
  

  ]یک فتنه" بيتا تست" [ بخش سوم–دیدگاه سوم 

 ")زهر و پادزهر"باز نوشته بخش هایی از مجموعه (

  بخشهای نخست، و دوم–دیدگاه سوم : مطالب مرتبط
  ساقی. گفتگو با م

  4 – 1 بخش -اصولی کيست؟ 
  

  بعدالتحریر
 شده است، و رخداد اخير در هپيش از حمله به ساکنان اشرف نوشت" دیدگاه سوم"بخش سوم از سلسله نوشتار 

مؤکد آنچه در بهشت زهرا و اشرف رخ می دهد ، در این نوشتار مورد بررسی قرار نگرفته است، هر چند اشرف
برجسته  "مجاهدین امر به وظيفه، یا امر به نتيجه"، و "اصولی کيست؟"، نوشتار حاضر سهنکاتی است که در 

ه در اشرف و تهران رخ می دهد، و نقاط ضعف و قوت استراتژی در بخش بعدی، به آنچ. شده بودند، می باشد
  .موجود پرداخته خواهد شد

  
 تن از ساکنان اشرف را به خانواده و عزیزان آنها تسليت گفته و برای 12از این موقعيت استفاده کرده و جانباختن 

  .ی آرزو می کنمسربلندمبارزه سرنگونی طلبانه، و فرزندان ملت شریف ایران 
  
  کيدهچ
  

 که مؤکددر صحنه ) سرنگونی طلب(اول اینکه در نبود رهبری رادیکال .  بر دو نکته پایه تأکيد شدبخش پيشين در دو
 در صحنه و نيروی حاکم سرکوب گر)  سرنگونی طلب(بين نيروی رادیکال ) حتی بالقوه(نبود تعادل قوای کّمی 

، حمایت از خيزش خرداد ) برنامه و شعار محوری مشخصهمراه با حداقل(؛ و دوم، در نبود استراتژی مشخص است
  .  به مثابه فرستادن جنبش به مسلخ گاه است1388

 :، و به برجسته کردن سه سوال اکتفا می کندکردهای مختصر به سه نکته اشاره " دیدگاه سوم"سلسله نوشتار 
پيش و پس از خيزش اتژی نيروی حاکم  استر، دومچه بود؛ نيروی حاکم از موقعيت پيش از شروع خيزش تحليلاول، 

وع خيزش  از موقعيت پيش از شر، آیا نيروهای سرنگونی طلب موجودسومدر چه راستایی تنظيم شده است، و 
، و چه به عنوان 88برای امر سرنگونی چه در راستای پيشبرد جنبش خرداد آیا ، و تحليلی کارشناسانه داشته

  ند؟دار برنامه ای مشخص و تدوین شده ،بوده سال در دستور کار آنها 30که امری 
 نوشته است که نظام جمهوری اسالمی خود را برای برداشتن اولين گام برای چرخش به ، پيش از این،نگارنده

   1 .سوی راست ميانه مهيا می کند
بل انکار پيچيده اما غير قا شد یا نه، بستگی به سه عامل  خواهدموفقامکان پذیر بوده، و ی چرخشآیا چنين 

 ؛)و در صورت لزوم ناکارآمد کردن آن (در صحنه) سرنگونی طلب(ی رادیکال حضور نيروها) عدم( اول .دارداستراتژیک 
و در صورت لزوم مسدود کردن کانالهای ارتباطی بين  ( در سازماندهی جنبش)ها(توانمندی این نيرو) عدم(دوم 

و در صورت  (نيروهای رادیکال برای عملی شدن امر سرنگونیاستراتژی )عدم( و سوم ؛)نيروهای رادیکال و جنبش
ی نياز به تحليلی کارشناسانه اتدوین چنين استراتژی بی شک، . )لزوم سرگرم کردن آن نيرو به مسائل حاشيه ای

اما آیا . ، دارد)چشم انداز (، و آنچه که باید بشود)1388سال  (، آنچه که هست) سال گذشته30(از آنچه که بود
نيروهای رادیکال به این سه عامل توجه داشته اند؟ پاتک اپوزیسيون در مقابل اهدی وجود دارد که نشان دهد شو

  های استراتژیک نظام جمهوری اسالمی چه بوده و خواهد بود؟ " فتنه"
  

  : نخست، چند نکته.ندازیممی انظام محتمل نگاهی به مقاصد و استراتژی ، در مرحله اول
  

  . تدوین نشده و در عرض یک یا دو روز پياده شدنی نيستاستراتژی یک شبه •
 ،دليل اصلی شکست و یا کند شدن پروسه استراتژی. استراتژی تدوین شده لزوما موفق نمی شودهر  •

. است روش ارزشگذاری بر آن پارامتر ها، از سوی طراحان استراتژی، نادیده گرفتن یک یا چند پارامتر، و
کراتها به جمهوریخواهان برای حمله به عراق دارند، عدم توجه الزم و دقيق به بطور مثال، ایرادی که دمو

  .است" طرح خروج از عراق"پارامتر 
و بسياری شاید در موارد . بی سواد بر ایران حکومت می کنند" آخوند"نگارنده معتقد نيست که یک سری  •

شه در حال آموزش خود بوده، و  سال گذشته، بی تجربگی نشان داده اند؛ اما، همي30در مقاطعی طی 
سرنگونی (به نظر نگارنده، این نکته مهمی است که اپوزیسيون رادیکال . به کادر سازی مشغول بوده اند
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می بایست به آن توجه بيشتری داشته باشد که دیگر با چند تا آخوند سر و کار ندارد، بلکه در برابر ) طلب
  .لمی برخی از نخبگان ایرانی و خارجی استنظامی قرار دارد که مورد حمایت فکری و ع

  
  (Beta Test) 88  تست"ابيت"
  

 بشود، بدون )می خواهد ( آنچه که هست، به راست ميانه، آنچه که باید–بی شک چرخش از فاشيسم مذهبی 
. ند باشدابتالء و ترکش هایی که بالقوه می تواند پایه های نظام را لرزانده و مهياگر فروپاشی نظام شود، نمی توا

روشن است که استراتژیست ها و نخبگان، پيش از تدوین و پياده ، )راهبرد" (استراتژی"بنا به تعریف و  مفهوم 
پيش خواهد آمد، آشنا بوده و در زمان پيشبرد راهبرد مسير در محتمل و ممکن که  مشکالت ابکردن استراتژی، 

  . ارزیابی می شود) مکنتا حد م(تدوین، بار منفی و مثبت اتخاذ آن استراتژی 
. )رابطه وسيله و هدف (استراتژی یعنی به کارگيری کليه امکانات برای رسيدن به هدفدر کالمی کوتاه، 

