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 صفحه ۸
 شنبه  ۲۴  مرداد ۱۳۹۴ 

۲۹ شوال۱۴۳6 - شماره ۲۱۱۳۱

سرویس سیاسی:
پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اســامی ایران در سال 1368، 
دشمنان داخلی و خارجی در پیوندی بی سابقه،  با به راه انداختن جنگ 
نرمی گسترده با هدف تغییر محیط سیاسی - فرهنگی کشورمان، تاش 
کردند با تهی کردن ساختار سیاسی نظام از صفات انقابی و ارزشی به 

فروپاشی جمهوری اسامی ایران دست یابند.
این پروژه با حضور برخی از چهره  های بارز ضدانقاب خارجی در 
درون کشور و همراهی نهضت آزادی و براندازان داخلی از سال 1368 

کلید خورد و در سال 1375 به دوران بلوغ خود پای گذارد.
مجریان پروژه با ایجاد اختاف و تشتت در بین نیروهای خودی، 
جذب عناصر دنیاطلب و کم بصیرت و با اشغال اکثر جایگاه های رکن 
چهارم دموکراسی )رسانه ها و نهادهای مدنی(، از سال 1375 به سراغ 
سناریوی طراحی شده از سوی ضد انقاب خارجی و سازمان سیا رفتند 
تا با بهره گیری از انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 1376، راه را 
برای اجرای طرح بازسازی شده شوروی سابق در ایران هموار سازند.

در آن روز شــاید خیلی هــا باور نمی کردند که دشــمن درحال 
طراحی  ای حساب شده اســت تا بتواند در سال های آینده، فتنه ای را 

شکل بدهد که هدف آن سقوط جمهوری اسامی ایران باشد.
دیده بان حکیم و رهبر فرزانه انقاب اسامی؛  حضرت امام خامنه ای 
در فروردین 1376 پرده را کنار زدند و با هشدار جدی به ملت ایران 
فرمودند: »دشمن را بشناسید، ادامه صفوف دشمن را در داخل کشور 
بشناسید، روش های دشمنی را بشناســید... ادامه حضور استکبار را 

بشناسید.«
معظم له در ادامه افزودند: »ای بســا کســانی باشــند که با طرح 
شعارهای فریبنده، همان کاری را بکنند که استکبار می خواهد، باید 

شما »کاما« هوشیار باشید.« 
چه کســی باور می کرد کــه در این طراحی، ســناریوی گذر از 
رئیس جمهور اســبق برای رســیدن به هدف، به نــگارش درآید. در 
یک مقطع عوامل نهضت آزادی برای بهره برداری از وجهه سیاســی 
رئیس جمهور اسبق تاش گسترده ای را آغاز کردند و در مرحله تکوین، 

گام عبور از رئیس جمهور اسبق را برداشتند.
گیل الپیدوس - استاد دانشگاه برکلی و متخصص در امور شوروی 
ســابق - در آن روزهــا،  با بیان جنبه های تئوریــک تاکتیک گذر از 
رئیس جمهور اسبق به منظور پیشبرد اصاحات آمریکایی گفت: »حال 
برای پیشبرد اصاحات در ایران بایستی خاتمی را کنار گذاشت.«)1(

در داخل نیز احمد زیدآبادی در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران 
گفــت: »خاتمی باید کنار برود!« وی تصریح کرد: »آقای خاتمی! اگر 
نمی توانیــد از ما حمایت کنید که ظاهرا هم نمی توانید، بهتر اســت 

کنار بروید.«)2(
احمد زیدآبادی هدف از این ســناریو و آخر خط را چنین ترسیم 
کرد: »اگر اصاح طلبان پیروز شــوند، می تواننــد حکومت جدیدی 

تشکیل دهند.«
البته همه همراهان با گیل الپیدوس و با امثال زیدآبادی، و همه 
مجریان استحاله از درون و تصمیم گیرندگان عبور از خاتمی، در پهنه 

