجفیعلی

رويبرتوافقدولتسطحدرکه)سومبرنامه(هابرنامهاینمورددرحتیاوقاتبعضیخاتمی
مورددرکسی.شدیمتردیددچاربود،شدهتنظیمزیادوقتصرفوسختیباوبودشدهآن

کهشدیمپیدانگرانیوتردیدایشاندلدروکردیمصحبتایشانبابرنامهمادهچندیایک
بحثومهمبسیارمواردازبرخیدرحتی.خیریااستدرستشدهگرفتهکهتصمیمیاینآیا

بدشانخیلیوشدندتردیدوشکدچاربود،گرفتهقراردولتموافقتموردکهبرنامهبرانگیز
بهنسبتصددرصداطمینانگاههیچایشانواقعدر.نکندتصویبراآنمجلسکهآمدینم

2».نداشتندبود،شدهتصویبدولتدرکهموارديبرخی

رايبسازيزمینهومردمنظرجلببراياصالحاتدولتمردانامروزچهاگرواقعدر
هنگامدرخوداما،آورندیممیانبهسخنراهکارهاواقتصاديمعضالتازقدرتبهبازگشت

بازهدر.بگیرندکاربهاقتصادحوزهدرنتوانستندرادرستیومشخصمشیخطهیچعمل
بود،مطرحآنچه.شدسپردهفراموشیبهمردممعیشتیمشکالتطلبان،اصالحفعالیتزمانی
.دستاینازعناوینیومدنیجامعهوبشرحقوقواندیشهآزاديوبودسیسیاتوسعه

معنابدیناین.نداشتندهمراهبهدستاورديهیچکشورفضايکردنآشفتهجزکهعناوینی
کهمعناستبدینبلکهباشد،نشدهانجاماقتصاديکارهیچاصالحاتدورهدرکهنیست

همینبهقاًیدقو.استنداشتهقرارطلباناصالحاريکاولویتدرگاههیچمردممشکالت
.کردقلمدادایراناقتصادنجاتفرشتهرانطلباصالحاتوانینمکهاستخاطر

او.دارداقتصاديمسائلازخاتمیدرستاطالععدمبهاشارههمنیلیمسعود
بهسیاسیبعددرولیبودکشوروزیرسیاسیمعاونزادهتاجآقايکهاستدرست«:دیگویم

1/9/79روزنامه کیهان -1
423ص ، بهمن احمدي امویی، اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی-2
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1384تا1376هايسالدرطلباناصالحبروندادوعملکردبازخوانی 

درکهداشتیمنیازما.هستهمهمچنانوبودخاتمیآقايشخصاعتمادموردکاملطور
چنینوجودالزمه.باشداقتصادياموردرزادهتاجآقايچونشخصیهمبرنامهسازمان
بررسیسپسوترسیمراخوداقتصادييهاخواستهخاتمیآقايکهاستاینهمشخصی

چنیناقتصاديحوزهدراما.خوردیمکسیچهقیافهبههاخواستهاینکردنرآوردهبکهکنند
1».بوداقتصادازجمهوررئیسشخصتفکرنبودنمشخصهمآندلیل.نیفتاداتفاقی

گیرانتصمیمازناشیاصالحاتدورهدراقتصادييهایناکامازبخشیکهدانستباید
ازبخشی«:دینمایماذعانآنهبخاتمیمحمدسیدشخصکهاستیقتیحقاینو.بودکشور
.داشتیمماکهبودهییهاتیریمدبودنناموفقخاطربهاقتصاديساماندهیطرحيهایناکام
2».نشدفراهمشود،تهیهماه6ظرفبودبناکهییهاطرح.ندادندانجامراکاریعنی

عدموبرگزیدهاوکهاستتیمیبودناژيآلیهمان،کندیماعترافبدانخاتمیآنچهعلت
همعطریانفرمحمدکهچنانآن.داشتیمستیبایمجمهوررئیسکهمشخصینگرش
بروزشاهدتازهسالنیموسهگذشتازبعدکهنیستقبولقابلبگویمرك«:کندیمتصریح
آقاياقتصاديیمتمنعقیدهبه.باشیممشتركکابینهیکاقتصادينظریهدومیاناختالف
اما.استداشتهسالهنیموسهدورهایندرزیاديخطاهايوآزمونواستآلیاژيخاتمی