توجه " (اهداف ملی"در مداری باالتر، یعنی به کارگيری تمامی امکانات یک ملت برای پيشبرد ، "استراتژی کالن"
می خواهم بپردازم که نظام جمهوری اسالمی اهداف ملی را به داشته باشيم که در این لحظه به این نکته ن

با پيچيده ).  این مقوله در بخش تداخل و تعامل بين ایدئولوژی و استراتژی بحث می شود–رسميت نمی شناسد 
 برای راهبرد ،در این حالت – تنظيم و تدوین می شود ،)"فراملی(استراتژی فرامرزی "تر کردن استراتژی کالن، 

دولت -م و  جهت دهی مجموعه ای از داده های مداخله گر و تعيين کننده، و تصميمات مرتبط به روابط بين ملتتنظي
بررسی شده و " سی جهانیدمهن"در راستای ) فراملی(، استراتژی فرامرزی بزبانی دیگر. تدوین می شود) ها(

  .شکل می یابد
به مقوله ) حقيقی و حقوقی(و تفسير شخصيتهای کليدی نگاه  ،نگارنده تأکيد دارد که در نظام جمهوری اسالمی

و یا استراتژی فراملی عمال ) ملی(استراتژی کالن . برای پيشبرد استراتژی است" راهنمای عمل"، "ایدئولوژی"
نگاهی کوتاه به در همين راستا، . مورد تأئيد قرار نمی گيرد، اگر تبعات آن به لحاظ ایدئولوژیک پذیرفتنی نباشد

ماه ها . ( خرداد، و تأکيد وی بر رخداد صلح حدیبيه شایان توجه است29نی خامنه ای در خطبه نماز جمعه سخنرا
  .  2،3 ).اشاره کرده بود ،1 بخش–اصولی کيست نوشتار  درحدیبيه صلح پيش، نگارنده به 

اما در . ی خاص است، بپذیریم که ایدئولوژی همچون استراتژی خود نظامی است که به دنبال هدفنوشتار در این 
کار دولتمداران و صاحبان قدرت است، و هر آن که " ابزار"همين حال، بپذیریم که هم استراتژی و هم ایدئولوژی 

حکم کند، استراتژی و ایدئولوژی دچار برای پاسداری از قدرت، و پاسداری از قدرت برای ادامه بقا، " ادامه بقا"
  . تا حدودی روشن کندمنظور نگارنده را 4 ماکياولیشاید نگاهی به اندیشه . چرخش می شود

است " دانش ناپخته"در سطح یک حاکم بر جامعه، " ایدئولوژی"نه از  عاميا"شناخت" که نگارنده معتقد است
 هرچند که در نوشتارهای بعدی خود آن –دارد مبسوطی مارکس در نوشتار ایدئولوژی آلمانی به این مطلب اشاره (

این واقعيت در مذهب شيعه وزنی دوچندان می گيرد، چرا که باورمندان به ). 5 دیگر بيان می کندرا به گونه ای 
، "رهبر"از جانب " رهنمود"، "فتوا" در صورت صدور .رندباور دا" امام " یا،"رهبر عقيدتی"قوانين حاکم بر شيعه، به 

 در "استراتژی جدید"ین وه و به تد پشت کرد" موجوداستراتژی "بهنقد و   بدون پرسشگری)وابسته (نخبگان
خط "از بی چون و چرا ، با توجه به امر اقتدا به رهبر، "پيروان"، و یا "امت" ؛ و رهنمود رهبر، می پردازندراستای
اشاره می کند، که " مقبوليت"و " مشروعيت" محمد یزدی گامی فراتر برداشته و به مقوله .روی می کنندپي" جدید

  . 6ایدئولوژی و استراتژی مربوط می شود " تداخل و تعامل"تا حدودی به مبحث 
، و برای بقا حاضر )گرفتن ضمانت امنيتی از جهانخواران ( ادامه بقاء–نظام جمهوری اسالمی یک هدف بيشتر ندارد 

 مواردی طبيعتا برای بقاء باید از قدرتی که به آن تکيه دارد پاسداری کند، و در. استای به پرداخت هر بها و هزینه 
الزم به تأکيد است که .  کند و قربانی از توانمندی خود را هزینهیالزم است که برای پاسداری از قدرت، بخش

بنا به بسياری از تعاریف علمی و ) جمهوری اسالمی( اسالمی می دانند که پدیده موجود ینخبگان نظام جمهور
 فقط زمان بيشتری –هم نزنيم از بين می رود یعنی اگر دستش ( است )فروپاشی (فلسفی محکوم به اضمحالل

بنا به ماهيتش کته نهفته است که جمهوری اسالمی، خود به خودی هم در این ندليل این اضمحالل ). می برد
 هر پدیده که بگان جمهوری اسالمی آگاهند که، نخهمچنين. و رو به جلو نيست" پویا"، "ادابش"، "زنده"پدیده ای 

این واقعيت . ن پوسيده شدن استو، محکوم به اضمحالل و از در)و با شرایط وفق دهد (دکنازی بازسخود را نتواند 
را نخبگان نظام جمهوری اسالمی، از همان روز تأسيس و چه بسا پيشتر از آن می دانسته اند؛ و دقيقا به ساده 

ارج از خود نيست، به ایجاد نظام حتی در مواقعی که دچار بحران و فشار از خکه همين خاطر مشاهده می کنيم 
، تا بتواند با دميدن مصنوعی اکسيژن، حيات است" فتنه خاتمی" بهترین نمونه -  بحران در درون خود دست می یازد

   .)که کرد (نظام را طوالنی تر کند
وطی و مخر مارپيچی )برای تداوم و بقا ( در جمهوری اسالمیرفتارتغيير منحنی و گراف الزم به اشاره است که 

هر چه به امروز نزدیکتر می و  گذشت زمان با 1363 -  1357در سالهای ) ماکزیمم رادیکاليسم(رأس مخروط  - است
ته های سو مجبور می شود خوا ،مخروط بزرگتر شده و رادیکاليسم نظام کاهش می یابدسطح پایه شود قطر 

تقسيم کنيم افقی طی را به سه بخش ورخگر مبه زبانی دیگر، ا. مردم را در تنظيم روابط خود بيشتر منظور کند
و این سه بخش را از هم جدا اما در کنار هم مقایسه کنيم؛ مشاهده می ) مثال دهه اول، دوم و سوم عمر نظام(

 مخروط دوم نوکی مسطح ؛سطح پایه آن کم قطرو کنيم که به لحاظ ارتفاع یکی هستند اما نوک مخروط اول تيز، 
 و پایه آن از قطری بزرگتر، و عاقبت )، چون تمام ویژگيهای مخروط را نداردد آن را مخروط ناميدکه قاعدتا دیگر نبای(