شفافیت حرکت نمی کردند.
  نفاق جدید

امام خامنه ای در 1377/7/26 در جمع پاسداران و بسیجیان لشکر 
سیدالشهدا، با تبیین چهره نفاق جدید فرمودند: »هر کس با دشمن 
همراهی کند، مورد سوءظن قرار می گیرد. هر کس برای دشمن و در 
جهت او کار می کند،  مورد ســوءظن است. هر کس از کار او، دشمن 
استفاده کند، مورد سوءظن است. هر کس برای دشمن استدالل درست 

 کند، مورد سوءظن است.«
معظم له در همان سخنرانی فرمودند: »چیزی که توانست در صدر 
اسام، کوشش مجاهدین و مومنین را در نهایت معطل بگذارد، نیروها 
و لشگریان قداره کش نبودند، بلکه حیله و مکر و خدعه های دشمنان 

نقاب دار منافق بود.«
دشمن سال ها برای شکل دهی به نفاق جدید کار کرده بود و شاید 
به این باور رسیده بود که عصر عبور از رئیس جمهور اسبق فرا رسیده 
اســت تا منافقان جدیدی که در لباس حمایت از رئیس جمهور اسبق 

در بدنه دولت نفوذ کرده اند، راه حاکمیت جدیدی را باز کنند.
نتانیاهو - نخست وزیر رژیم صهیونیستی - با همین امید و با آگاهی 
به سناریوی نوشته شده غربی ها و ضدانقاب خارجی می گوید: »باید در 
ایران کاری کرد که همان اتفاقی که در روسیه )شوروی سابق( صورت 

گرفت، پیش آید و آن هم انفجار از درون است.«)3(
 فتنه 18 تیر

بیان نتانیاهو در فروردین 1378، آن هم قبل از فتنه 18 تیر ماه 
همان سال، نشان از استارت حرکتی جدید در آستانه انتخابات مجلس 
در سال 78 دارد که بناست با فتنه کوی دانشگاه وارد مرحله ای بشوند 
که نتیجه دلخواه آمریکا و حامیانش از فتنه و انتخابات به دست آید.

اولین فاز پروژه عبور از خاتمی با آشــوب سازماندهی شده کوی 
دانشگاه کلید می خورد و با ایجاد بی تعادلی روانی در جامعه و جابه جایی 
افکار عمومی، روند تکوین اعتراض وآشــوب سیاسی و اجتماعی را به 

جلو پرتاب می کند.

فتنه های آمریکایی در آستانه انتخابات
* علی شیرازی

فاز دوم این پروژه، پس از ترور سعید حجاریان و انتخابات مجلس 
ششم به وقوع می پیوندد. زمینه را برای گام بعدی آماده می بینند و در 
کنفرانس برلین در سال 1379 بر شیوه اصاح طلبی خاتمی می شورند 
و بــرای عبور فوری از مجموعه انقــاب و نظام، زمامداری خاتمی را 
استبدادی می شمرند و با اهانت به امام خمینی)ره( به حرکت تعریف 

شده به سمت براندازی نظام، سرعت می بخشند.
گرچه انتخابات برای بهره گیری دشمن از فرصت، زمینه مناسبی 
است، اما هدف دشمن، همراهی با هر فرد و افراد تا پایان راه نیست. 
هر فرد و جریانی می تواند زمان مصرف داشــته باشــد. گاهی نیاز به 

رئیس جمهور اسبق دارند و گاه باید از او عبور کنند.
چه بسا در یک مقطع نیز مخالفی را با خود همراه نمایند و او امروز 

مهره جدیدی در سناریوی پیش رو باشد.

حاکمیت دوگانه
سعید حجاریان از پروژه ای دیگر در آستانه انتخابات 1380 سخن 
می گوید. ســخن از حاکمیت دوگانه و مذاکره با رقبا برای رسیدن به 

وفاقی که شاید در یک وحدت جمعی، سناریو اجرایی گردد.
وی می گوید: »از دوم خرداد وارد مرحله جدیدی شــدیم، یعنی 
مرحله حاکمیت دوگانــه... در دوران بعد از انقاب، ما این حاکمیت 
دوگانه را نداشتیم، روسای دولت در طول حاکمیت رفتار می کردند.«