3».ردککاريتوانینمناهمگونند،ذاتاًآلیاژهاچون

خوشخبرهايزوديبهکهدادیمنویدخوداقتصاديشکنندهتیماینمیاندرخاتمی
رويازنهایتدراوو!نشدخبرهاآنازخبريگاههیچاما.دادخواهدمردمبهرااقتصادي
کهبودآنازکمترماتوان...کنیماعترافهایینارسابهباید«:کرداعترافهایینارسابهناچاري
4».بدهیمراجامعهصحیحتوقعاتومطالباتپاسخبتوانیم

بودند،معترفوقفواخوداقتصادييهايکارکموضعفبهکهکسانیکهآنجاستجالب
ووعدهازنیستکسی.ندیگویماقتصادازامروزکنند،جلبخودبهرامردمنظرآنکهبراي

مردرااوهمخاتمییارانامروزچراو.رسیدسرانجامیچهبهکهبپرسدخرداددوميدهایوع
دارندحسنییکخاتمیآقاي«:کندیماعترافهمکدیورمحسنکهگونهآن.دانندینمعمل

کافیصداقتسیاست،عرصهدراما.هستندصادقهمهنوزوهستندصادقیانساناینکهآنو

353همان، ص -1
1380شهریور 14روزنامه کیهان -2
1380تیر 31روزنامه کیهان -3
1380کیهان، جلسه تودیع کابینه اول خاتمی، مرداد -4
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۵ و اقتصاداصالحات

ازکارانمحافظهسرانکهبدهیدنشانراموردیکشما...استالزمهمکیاستبلکهنیست،
موضعدرخاتمیآقايکهدهیدنشانهمراموردیکوباشندنشستهعقبخودشانمواضع

1».باشدایستادهخود

64ص 55به شهروند امروز شماره :ك.ر. 1383تابستان –سخنان محسن کدیور 1
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۵ و اقتصاداصالحات

نامهکتاب
قرآن کریم.1
البالغهنهج.2
1387ت،یامنواطالعاتپژوهشکدهودانشکدهعاصف،رضاران،یای اسیسهايگروهواحزاب.3

1380از شاهد قدسی تا شاهد بازاري، سعید حجاریان، چاپ اول، طرح نو، .4
1378از لس انجلس تا قزوین، عباس عبدي، نشر حنانه، .5
1379یا توطئه، جمعی از فضال و روحانیون حوزه علمیه قم، فیضیه، آزادي .6
آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسالمی، سلمان علوي نیک، مرکز اسناد انقالب اسالمی، .7

1388
1379اصالحات آمریکایی، محمدباقر ذوالقدر، وثوق، .8
1385اصالحات در برابر اصالحات، مصطفی تاج زاده و همکاران، طرح نو .9

1380صالحات و فروپاشی، حسن واعظی، سروش، ا.10
اسناد انقالب اسالمی، بهار مرکز، امیريها، جهاندار و پدرخواندهتجدیدنظرطلبطلبان اصالح.11

1386
1382آغاز یک پایان، دومین انتخابات شوراها، حمید رسایی، هماي غدیر، .12
، محمدجواد نگ نرمروند تکوین جریان تجدیدنظرطلب در پروژه جواکاويافسون اشباح؛ .13

اخوان و حمیدرضا شاه نظري، مرکز مطالعات و اطالع رسانی شجره طیبه، سازمان بسیج 
1388دانشجویی، 

1385، گام نو، ايامويبهمن احمدي ، اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی.14

جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، عبدالعلی رضایی و عباس عبدي، هاییتحلیلانتخاب نو، .15
1378نو، طرح

1384اسناد انقالب اسالمی، بهار مرکز، یلیاسماعانتخابات مجلس هفتم، بهمن .16
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1380انصراف، عباس بشیري، اساتید قلم، .17
1384، غدیرهماي، تهران، اشکوريعبدالمجید، اتمیایران.18

1379ایران و آمریکا، حسن واعظی، سروش، .19
سید عبدالمجید اشکوري و حمید ، یانجارحیدسعمستند و ناگفته از ترور یلیتحلترور، بازي.20