که مخروطی ناقص است، دارای نوکی کامال پهن، و سطح پایه ) تاکنون" اصالح طلبی"از شروع بازی (مخروط آخر 
ل دیگر، از این نظام با تعریف  ساتا بيست مطمئن هستم که اگر انقالبی رخ ندهد، .با قطری بسيار بزرگ است

 سطح پایه آن بسيار بزرگ می نوک بخش چهارم مخروط کامال پهن، و قطر(های موجود نشانی نخواهد ماند 
  .، و نظام از راست ميانه، به سوی ميانه متمایل خواهد شد)شود
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 که در نبرد خلق 1374سال همچنين به مطلب نگارنده در  (.د بو1388خرداد پروژه خاتمی شروعی برای آغاز پروژه 
بار . بشود" باید"به آنچه که " هست"استحاله آنچه .  هر دو پروژه بر یک اصل استوارند) 7منتشر شد مراجعه شود

 در چشم ی کهبرای ترکيب وسایل موجود برای رسيدن به اهداف" استراتژی"اول، . دو نکته تأکيد می کنمدیگر بر 
 دوم اینکه، تدوین استراتژی .مد نظر است" رابطه وسيله و هدف "انی دیگر،  به زب؛، تدوین می شودانداز است

نگارنده در این نوشتار می خواهد تنها به این امر اشاره کند که رخداد خرداد . لزوما به موفقيت آن ختم نمی شود
ین استراتژی  حمله به اشرف بخشی از ا–بعدالتحریر (. است) ملیافر( بخشی از یک استراتژی فرامرزی 1388
  ).است

. تعریف کرد" نوعی انحصار قدرت اقتصادی"را می توان ) آنچه که هست(موقعيت کنونی نظام جمهوری اسالمی 
با توجه به تحوالت اجتماعی که در بلند مدت به " توزیع قدرت سياسی"موقعيت دلخواه نظام جمهوری اسالمی 

.  در یک واقعيت ملموس نهفته استحتمل، ماین چرخش. ، استمنجر خواهد شد" مهندسی اجتماعی:
دولت های جمهوری اسالمی از بدو تأسيس تاکنون ". امت"در براورد خواستهای ) کليت نظام(ناکارآمدی دولت 

حال، در ". پول نفت بر سر سفره مردم"و " سهام عدالت"داده اند، از جمله بسياری وعده های عينی اقتصادی 
درست یا (رات انتظاو  ؛دنبه تهدیدی جدی تبدیل شواثرات آن می تواند  ،"صادیتحریم های اقت "صورت جدی شدن

. دنشومی وردگی شدید و  رفتارهای چالش گر بدل به علت برآورده نشدن آن وعده ها، به سرخ) نادرست مردم
 نظام های نخبگان و استراتژیست.  می تواند به چالشی سازمانيافته منجر شود، به نوبه خود،این سرخوردگی

به هنگام تدوین استراتژی، این عوامل و هزینه های بروز آن را هم جمهوری اسالمی به این پارامترها توجه داشته و 
  . منظور می کنند، 8 "شبکه تصميم گيری"در 
مورد توجه است، هم )" ملیفرا (یفرامرز"استراتژی د نظر نيست، بلکه دوین استراتژی کالن منها ت آنجایی که تاز
 شود، بلکهنباید بررسی ) ملی(، تنها در چارچوب مناسبات درون مرزی "باید"به آنچه که " هست"یل از آنچه که تبد

بطور مثال، نقش آفرینی . دولتها هم در نظر گرفته می شود-  چالش و هدف با توجه به روابط بين ملتهاوسيله،
يم با جهانخواران بخصوص آمریکا ق در ارتباط مستجمهوری اسالمی در عراق و افغانستان و کال منطقه خاورميانه؛ و

  .، را نمی توان نادیده گرفتهددکه چندیست در همسایگی ایران مانور می 
ران چشم طمع دارند، به دنبال دیگر کشورهایی که به منابع ملی ایپيش از این نوشته ام که به نظر من، آمریکا و 

که جمهوری اسالمی به دنبال ) و پيشتر نوشته ام( چوب معتقدم در همين چار. ستندنيبراندازی جمهوری اسالمی 
 و  آنزمان که الزم بوده از اسرائيل–هيچ موقع نبوده است (جنگی فرسایش با امپریالسم و صهيونيسم نيست 

 جهانخواران به دنبال .14، 10،11،12،13، 9  ادوات نظامی خریداری کرده است)هم شرقی، هم غربی(جهانخواران 
جمهوری اسالمی و "  موش و گربهجنگ ". استونی، و جمهوری اسالمی به دنبال سهم خواهیگسترش هژم

می تواند از سفره منطقه که مذهبی هم است، " ژاندارم منطقه"است که " سهمی"ميزان جهانخواران بر سر 
نخبگان . است" )سياسی ( قدرت اقتصادی)انحصارو نه (اشتراک نوعی جنگ برای "موجود " جنگ. "برداشت کند

جمهوری . شکست نظام اسالمی، محرز خواهد بوددر جنگی فرسایشی، جمهوری اسالمی می دانند که 
 سال اخير خود را به انزوایی طاقت فرسا 30اسالمی نه تنها از پشتوانه مردمی بی بهره است، بلکه در طول 

 1388الویت پيدا کرده و آنچه در خرداد ) ملیفرا(برای برون رفت از این مخمصه، استراتژی فرامرزی . کشانده است
برای پياده کردن یک سيستم جدید  (پياده کردن آن استراتژی است" ا تستبيت"در اصل مرحله رخ داده است، 

مثال، بررسی تبعات چرخش به راست  (، بيتا تست)مثال، انتخاب خاتمی ( آلفا تست–قاعدتا سه مرحله وجود دارد 
 در مراحل آزمایشی آلفا و بيتا، اشکاالت  تکنيکی، عملی و .))مسویی عریان با جهانخوارانمثال، ه (، و ارائه)ميانه

  .به مارکت ارائه می شود" گاف"سيستم با حداقل ، "ارائه"در مرحله سيستم برطرف شده و " مقبوليت"
 دنمی توانبخوبی می داند که جمهوری اسالمی .  جمهوری اسالمی، مشروط به تغيير رفتار استدهی بهسهم 

 مواردی چون .را به مورد اجرا گذاشت) ملیفرا(موجود، استراتژی فرامرز ) جرح و متفرسوده (با فرهنگ و ابزار های
 و دیگر اصل های مرتبط، و بازنگری در 44حداقل آزادی های فردی، بازنگری در قانون اساسی، بازنگری در اصل 