حجاریان می افزاید: »مشــروعیت دوگانه الزم نیست که با جنگ 
و انقاب داخلی حل شــود. حرف ما در مرحله کنونی همین اســت. 
استراتژی ما در 18 خرداد ]80[ باید ناظر بر این نکته باشد. استراتژی 
ما این اســت که کاروان دوم خرداد به جالت برسد، به مرحله ای که 

رقبا بیایند پای میز مذاکره تا وفاق صورت گیرد. )4(
حجاریان؛ اما با همفکری جریان نفاق جدید به دنبال پروژه دیگری 
از طرح براندازی است. طرحی که »کنت تیمرمن« برای سازمان سیا 
تعریف می کند و می گوید: »طرح جامع استراتژیک درباره ایران تاش 
خواهد کــرد بین مردم ایران و رژیم فاصله ایجــاد کند و طرفداران 
دمکراســی را تشویق خواهد کرد که متشکل شــوند و با ایجاد یک 
اپوزیســیون موثر که قابلیت اســتفاده از اهرم های مبارزه سیاسی را 

داشته باشد، ایران را دگرگون کنند.« )5(
طرح حاکمیت دوگانه در حقیقت شکستن اقتدار حاکمیت والیت 
فقیه بــود تا طیفی را در مقابل نظام والیی قرار دهند و با ایجاد یک 
اپوزیســیون، حاکمیتی یلتسینی را شکل بدهند و آمریکا را به هدف 

برسانند.
بر کسی پوشیده نیست که طرح حاکمیت دوگانه، طرحی آمریکایی 
برای براندازی نرم جمهوری اسامی ایران است. استکبار جهانی با انواع 
و اقســام طرح ها و بهره گیری از تجربه های خود در جهان و ایران، در 
هر انتخاباتی تاش کرده تا راهی برای به بن بست کشاندن نظام الهی 
و والیی ایران بیابد. گرچه با مدیریت هوشمندانه و رهبریت حکیمانه 
امام خامنه ای، همه طرح های دشــمن راهی به پهنه پیروزی نیافتند؛ 
لیکن دشمن همچنان در عرصه براندازی به دنبال چاره ای برای حل 

شکست و معضات خود است.
 انقالب مخملی

اگر بخواهیم طرح های دشــمن در انتخابات های 82 و 84 و 86 و 
88 و 90 و 92 را بررسی کنیم، خروارها کاغذ نیاز داریم. در برخی از 
این طراحی ها، دشمن صدماتی را به نظام و افراد زده است. افرادی را 
با خود همراه نموده و امروز با بهره گیری از قدرت آنان به دنبال اجرای 
بعضی از سناریوهاست. سناریوهای نوشته و نانوشته ای که هرگز قدرت 

براندازی جمهوری اسامی را نداشته و ندارند.
ما در ادامه تنها به برخی از آن سناریوها اشاره می کنیم و می گذریم.

مقامات کاخ سفید از سال 1386 با طراحی عملیات مخفی سعی 
نمودند با بی ثبات سازی محیط داخلی ایران و با بهره گیری از انتخابات 
سال 1388 طرح بازسازی شده انقاب مخملین گرجستان را در ایران 

اجرایی نمایند.
سیمور هرش- نویسنده معروف آمریکایی- در تابستان 1387 طی 
مقاله ای در نشریه نیویورکر، راز را برما کرد و نوشت: »سال گذشته 
کنگره آمریکا با درخواســت بوش برای حمایت مالی از یک عملیات 

مخفی علیه ایران موافقت کرد.
این عملیات، که به عنوان یک حکم ریاســت جمهوری امضا شده 
است، برای بی ثبات سازی رهبری ایران طراحی شده است. تاش برای 
تضعیف دولت ایران از طریق کار بر روی گروه های مخالف و ارائه پول 
به آنها به منظور تغییر رژیم در ایران از جمله اقدامات تصویب شــده 

در دستور بوش است.« )6(
ژنرال میرزا اسلم بیگ- رئیس پیشین ارتش پاکستان- نیز گفت: 
»اســناد بی چون و چرایی وجود دارد که از دخالت آمریکا در قضایای 
انتخابات ایران داللت دارد. این اســناد ثابت می کند که سازمان سیا، 
400 میلیــون دالر در داخل ایران به منظور بروز یک انقاب مخملی 