82کیهان، آذر ماه ، رسایی

1380روز، ياهزهتا، دنوقلعهدمحموامدژاکمحمدیاسیندولت خاتمی، يهابحران.21

1381براندازي در سکوت، مرتضی قمري وفا، کیهان، .22
1379بهاي آزادي، زهرا رودي، نشر نی، .23
1378، تهران، بهار يهمشهر، یکرباسچینغالمحس، عباس عبدي و یدهاامو هایمب.24
1380، حمید رسایی، کیهان، 1پایان داستان غم انگیز، ج.25
1380، حمید رسایی، کیهان، 2پایان داستان غم انگیز، ج.26
، یرکوپور، ییجالیدرضاحم، یرانایمدنبه جنبش یشناختجامعه ینگاهپس از دوم خرداد، .27

، 1378تهران، 
پور، جالییحمیدرضا، ایرانمدنیبه جنبش شناختیمعه جانگاهیپس از دوم خرداد، .28

1378، تهران، کویرانتشارات 

1378، تهران، طرح نو، یگنجاکبراشباح، یکخانهتار.29

1379تحصن چرا و چگونه، حمید رسایی، فیضیه، .30

تحصن؛ گذر و نظري بر رویداد تحصن در ششمین دوره مجلس شوراي اسالمی، مسیح علی .31
1383سانش، نژاد قمی، نشر ر

، طرح نو، چاپ سوم، ییرضایعبدالعلدوم خرداد، يواقعهجامعه شناسانه از هایییلتحل.32
1378تهران 

1379.، چاپ اول حمید، انتشارات )همسفر(ماندگار هايترانه.33
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۵ و اقتصاداصالحات

1381تکثرگرایی در جریان اسالمی، عباس شادلو، نشر وزارء، .34
1387هران، طرح نو، تلقی فاشیستی از دین، اکبر گنجی، چاپ اول، ت.35
1379توهم توطئه از چشم شرقی، جمیله کدیور، اطالعات، .36
1381پور، طرح نو، تهران، ییجالیدرضاحم، یاجتماعيهاجنبشیشناسجامعه .37
و دگردیسی عبدالکریم سروش، محمدجواد هایشهاندجاهلیت مدرن؛ مروري بر زندگی، .38

1387دانشجویی، بهار سازمان بسیجيهاپژوهشاخوان، مرکز مطالعات و 
، تهران، يجانمرد، مهوش 1378مطبوعات یتروابه یاسالمیرانامشارکتجبهه .39

،1380، یشانآزاداند
1379، تهران، ذکرتحقیقات، مؤسسه نشر و کاویانیحمید در قدرت، جراحی.40

،)1380-1357(رانيايالماسالبقاناز دعبيگنرهفياسنشانيرج.41
؛ مجري طرح گروه تحقیق جهاد دانشگاهی؛ به ميلرسيميطفصمظررنيز

1388، مرکز بازشناسی اسالم و ایرانسرپرستی کاظم خورمهر
1383، تهران، بهار سرایی، نشر باقیعمادالدین، ایراندموکراتیکجنبش اصالحات .42

1386، جنگ در پناه صلح، رضا سراج، موسسه فرهنگی و اطالع رسانی لوح و قلم.43
1382مان، محسن صالح، کیهان، یپشهايچریک.44
1381، انتشارات دفاع، تهران، یریانقددانشگاه تهران، احمد يکويحادثه.45
1380، يهمشهر، انتشارات ينبویمابراه، يآزادیایقتحق.46

مرکـز ، تهـران،  ينظـر یـد وحکوشش، به آبادينجفيدرینوالمسلماالسالمحجتخاطرات .47

1384، یاسالماسناد انقالب 

اسناد مرکز، تهران، يانصاريحصار، محمدجواد رانیایاسالميجمهوردادگاه مطبوعات در .48

1385، یاسالمانقالب 

82، چاپ گلشن، تهران، چاپ نهم آشوريداریوش،سیاسیدانشنامه .49
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1379در سراشیبی سقوط، قدرت اهللا رحمانی،کیهان، .50

1379،یننشرور،یکدمحسن،ینیدحکومتهايدغدغه.51

1380بی پاسخ، قاسم روانبخش، خادم الرضا، هاينامهدولت پاسخ گو و .52

یی جالدرضایحمبررسی جامعه شناخی عوامل تهدیدکننده جنبش اصالحات، پنهان،دولت.53
1379نوطرحپور،