یی است که می بایست مورد بحث و اقناع در درون نظام قرار روابط بين المللی نظام جمهوری اسالمی چالش ها
در مصاحبه  )1387در آبان  (1388هفت ماه پيش از رخداد خرداد این بحث و اقناع از سالها پيش آغاز و . بگيرد

  . 15 علنا بيان شد ، بدون هيچ مقدمه ای و بناگاهبا سایت دولتی فارسرفسنجانی 
این اجبار بر پایه دو . المی چاره ای به جز چرخش به سوی راست ميانه نداردنظام جمهوری اس به نظر نگارنده

 نوشتاررجوع شود به (اول اینکه، دوران اسالم رادیکال به سر آمده است . ارزشگذاری بر نظام تحميل شده است
وهایی چون  شناخته می شود به وسيله نير اسالم رادیکال عنوانآنچه در این برهه از زمان به). اصولی کيست

جمهوری اسالمی از آن بعنوان  ؛ ونقش آفرینی می کنددر حکم اهرم فشار بيشتر القاعده نمایندگی می شود که 
 نظام. 16  حمایت می کند،)فراملی( استراتژی فرامرزی  پارامتری در، و بعنوان (covert operations)" عمليات پنهان"

 حاکم است محتاج به تدوین مداخله گر استبخشی از آفریقا خاورميانه و  که در سطح منطقه جمهوری اسالمی
چنين نظامی با چنين ویژگی هایی مجبور به اتخاذ . و چشم اندازی مدون است) فراملی(یک  استراتژی فرامرز

برنامه ها و استراتژی ای است که بتواند موقعيت کنونی اش را تحکيم کرده و در راستای برآورده کردن آرمانهای 
  . نادیده گرفتن این امر به فروپاشی نظام خواهد انجاميد.کاربرد داشته باشدلوژیکی اش هم ایدئو

  
   ساله20چشم انداز 

  
را بخاطر اشتباه محاسباتی، کور کرده "  ساله20چشم انداز " داد، می تواند چشم، خ ر1388رداد آنچه که در خ

به او فضا و زمين ) سرنگونی طلب( اپوزیسيون رادیکال البته، نظام جمهوری اسالمی اگر مهلت پيدا کند، و.  باشد
  .مانور بدهد، جمهوری اسالمی مطمئنا با بازنگری به اشتباه محاسبه خود، کنترل را دوباره در دست خواهد گرفت
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می بایست به برنامه های نظام جمهوری اسالمی از ) کنترل شده و برنامه ریزی شده نظام (برای درک چرخش
در )  خبرگان و تشخيص مصلحتئيسدر مقام ر(بعنوان مثال، رفسنجانی  . بيندازیم هر چند گذران نظریآغاز تاکنو
 نگارنده در همان موقع با مطرح کردن چند سوال به .دمی کن مدت اشاره دراز با فارس به چندین نکته شمصاحبه ا

م که پرسش و پاسخ رفسنجانی با نوشته بود. چرخش نظام و مشکالتی که با آن روبرو خواهد شد دقيق تر شد
  : سایت دولتی فارس

آیا نظام جمهوری اسالمی در حال . حاکی از تشدید اختالفات و تضادهای درون نظام است" 
فروپاشی است، و یا اینکه وارد پروسه بازتعریف رفتار خود، با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر روند 

 نوعی از اعتراف به شکست در پيشبرد اهداف سند اقتصاد و جامعه است؟ آیا این پرسش و پاسخ
است؟ آیا رفسنجانی به زبان اشهد خود از شکست جمهوری اسالمی برای مبارزه با طاغوت، 

فساد، آسيب های اجتماعی، فقر و، و وابستگی نظام به خارج صحبت نمی کند؟ چرا رفسنجانی 
   17 "شده است؟" پرسش و پاسخ"مجبور به انجام این 

  
تا  را بررسی کردهکند   است واقعيتی که رفسنجانی مطرح میالزمپرداختن به بخشهایی از این مصاحبه ز پيش ا

  . يمتحليل کن نظام جمهوری اسالمی با دیدی بازتربتوانيم 
  
هاي اداره جامعه آه در ادبيات گفتاري و نوشتاري ما از  هاي درازمدت براي اصالح روش  تدوين برنامه"

آنند، از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقالب و حّتي قبل از آن  تعبير مي" انداز سند چشم"آن به 
ها قبل در  حداقل در شكل سياسي اداره جامعه در انديشه مبارزان بود و در جلساتي آه خيلي سال

هاي  داشتيم، به برنامه" شوراي انقالب"و بعدها با عنوان "  شوراي اصالح حوزه"جمعي با عنوان 
  ".انديشيديم مدت ميدراز

  
برخالف تصور بسياری از نيروهای رادیکال سرنگونی طلب، نگاهی " آخوندها"همانگونه که مالحظه می شود، 

آنها پيش از سرنگون شدن نظام سلطنتی با این تصور که اگر پيروز . ی خود داشته اند"بقا"استراتژیک به مقوله 
که البته از درون " روش های اداره جامعه"کنند، به بررسی " خ زدهشي"شوند چگونه می توانند جامعه شاه زده را 

 سال تجربه و حکمرانی، نحوه نگرش آنها به 30 بی شک، .آن اداره و مدیریت بحران بيرون می آید می پرداخته اند
  .مدیریت را تغيير داده است

  :آمده استچنين " 57انقالب "در بررسی کارکرد حزب جمهوری اسالمی در اوائل چنانکه 
  

حزب جمهوری اسالمی براین باور بود که برای ایجاد حاکميت دینی ابتدا باید با اقتدار به ترسيم بستر "
از این جهت، تالش آنان برای در اختيار گرفتن مجلس خبرگان قانون اساسی بسيار . قانونی آن پرداخت

   18 ."ودشدیدتر از اشتياق به رسيدن به مناصب حکومتی، اجرایی و قضایی ب
  

به زبانی دیگر، در زمانی که مهدی بازرگان و بنی صدر و مجاهدین درگير انتخابات و یا تحریم آن بودند، بهشتی و 
ورای " قدرت " اصلی نظام و نحوه کسب و نگاهداری به طراحی پایه های و وابستگانرفسنجانی و خامنه ای
 به تداخل و تعامل بين ایدئولوژی و استراتژی 1363 – 1357 بين "آخوندها" .بودندمشغول  ،ماهها و سالهای اول