پس از برگزاری انتخابات، هزینه کرده است.« )7(
پــاول رابرتز- معاون وزیر خزانه داری دولت ریگان و از چهره های 
سیاســی برجسته آمریکا- در مقاله ای در نشریه آمریکایی کانتر پانچ 
نوشت: »قطعا چنین احتمالی نیز مطرح است که کاندیدای شکست 
خورده، یعنی میرحسین موسوی و حلقه پشتیبانش به عنوان اجراکننده 

خواسته های آمریکا هماهنگ شده باشند.« )8(
امام خامنــه ای در تاریخ 1388/2/22 در اجتماع مردم اســتان 
کردستان فرمودند: »انتخابات یکی از آزمون های بزرگ ملت ایران در 
مقابل چشم دشمنان است؛ به همین جهت روی انتخابات ما حساسند. 
از حدود یک سال پیش، دستگاه های تبلیغاتی دشمنان ملت ایران، با 
یک شیب مایمی شروع کردند علیه این انتخابات حرف زدن و اقدام 
کردن و مطلب ساختن؛ دستگاه های امنیتی شان هم مشغول شدند به 

خبرگیری و گمانه زنی و پیشنهاد دادن.«
معظم له در تاریــخ 1388/2/26 در جمع مردم مریوان فرمودند: 
»این که یا مســئوالن ما، یا در دوره های انتخابات مثل وضع کنونی، 
نامزدهای انتخاباتی ما برای جلب توجه دیگران حرف های غربی ها را 
تکرار کنند، این - هیچ امتیازی محسوب نمی شود. امتیاز این نیست 

که ما آن چیزی را بگوییم که غرب می پسندد.«
آقای خاتمی با میدان دادن به منافقان جدید، راه عبور از خاتمی را 
هموار می کرد و پس از انتخابات سال 1388، سران فتنه، راه فتنه ای را 

ترسیم کردند که دشمن تصور کرد همه چیز تمام است!
امام خامنه ای در تاریخ 1388/5/18 فرمودند: »آدم گاهی می بیند 
که متاســفانه بعضی از نخبگان خودشــان هم دچار بی بصیرتی اند؛ 
نمی فهمند؛ اصا ملتفت نیســتند. یک حرفی یکهو به نفع دشــمن 
می پرانند، به نفع جبهه ای که همتش نابودی جمهوری اسامی است.«
معظم له در تاریخ 1388/6/4 در دیدار دانشجویان فرمودند: »این 
جریان، چه پیشقراوالنش دانسته باشند، چه ندانسته باشند، یک جریانی 

بود طراحی شده؛ تصادفی نبود.«
 مذاکره با آمریکا

از دو سال قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسامی در 
ســال 90، برنامه ریزی برای بی ثبات سازی جمهوری اسامی ایران از 
سوی آمریکا و غربی ها آغاز شد. بنا بود فاز اول این طرح در انتخابات 

سال 1390 پیاده سازی شود.
ام پوالک- مدیر مرکز خاورمیانه ای ســابان؛ وابسته به اندیشکده 

بروکینگز- اذعان می دارد: »هدف از اجرای این سیاســت، تضعیف یا 
تحریک رژیم دینی ایران است تا مجبور گردد سیاست های معترضانه 
خــود را در خارج از مرزها رها ســاخته و با یک ائتاف ملی جدید با 
اپوزیسیون در داخل مذاکره کند. در اصل، این سیاست در جست وجوی 
یافتن پاشــنه آشیل جمهوری اسامی است تا آن را وادار سازد برای 
حفظ اقتدار خود، امتیازات خوشایندی را واگذار نماید. نمی توان کاما 
مطمئن بود، اما به نظر می رسد که به احتمال زیاد، آیت اهلل خامنه ای 
باید در آینده به مذاکره با آمریکا و یا اپوزیسیون داخلی تن در دهد.«

توجه به طرح های دشمن
در اســتمرار سناریوهای دشــمنان، مقام معظم رهبری؛ حضرت 
امام خامنه ای، قبل از انتخابات یازدهم ریاســت جمهوری و در تاریخ 
1391/10/19 می فرمایند: »دشمن متوجه انتخابات ماست. انتخاباتی 