1378تهران، سالم،يروزنامه، یدفررابطه، مهرداد .54

1380ه، بابک داد، رأي مردم، محاکمه و دفاعیات سیدمصطفی تاج زاد.55

1381سخنی صمیمانه با رئیس جمهور، علی شیرازي، خادم الرضا،  .56

1380، محمد ایمانی، کیهان، )ج6(سرگذشت سه ساله اصالحات و ضواصالحات، .57

1373سومین موج دموکراسی، ساموئل هانتینگتون، احمد شهسا، تهران، روزنه، .58
1386زاده، تهران، قلم، تاجیمصطف، یراناطلبانه در اصالحورزيیاستس.59
-شلیک به اصالحات، نگاهی به ترور حجاریان، شهرام رفیع زاده، نیما تمدن، نشر اکنون.60

1379گلپونه، 
شنود اشباح، مروري بر کارنامه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، رضا گلپور چمرکوهی، .61

1381کلیدر، 
1386ناتوي فرهنگی، پیام فضلی نژاد، کیهان، هايشوالیه.62
1378شوکران اصالح، عبداهللا نوري، طرح نو، .63
1381، روح اهللا الموسوي الخمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، )ره(امام یفهصح.64
1378، تهران، طرح نو، یگنجاکبر، يخاکستریجنابانعالسرخپوش و یجنابعال.65
1381الب اسالمی، عبدي و جریان استحاله و فروپاشی درونی نظام، سپاه پاسداران انق.66
1386، حسن علیزاده، انتشارات روزنه، چاپ سوم، یاسیفرهنگ خاص علوم س.67
1378سیاسی ایران، حمیدرضا ظریفی نیا، آزادي اندیشه، هايیانجرکالبدشکافی .68
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۵ و اقتصاداصالحات

1382روشنفکري و اصالح طلبی در ایران، حسین امانیان، پرسمان، هايیانجرکالبدشکافی .69
1384ح گرایان، حسین سلیمی، گام نو، کالبدشکافی ذهنیت اصال.70
1379کنفرانس برلین؛ خدمت یا خیانت، محمدعلی زکریایی، طرح نو، .71
1379، محمدعلی زکریایی، کویر، هارسانهکوي دانشگاه به روایت .72
1380کیمیاي آزادي، اکبر گنجی، طرح نو ، .73
1383اساتید، راحمدي و یحیی فوزي، سازمان بسیج.گفتمان صالحات در ایران، حسین پو.74
1381ماجراهاي هاشم آغاجري، روح اهللا حسینیان، مرکز اسناد انقالب اسالمی، .75
طلباناصالحمجلس ششم از نگاه .76

مجلس ششم؛ وقایع نگاري ستادهاي انتخاباتی، امیررضا پرحلم ضیابري، نشر و پژوهش .77
1379دادار، 

1380محاکمه جامعه، وحید پور استاد، تهران، روزنگار، .78
1381مه نوروز، وحید پور استاد، تهران، روزنگار، محاک.79
1381،يهمشهرروزنامه،یقوچانمحمد،هاآباديي ناز.80

1382ناقوس انحطاط، حمید رسایی و کریم حجازي، پرتو والیت، .81

1378، ثاراهللاقرارگاهی اسیسمعاونت،استحالهونفوذ.82

1379، علی شیرازي، انتشارات فیضیه، اسفند هااندیشهنقد .83
1379نقدي براي تمام فصول، گفتگوي اکبر گنجی با عبداهللا نوري، طرح نو، .84
1382نگاهی به دورن، سه جوابیه به سه نامه، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، .85
1381کیهان، تیر هايپژوهش، دفتر 10نیمه پنهان، ج .86
83سیاسی، شهریار زرشناس، کتاب صبح، بهار -نامه فرهنگیواژه.87
، انتشارات عابدینی، ترجمه احمد شیلر، هربرت آمریکاامپراتوريو جمعیارتباط یلوسا.88

1377سروش، 

1383ر،یغدي هماقم،،یکرامتی محمدتقبزرگ،طانیشوسوسه.89
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1378سیاسیف محمدعلی زکریایی، کویر، هايجناحبه روایت 78هجدهم تیرماه .90
1376هویت، مسعود خرم، انتشارات حیان، .91
غ،کنفرانس برلین ، نگرشی تحلیل به پروژه بحران سازي، دفتر پژوهش نشر هویت،چرا.92

1379واژگان، 
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