" بی کفایت"قدرت، می توانند بنی صدر را قانونا " قانونی"می دانستند که با در دست داشتن ابزار پایبند بودند، و 
ر رهب(، الزم به یادآوری است که یکی از پيشتازان جمهوری اسالمی در قانونمند کردن ابزار سرکوب. اعالم کنند
 زمانی که پيش نویس قانون .بود) سردبير وقت روزنامه جمهوری اسالمی( مير حسين موسوی )جنبش سبز
 و می رفت تا نظامی حدودا غير دینی را  در روزنامه جمهوری اسالمی منتشر شد،1358 خرداد 26اساسی در 

. به نقد کشيدرا تيارات رئيس جمهور اخ" قانون اساسی و مردم" در مقاله ای با عنوان پایه ریزی کند، این روزنامه
این مقاله و انتقادات پس از آن بر نکاتی که وجه دینی قانون اساسی و نقش خمينی را کمرنگ می کرد برجسته 

 به مقوالت پایه، هر چند در مواقعی بحران زده به نظر می ، از جمله موسوی،"آخوندها"نگاه استراتژیک . می کرد
  : ر تأکيد داشت، اما بر چند پارامتآمد

از هرگونه آميختگی با افکار غربی ] و دوری گزیدن[انسجام فکری و وحدت مکتبی و وحدت ایدئولوژیک "
   19 "و شرقی

  
خمينی بود را " آخوندها"را تبليغ می کرد، اما محور وحدت که برای " توحيد و وحدت و استقالل"البته بنی صدر هم 

ر همان زمان، مجاهدین خلق در ارگان رسمی خود، از خمينی بدون لقب  د.دیگری جایگزین نمی کرد" محور"با 
ظاهرا، مجاهدین بنا به جّو حاکم برنامه های خود را تدوین کرده و از استراتژی و برنامه ای .  نام نمی بردند" امام"

کامال بررسی شده " زهر و پادزهر"مجاهدین و استراتژی براندازی آنها در . (پيروی نمی کردندو علنی دراز مدت 
  ). می پردازم1388در بخش بعدی به مواضع آنها در . است

نظام جمهوری اسالمی در نوستالژی به سر ، )سرنگونی طلب(برخالف بسياری از جریانها در اپوزیسيون رادیکال 
فسنجانی ر. خودی پرداختو نحبگان به بسيج اندیشه ورزان "  ساله20سند چشم انداز " به دنبال تدوین وبرد، ن

  .اشاره می کند" فرهنگ سازی"به پارامترهایی چون ، " ساله20چشم انداز "برای عملی شدن 
  
سازي هم امكان  فرهنگ. سازي شود نگيعني اّول بايد فره.  جان آالم در همين سؤال نهفته است"

تا هدف . اندرآاران است اّولين گام اقناع جامعه، نخبگان و دست. ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومي
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م این نگرش را که در درون نظام مورد بررسی قرار می گرفت را بخوبی درک ی از نخبگان و عناصر خودی نظاخرب
. برای پياده شدن جشم انداز که هنوز تدوین نشده و از مراحل آلفا تست نگذشته بود، عجله به خرج دادندنکرده و 

 محمد قوچانی، نتيجه ریزش برخی از نخبگان نظام، از جمله اکبر گنجی، عطااهللا مهاجرانی، تاج زاده، آغاجری،
این ریزش، همچون ریزش های . شد... عبداهللا نوری، ميرحسين موسوی، محسن سازگارا، عبدالکریم سروش، و

مانند ائتالف حزب جمهوری اسالمی و مجاهدین انقالب اسالمی در مجلس اول که در مجلس دوم، به (پيشين، 
یزشی ها به دنبال سهمی از قدرت نبودند، بلکه به دنبال امری طبيعی بود، با این تفاوت که اینبار ر) جدایی انجاميد

طبيعتا، سرکوبگران نظام . را هرچه سریعتر به مرحله اجرا بگذارند" چشم انداز"، تا بتوانند انحصار تمام قدرت بودند
  .مرحله سوزی کرده و با تعجيل، کليت استراتژی به خطر می افتد " ریزشی ها"معتقد بودند که 

بزرگي نظير چشم انداز به باور عمومي و عزم ملي تبديل نشود، تالش براي اجراي آن چندان 
  ". ثمربخش نيست

  

  می داند، و معتقد است کهطمرتب را از رفسنجانیباال نقل شده  نکته و 88عيت پيش آمده در خرداد نگارنده موق
در عين  .می تواند به اهداف سند چشم انداز دست یابد اگر نتواند فرهنگ سازی کندننظام جمهوری اسالمی 

 به جنگ جناحهای درون نظام آنچه.  بها نپردازدولی نظام جمهوری اسالمی نمی تواند فرهنگ سازی کند، حال،
 فرهنگ پروژهمعتقد است که ) چپ اصولگرا(جناح . اطالق می شود دقيقا بر گرد همين محور شکل گرفته است

 .داشرا نمایانگر ب" عزم ملی "و" عموم" مداخله کهدرهایی . می تواند با باز شدن برخی از درها آغاز شودسازی 
  برای مدت مشخصی بست، و دوباره با پرداختن،با سرکوب و کنترل بحرانمی توان که در صورت لزوم را درهایی 

  .دکر باز )اما کنترل شده(بهای الزم 
  که اگر نظامستشورای ملی مقاومت در تحليل های خود بر این نکته دائما اصرار داشته اشایان توجه اینکه، 
نتيجه ای باز کند، عموم را امکان پذیر کند،  در سرکوب عقب نشينی کند و درهایی را که مداخله جمهوری اسالمی

   20  .نخواهد داشت به جز سرنگونی نظام
 بهایی است که نظام مجبور به پرداخت الزمه چرخش به راست ميانه، اما از این واقعيت آگاه استرژیم هم 

  :رفسنجانی ادامه می دهد. هزینه کرده است هم بخشی از این بها را1388آن است و در خرداد 
  
 و نه - شايد بتوان براساس نيازهاي مقطعي، جامعه را به سويي سوق داد، اما بايد با درك عميق "

 آينده روشن را با همه الزامات آن چنان ترسيم آرد آه تحقق چشم انداز به عزم ملي تبديل - سطحي 
  ".گردد و تمام نيروها و امكانات آشور براي تحقق آن هماهنگ و فعال گردند

  
ها و امکانات کشور برای وتمام نير"ی چه عنصرخودی و معتقد به نظامی می توانست بهتر از موسوی به راست
  کند؟" هماهنگ و فعال " رااین چشم انداز" تحقق

شرکت نکردن موسوی در نماز جمعه به امامت خامنه ای، و شرکت کردن وی در نماز جمعه به امامت 
امر  " آخوندها"که هميشه بوده و در ميان (جاد شکاف در باال باشد شاید در ظاهر امر بيانگر ای ، 21رفسنجانی