که در خرداد آینده در پیش داریم از نظر ما مهم است، از نظر دشمن 
هم مهم است؛ حواسش به آن انتخابات است.«

معظم له در همان سخنرانی فرمودند: »انسان با هوشیاری و زیرکی، 
حرکت های دشمن را تفرس کند، زیر نظر بگیرد و هدف های دشمن 
را کشف کند؛ این خیلی مهم است. اگر شما در یک مبارزه شخصی، 
در یک دفاع شخصی که در مقابل یک حریف قرار می گیرید، بتوانید 
حرکت او را پیش بینی کنید، هیچ ضربه ای نخواهید خورد. اگر حواستان 
پرت شد، غافل شدید، تمرکز را از دست دادید، به چیز دیگری سرگرم 
شدید، نتوانستید پیش بینی کنید که او چه کار می خواهد بکند، حتما 

ضربه می خورید. دشمن که نخوابیده، او بیدار است«.
تحریم ها و براندازی

با نزدیک شدن به انتخابات خرداد ماه 1392، غربی ها اهداف خود 
را برای بی ثبات ســازی محیط داخلی ایران آشکار می سازند. در این 
رابطه »شــرمن« در مصاحبه ای با بی بی سی و در تاریخ 1391/5/14 
می گوید:  »ما مایل به سقوط رژیم ایران به شکل سقوط شاه با حضور 
میلیونی مردم در خیابان های تهران هستیم و این سناریویی است که 

تحریم ها قصد به وجود آوردنش را دارد.«
برنارد کوشنر- وزیر خارجه پیشین فرانسه- در مصاحبه با شبکه 
العربیه و در تاریخ دی ماه 1391 با صراحت بیشتری می گوید:»امیدوارم 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران، زمینه ساز سرنگونی نظام 

ایران شود.«
حال باید پرسید در این ماجرا، دشمن به فکر عبور از روحانی است 
یا به فکر طراحی ای جدید برای انتخابات مجلس شــورای اسامی و 

خبرگان در سال 1394 است؛ و یا هر دو؟!
امام خامنه ای در دی ماه 1391 فرمودند: »همه دنیای اســتکبار و 
دولت های مســتکبر دست روی دست هم گذاشتند، بلکه ملت ایران 

را تحریم کنند.«
معظم له هدف از تحریم را خسته کردن ملت ایران و به ستوه آوردن 
آنان دانستند و فرمودند: »خودشان هم می گویند که ما خواستیم ملت 

را در مقابل نظام جمهوری اسامی به ایستادگی وادار کنیم.«
سرگرمی در میدان هسته ای

تجربه ما از آمریکا نشــان می دهد که امروز نیز دشــمن به دنبال 
طرحی برای انتخابات پیش روست. چه بسا در یک دیپلماسی آشکار 
به دنبال ســرگرم کردن ما به موضوع هسته ای است؛ تا با بهره گیری 
از غفلت ها، ضربه اساســی خود را در انتخابات به جمهوری اســامی 

ایران بزند.
برای دشــمن، سران فتنه و حتی روحانی و هاشمی مهم نیستند. 
هر مهره ای در پازل، زمان مصرف مشخصی دارد. هدف بهره گیری از 

قدرت افراد در راستای رسیدن به نتیجه است.

کنت تیمرمن- عضو ارشد سازمان سیا- در سال 1377 گفت: »ما 
باید درصدد روی کار آوردن یک حکومت دمکراتیک به جای حکومت 

روحانیت باشیم.«
وی برای رســیدن به این هدف، اذعــان نمود: »برقراری روابط به 
معنای ختم انقاب است، زمانی که ستون مبارزه با آمریکا فرو ریزد، 

کل انقاب فرو خواهد ریخت.«)9(
تخریب عقاید انقالبی

ادوارد شــرلی- مســئول سابق شبکه جاسوســی سیا- نیز گفته 
بود: »کلید اصلی برای ایجاد یک تغییر بنیادین در سیاست های ایران، 
از بین بردن خصوصیات انقابی رژیم ایران اســت، این فقط با تحریم 
اقتصادی به دســت نمی آید، بلکه باید نفــوذ روحانیون از بین برود و 

عقاید انقابی از درون تهی شود.«)10(
هاشمی رفســنجانی ایــن چراغ را روشــن می کنــد و در تاریخ 
1394/5/13 در اجــاس مدیــران و رؤســای آمــوزش و پــرورش 
می گوید: »ادامه این راه )راه تحول و تغییر( ســخت است و مردم باید 
از تحولی که ایجاد کرده اند پایداری و حراست کنند. یکی از جاهایی 
که این تحول بروز کرد و از کارهایی بود که نمی گذاشتند انجام شود 
و هنوز هم برای انجام شــدن آن دست و پا می زنند، مسئله مذاکره با 

آمریکا بود و هم اکنون تابوی مذاکره با آمریکا شکست.«!!
هاشمی قبل از آن نیز گفته بود: »این توافق )هسته ای( مرا به یاد 

فتح خرمشهر و پیروزی پذیرش قطعنامه انداخت.«
وی افزوده بود: »بازگشــایی ســفارت آمریکا در ایران غیرممکن 

نیست.«)11(
سناریوی جدید

گویا سناریوی قبل از انتخابات سال 1388 در حال بازنویسی است. 
سناریویی که خاتمی و هاشمی در آن نقش اصلی را ایفا کردند. مجمع 
مدرســین و محققین حوزه علمیه قم نیز در نامه ای به رئیس جمهور 
نوشتند: »شایســته است دولت تدبیر و امید، به پاس این موفقیت و با 
بهره گیری از فرصت، برای تحقق دیگر وعده های خود بکوشد. انتظار 
عمومی این است که دولت افزون بر تاش برای حل و کاهش مشکات 
اقتصادی و برخورد با فســاد سیاسی، برای برگزاری انتخاباتی عادالنه 
و ســالم در پایان ســال تاش کند؛ انتخاباتی که نتیجه آن راهیابی 
نمایندگان واقعی مردم، به نهاد قانون گذاری و خبرگان باشد. دست یابی 
این هدف در گرو برقــراری مذاکره ای ملی با میانجی گری دولت، در 
راســتای کاهش بدبینی، تنش زدایی و نیز اعتمادسازی بین نیروهای 

سیاسی خواهد بود.«)12(
اینگونه گفتن و نوشتن، از جنس حرف های فتنه گران 88 و دقیقا 
برای کشاندن فتنه گران به عرصه انتخابات و بهره گیری از قدرت آنان 

برای فتنه ای جدید و برای اجرای سناریوی جدید آمریکایی ها است.
المانیتور می نویسد: »توافق هسته ای می تواند به پیشرفت تاش های 
روحانی در ایفای چنین نقشی کمک کند و انتخابات آتی مجلس در 

سال 2016 می تواند اقدام اولیه در این زمینه باشد.«
جذب روحانی

جان کری، اما روشن تر می گوید: »اگر ما به این توافق پشت کنیم، 
یک پیام به افراط گرایان در ایران می فرســتیم و آنان احساس خوبی 
خواهند کرد و کسی نمی داند که در انتخابات چه بر سر روحانی می آید.«

رابرت لیتواک- کارشناس اندیشکده ویلسون- هدف را روشن تر بیان 
می کند: »این توافق موجب تقویت جناح میانه رو در داخل ایران گشته 

و ایران را در مسیر اجتماعی مطلوب آمریکا قرار می دهد.«
البتــه مراد رابرت از جناح میانه رو، جریان همراه با آمریکا و جناح 

فتنه گر است. همانان ایران را در مسیر مطلوب آمریکا قرار می دهند.
خط قرمز

دقیقا بــرای جلوگیری از تکرار فتنه 88 بود که امام خامنه ای در 
تاریخ 6/5/ 1393 به رئیس جمهور و هیئت دولت فرمودند: »در موضوع 
جناح بندی های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است؛ 
اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و 
خطوط فاصل رعایت شوند، مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از 
خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رای اعتماد 
خود بر فاصله گذاری با آن تاکید کردند، همچنان بر آن پای بند باشند.«
معظم له در تاریخ 1394/4/20در دیدار با دانشــجویان فرمودند: 
»عناصری نظیر کسانی که در سال 88 آن حوادث را به راه انداختند 
و بدون هیچ منطقی با اســامیت و جمهوریت نظام مخالفت کردند، 