، اما واقعيت امر در این است که موسوی می خواهد به )، با این تفاوت که امروز آشکارتر شده استجدیدی نيست
با کليت و )  جدیدیبا فرهنگالبته  سال آینده و 20مثال در (القا کند که می توان در نظام جمهوری اسالمی " عموم"

 خاتمی در همين راستا گامی .هم تشکيل دادسياسی مخالف حتی رهبر مخالف بود، به او اقتدا نکرد و جبهه 
 در این رفسنجانی  .23  خامنه ای هم آن را رد می کندکه البته  22می شود " همه پرسی"فراتر گذاشته و خواهان 

  : تأکيد دارد، با کالمی دیگر، بر این نکتهمصاحبه
شناسند و هم علت  نالند، اّما نخبگان هم بيماري را مي مه مردم بدون علم به بيماري، از درد مي عا"

سازي آنند و  فرهنگ... بايد در قالب مصاحبه، مقاله، سخنراني، همايش، سمينار و . را و هم درمان را
ي مختلف و با ها ها، مخصوصًا رسانه ملي آه مخاطبين عامي در گستره آشور دارد، به زبان رسانه

البته بايد توجه داشته باشيم آه مطالب سند . سازي شريك شوند ادبيات گوناگون در جهاد فرهنگ
هاي  تمام سند براساس واقعيت. اي نيست آه فكر آنيم آرزوي دور و درازي است انداز به گونه چشم

  ". هاي اجراي آن در ايران موجود است ميداني ايران نوشته شده و سرمايه
  
هاي اجراي  هاي ميداني ايران نوشته شده و سرمايه  تمام سند براساس واقعيت"وجه به این نکته مهم است که ت

.  این پروژه کمک کرد)معرفی ( رخ داد، به تسریع بازاریابی88البته آنچه در خرداد . "آن در ايران موجود است
اشت، اما بی بی سی و رادیو فردا و حتی د" جهاد فرهنگ سازی"از رسانه های ملی انتظار تنها رفسنجانی 

  .استراتژی یاری رساندنداین معرفی اپوزیسيون رادیکال هم به گونه ای به 
انجام می پذیرد؟ رفسنجانی در ادامه برخی از اما این فرهنگ سازی برای چه منظوری و در راستای چه هدفی 

 که تا حدودی روشنگر استراتژی مشترک نظام  سال آینده را بيان می کند،20سهم خواهی جمهوری اسالمی در 
در چند روز اول جنبش به این نکته ... بيهوده نيست که اوباما و براون و (جمهوری اسالمی و جهانخواران است 

اشاره می کردند که آنچه در ایران رخ می دهد مساله درون مرزی است، و تنها زمانی صدای اعتراضشان بلند شد 
  ). حدود چشم گيری بحران را مدیریت کندکه رژیم توانست تا

بهترين مسير . تواند چهارراه واقعي دنيا باشد اگر سياست درستي داشته باشيم، آشورمان مي"
براي عبور خطوط انرژي نفت و گاز، بهترين مسير براي عبور خطوط مخابرات، فيبر نوري و چيزهايي از 

هواپيماهايي آه بخواهند از شرق . ال به جنوب استاين قبيل و بهترين مسير براي عبور هوايي از شم
تواند مسير  به غرب يا بالعكس حرآت آنند و يا از شمال به جنوب يا جنوب به شمال بروند، ايران مي

االن از اين . هاي عظيم براي دنيا باشد تواند پايگاهي براي ترانزيت ايران مي. درست و امن آنها باشد
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ظرفيت بسيار با ارزشي داريم و درحد محدود از آن استفاده . نيمآ ظرفيت درست استفاده نمي
  ".چون اين آار به خيلي از سياستها وابسته است آه بايد با هم توام باشد. آنيم مي

  
  :وی ادامه می دهد که

امروز قشر عظيمي از نيروهاي دوره ديده و .  قدرت صنعتي، خدماتي و مهندسي قابل صدور ماست"
. اريم آه اگر ميدان را در دنيا، بخصوص در آشورهاي جهان سوم برايشان باز آنيممجرب در آشور د

هايي  توانند خدمات فراواني به دنيا بكنند و رقابت جدي با قدرتهاي استعماري و شرآت اينها مي
هاي ايراني  شرآت. داشته باشند آه به دنبال نفوذ سياسي در آشورهاي جهان سوم هستند

اين از آن مواردي است آه ما از آن . قابت با آنها شوند و به آشورهاي ديگر خدمت آنندتوانند وارد ر مي
دهها آشور دنيا االن مشتاق هستند آه از تجربه سازندگي ما استفاده . آنيم ظرفيت استفاده نمي

  ". آنند
  :و مشخص می کند

  
نيم براي جذب امكانات از توا  با اين انسجام ملي درصورت مديريت صحيح، امنيت بسيار بااليي مي"

  ". سراسر دنيا داشته باشيم
  

همه اقشار و بخش های . اول انسجام ملی. رفسنجانی برای پيشبرد اهداف مدون سند، بر دو نکته تأکيد دارد
همسویی داشته باشند، که مستلزم ) مثال سبز؟(درون و بيرون از نظام می بایست منسجم شده و زیر یک پرچم 

جذب .  نکته دوم مورد تأکيد او، جذب امکانات از سراسر دنيا است. و امنيت بسيار باال استمدیریت صحيح، 
، و مخصوصا در خاورميانه یکی از دردسرهایی است که وزارت خانه های مربوطه در تمام خارجیسرمایه گذاری 

ان خارجی، و اتباع اما سرمایه گذاری در کشوری که امنيت کارشناس. کشورها را به خود مشغول داشته است
  . مگر اینکه نظام حاکم بتواند ضمانت های الزم را بدهدکشورهای غربی تأمين نشود، امکان پذیر نيست، 

هايي است آه از   همه آشورهاي خارجي مثل آمريكا و اروپا زندگي پر رونق آنها متكي به سرمايه"
ها را به روي  نبايد راه ورود اين سرمايه. اين تجربه بشري است. آنند آيد و تبادل سرمايه مي خارج مي

  ".هاي خارجي وارد آشور شوند آشور ببنديم و نگذاريم سرمايه
  

نحبگان و کارشناسان نظام جمهوری اسالمی که رفسنجانی در این مصاحبه سخنگوی آنها شده است با چند 
  :آشنا هستند واقعيت 
ست و هفت هدف عمده را دنبال انداز ا  موتور محرك سند چشم44هاي آلي اصل   سياست"

  : نمايد مي
  هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد   افزايش سهم بخش-1
  گري دولت در اقتصاد   آاهش تصدي-2
   افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي -3
   شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي -4
   گسترش حاآميت در سطح عموم مردم و تأمين عدالت اجتماعي -5
  سهم عمومي اشتغال  افزايش -6
  . وري منابع مادي، انساني و فناوري هاي اقتصادي و بهره  ارتقاء آارآيي بنگاه-7

 در مرتبه برنامه و 44انداز و اصالح اصل  ولي اگر بخواهيم بنايي براي اين بحث ترسيم آنند، چشم
يت دارند، اّما اين سياست هستند آه هر آدام به اندازه بار معنايي خويش به عنوان فوندانسيون اهم

مثًال در موضوع قطع . هايي استوار شود آه قوانين و اجرائيات است بنا بايد پس از اين مرحله بر ستون
وابستگي آشور به نفت، رهبري معظم قائل به قطع يكباره هستند و اخيرًا نيز در يك سخنراني 

جمع تشخيص مصلحت هم با توجه م. نخبگان علمي آشور آرزوي پلمپ آخرين چاه نفت را اعالن آردند
آيا واقعًا االن چنين است؟ .  درصد را تصويب آرد20 ساله يعني سالي 5به مشكالت موجود، قطع 

 آشور به  نبايد خود را فريب دهيم و وابستگي. گويند آمارها و آارشناسان آه عكس اين را مي
 آشور از نفت خام انقطاع آامل يافت، گيرم آه. هاي نفتي را جداي از وابستگي به نفت بدانيم فرآورده

  "آيا وابستگي آشور به بنزين يا مواد پتروشيمي وابستگي به نفت نيست؟ 
  

تالفات موجود در درون نظام و تفاوت به اخرفسنجانی نه تنها بر مشکالت پيش روی نظام انگشت می گذارد، بلکه 
  .نگرش بين خامنه ای و رفسنجانی هم اشاره می کند

هاي خوب از اين نوع بشنود  گذار حرف تا زماني آه سرمايه. گذاري و اقتصادي مين امنيت سرمايهبا تأ: "
. آند آه در جمهوري اسالمي توليد ثروت ارزش است و رفتار بد از آن نوع را ببيند، هيچ وقت باور نمي

هاي  ني، سنگخوانيم، وقتي به انحاي مختلف قضايي و اجرايي و قانو دار را زالو مي وقتي سرمايه
شود آه با وجود آماده بودن زمينه و  گذاريم، نتيجه اين مي گذار مي بزرگ جلوي پاي سرمايه

هاي تجار ژاپني و  مثًال آشتي. دهد گذاري نشان نمي ها، آسي رغبتي به سرمايه زيرساخت
ما بايد با پرداخت گيرند و  گذاران تجاري ايراني در گواتر پاآستان يا بندر بن علي دوبي پهلو مي سرمايه

  . هزينه، همان تجارت را گرانتر وارد آشور آنيم
ها براي جلب اعتماد مردم  تنها راه برون رفت از اين راه، همساني گفتار و رفتار مسؤوالن در همه بخش

تحقق اهداف سند . شود سازي مي چون وقتي چنين شود، خود به خود فرهنگ. گذاران است و سرمايه
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هاي فرهنگي، اجرائي و مديريتي براي   نيازمند بستر سازي44استهاي آلي اصل چشم انداز و سي
گذاري، انحصارزدائي از اقتصاد، توسعه فرهنگ  بهبود فضاي آسب و آار، توسعه سرمايه

سازي براي ارزش تلقي آردن توليد ثروت، نفي  استانداردسازي و ارتقاء آيفيت در توليد و فرهنگ
هاي خصوصي و تعاوني،  گذاران و هويت بخشي به بخش  و سرمايهنگرش منفي نسبت به ثروت

اصالح الگوهاي توليد، توزيع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگي و افزايش براي تشويق رقابت سالم، 
سازي قوانين و مقررات، ايجاد نظام آمار و اطالعات اقتصادي براي استفاده  ايجاد اعتماد و شفاف
ها بايد مقاومت سودبران از اقتصاد دولتي با اقدامات  عالوه بر افق. صادي استيكسان تمام فعاالن اقت

نبايد از درآمدهاي . هاي خصوصي و تعاوني بتوانند رشد آنند مديرانه دولت شكسته شود تا بخش
  ".هاي دولتي استفاده آرد هاي بخش هاي مديريتي و جبران زيان نفتي براي سرپوش گذاردن بر ضعف

  
.  ها، برنامه ها، خواستها و چشم انداز قابل دستيابی نيست مگر اینکه مردم در آن نقش آفرینی کننداین واقعيت

به همين . مردم هم عمال ثابت کرده اند که نه می خواهند و نه می توانند با این نظام همسویی داشته باشند
  .مکررا تأکيد دارد" مردم"جهت رفسنجانی بر اصل 

آشور ما االن حزب زياد دارد، شايد بيش از يكصد حزب ثبت شده داريم، . استفقدان احزاب نيرومند "
آند آه احزاب نيرومند برنامه خودشان را به مردم بگويند، مردم را  اما به هر حال دمكراسي ايجاب مي

دهند، قدرت را  هايشان آه توضيح مي آموزش بدهند، مردم را تربيت آنند، با پشتوانه مردم و برنامه
. خواهند چون فردا دوباره رأي مي. اند، عمل نمايند هايي آه به مردم داده ت بياورند و بعد به وعدهبدس

احزاب هستند، . در ايران اين نياز دموآراسي وجود ندارد. اين ساز وآار در دمكراسي از ضرورتهاست
  "اما آافي نيست

  
آنچه که باید بشود، بدون در گيری های  آنچه که هست، به راست ميانه، –بی شک چرخش از فاشيسم مذهبی 

رفسنجانی این .  پيش آمده است بخشی از آن درگيری است1388درون نظام غير ممکن است، و آنچه در خرداد 
  : ماه پيش چنين خالصه می کند7نکته را 

نيازي به بحث . انداز هم طبق قانون اساسي برعهده رهبري است نظارت بر حسن اجراي سند چشم"
اما رهبري براساس اصل قانون . چون صراحت قانون اساسي است. ي نظارت در الزامات نيستچگونگ

اي  اي با ادّله اهللا خامنه توانند بعضي از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند آه آيت اساسي مي
مجمع نيز پس از آن، اقدام به تشكيل . اند اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض آرده

توانست نظارتش را شروع  نامه مي آرد آه اين آميسيون پس از تدوين آيين" نظارت"آميسيوني به نام 
باتوجه به اينكه دولت جديد است و : "آند آه در اّول دولت جديد، رهبري به شخص من فرمودند

اي  اقع وظيفهدر و. "انداز نبوده، فعًال نظارت را جدي نگيريد هاي چشم شعارهايي داده و در جريان بحث
   ". را آه به مجمع تفويض آرده بودند، به نوعي پس گرفتند

  
   موسویبه کروبی هشدار

  
یریت این پروژه د، کروبی به مشکالت آگاه، و از پایداری موسوی در ادامه م88گویی پيش از شروع جنبش 

  .رار می ورزدوی در لحظات آخر مناظره تلویریونی خود با موسوی روی یک سوال اص. هراسناک بود
  :24 به بخش های از آن توجه کنيم

 یک مراکز قدرت عجيب و غریبی بوجود آمده؛ موسوی پایش را عقب بگذارد حمالت به همه ما :کروبی
 گفت حاال که هستيم، در جلسه ای پرسيدم مهندس می مانی یا نه؟ موسوی... شدیدتر می شود

جناب موسوی، باالخره آیا با توجه به . ..فت بایستتا به آخر س... گویی حاال که هستيمگفتم مبادا ب
گذشته، خودش را برای آن دشواری ها و مشکالت آماده کرده است؟ که معلوم نيست چه بر سرمان 

، اصولگرا  استموسوی باید به مردم بگوید باالخره اصالحاتی... بياید که ادامه راه اصالحات است؟
  مقابل سختيها و دشواریها چکار می کند؟   در ...است، اصولگرای اصالحاتی است؟

من اصالح طلبی هستم .  چرخش قدرت از لوازم نظام جمهوری اسالمی است:موسوی در پاسخ
کسانی که ساختار شکن نيستند، کسانی که نظام را قبول دارند، ... که به اصول رجوع می کنم

  ]ذعوت به همکاری می کند [...کنند کار  در نظامکسانی که قانون اساسی را قبول دارند، می خواهند
  ... مقابل مشکالت چه می کنيد؟ مشکالت اساسی وجود دارند:کروبی

  
هم مردم با این . بی شک، در اینجا منظور کروبی از مشکالت اساسی، مشکالت روزمره اداره کشور نيست

لحن مطرح . ریاست جمهوریمشکالت که دولت و نظام را احاطه کرده است، آشنا هستند و هم چهار نامزد منصب 
کروبی مطمئن نيست که استراتژی مطرح شده موفق خواهد .  پرده برمی دارداز نکته ای نهفتهگویی کردن سوال 

شد یا نه، مطمئن نيست که مراکز قدرت عجيب و غریب در آخرین لحظه ميز را به هم خواهند زد یا نه، اما مطمئن 
 نخواهد آورد و این موسوی خواهد بود که باید صحنه گردان باشد، ولی آیا است که خودش در این انتخابات رأی باال

موسوی جا خواهد زد؟ الزم است برای پرداختن به این نکته به اطالعيه های موسوی مراجعه کنيم تا پاسخ عملی 
  .او را دریابيم

  
های وی در ترميم " قب نشينیع"، و بخصوص به یک سری 88در پایان به مواضع احمدی نژاد بعد از رخداد خرداد 

   : 26 ،25 مشاهده می شوند، نظری کوتاه بيندازیم دولت
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  :88  تير18

هاي خارجي وارد دوره  هاي داخلي و هم در عرصه  با انتخابات رياست جمهوري دهم هم در عرصه"
واهد آرد ايم و در داخل آشور مسير ملت روشنتر از گذشته و با اقتدار بيشتر ادامه پيدا خ جديدي شده

جانبه، آرامت مردم، اجراي بدون مالحظه عدالت، صيانت از حقوق و  و عزت و سربلندي، آباداني همه
اموال ملت، تأمين مسكن و شغل مناسب، تأمين امنيت شغلي، اجراي هدفمند آردن يارانه، اجراي 

قوق شهروندي هاي اجتماعي و دفاع از ح ، توسعه فعاليت44هاي تحول اقتصادي و قانون اصل  طرح
  ".همه در دستور آار دولت است

[...]  
ام و   البته ساختار دولت بايد متناسب با نياز امروز تغيير آند و من عملكردها و شرايط را بررسي آرده"

ها و نيازها را نيز مشاهده و بررسي آردم؛ لذا دولت بايد تغييراتي ايجاد آند و تغييرات در دولت  برنامه
  ". بودقابل توجه خواهد

[...]  
 برخي از همكاران من بسيار خوب آار آردند و توانايي و آمادگي ادامه آار و فعاليت خود را در دوره "

اند آه البته من از هر دو و همه افرادي آه در خدمت  جديد دارند و برخي نيز هستند آه خوب آار آرده
آند  ار و تالش عمق باالتري پيدا ميآنم اما براي دوره جديد آه آ اند تشكر مي دولت و مردم بوده

توانايي ندارند و برخي نيز در حد انتظار مردم آار نكردند و طبيعي است آه ما بايد آرايش جديدي را 
  ".ايجاد آنيم و تغييراتي را در دولت اعمال آنيم

[...]  
 فرهنگ و ارشاد  آارهايي در حوزه فرهنگ انجام شده است آه مورد تأييد من نبوده و قبًال به وزارت"

  ".اسالمي و وزارت آشور و نيروي انتظامي در اين زمينه تذآر دادم
[...]  

ها آزادي را توسعه بدهيم و جامعه بدون آزادي مرده است و   ما بايد در چارچوب قانون در همه بخش"
  ".آمال فردي و اجتماعي بدون آزادي غيرممكن است

  :دکنط جدید جمهوری اسالمی اشاره می ت، در پيشبرد خاو باالخره به مهمترین نک
آاري مخالف  گري افراطي و نيز با سياسي  بنده با تحجر مخالف هستم و البته با دنياطلبي و الابالي"

  "هستم
[...]  

ها و تعيين تكليف چند دولت براي آل جهان به پايان رسيده و بايد راه را براي مشارآت   دوره امپراتوري"
ها و برقراري امنيت و عدالت و رفاه براي همه و حل   آه تنها راه حل چالشهمگاني باز آنيم چرا

  ".مشكالت، مشارآت همگاني در مديريت جهاني است و اين راه آه تنها راه است بايد باز شود
 

  اپوزیسيون رادیکال
  

و بسياری از وشته شده است،  پيش از حمله به ساکنان اشرف ن،"دیدگاه سوم" از سلسله نوشتار پيش رو،بخش 
که  به همين خاطر، ادامه این نوشتار، .، در این نوشتار مورد بررسی قرار نگرفته استمواردی که در اشرف رخ داده

  . را به بعد موکول می کنممی شودط وبه موضعگيری های اپوزیسيون و مخصوصا مجاهدین مرب
  

  شاد و پيروز باشيد
  علی ناظر

  1388 امرداد 8
  وبالگ چپ و راست 

com.ymail@chaporast
  

  :منابع
آمده اند" زهر و پادزهر"کليه منابع در 
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