قابل اطمینان نیستند.«
 نتیجه

پس نگاهمان را درست کنیم. طرح پنهان آمریکایی ها را در آستانه 
انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شــورای اسامی در سال 1394 
مورد کنکاش قرار دهیم. به چیز دیگری سرگرممان نکنند. اگر آینده 
را پیش بینی نکنیم، حتما ضربه می خوریم. خصوصا در موضوع مجلس 
خبرگان رهبری که بسیار مهم و اثرگذار است. چه بسا دشمن به دنبال 
طرحی برای نفوذ در مجلس خبرگان برای تغییر رهبری است. هدفی 
که هرگز محقق نخواهد شد ولی می تواند به نظام ضربه بزند و مشکل 

مقطعی درست کند.
پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

* تجربه ما از آمریکا 
نشان می دهد که امروز 

نیز دشمن به دنبال 
طرحی برای انتخابات 

پیش روست. چه بسا در 
یک دیپلماسی آشکار 
به دنبال سرگرم کردن 
ما به موضوع هسته ای 
است؛ تا با بهره گیری از 
غفلت ها، ضربه اساسی 
خود را در انتخابات به 
جمهوری اسالمی ایران 

بزند.

* طرح حاکمیت 
دوگانه در حقیقت 
شکستن اقتدار 

حاکمیت والیت فقیه 
بود تا طیفی را در 
مقابل نظام والیی 

قرار دهند و با ایجاد 
یک اپوزیسیون، 

حاکمیتی یلتسینی 
را شکل بدهند و 
آمریکا را به هدف 

برسانند.

شهید بهشــتی )ره(: دوران 
این که به نمایندگان بگویند به شما 

مربوط نیست سپری شده است.
اصل شــفافیت )transparency( از 
مهم ترین اصولی اســت که بسیاری از 
نظام های سیاسی سعی خود را بر آن 
داشته اند با تدابیر حقوقی الزم، زمینه 
همــواری برای اِعمال همیشــگی آن 
در جامعه فراهم ســازند. چه آنکه این 
اصل با موجودیت یک کشــور آزاد و 
گســترش مردم ساالری فعال و واقعی 
پیوندی اساســی دارد. کشورهایی که 
در فرآینــد اقدامات خود اصل مذکور 
را نادیده انگاشــته اند موجبات ایجاد 
نظامی توتالیتر را فراهم ساخته اند به 
نحوی که در این جوامع آزادی آخرین 
حقی است که متصور می شود )از این 
موارد می توان به رژیم عربستان اشاره 
کرد(. اهمیت اصل شــفافیت تا جایی 
است که امروزه حقوق داناِن اساسی از 
آزادی دسترسی به اطاعات که یکی 
از مقوله های مربوط به اصل شفافیت 
به شمار می رود به عنوان رکن چهارم 

دموکراسی یاد کرده اند.
امــا از مهم تریــن و نهادی ترین 
ســازوکارها و فرآیندهای حقوقی در 
نظام های سیاســِی رایج برای تحقق 
عینی اصل شفافیت تشکیل مجالس 
قانونگذار اســت. اگرچــه باید گفت 
کارویژه این مجالس عاوه بر قانونگذاری 
و متناسب با این هدف مهم برخورداری 
از حق تحقیق و تفحص در تمام امور 
کشور و پیگیری مسائل و موضوعات از 
طریق سوال و استیضاح است. تا جایی 
که حق اســتیضاِح عالی ترین مقامات 
اجرایی به این مجالس ســپرده شده 
است، اگرچه اهمیت و فلسفه تصویب 
قانون به دســت نمایندگان مردم نیز 
ناشــی از اهمیت فوق العاده اشــراف 
کامل ملت بر امر حکمرانی و حاکمیت 
به وسیله مجالس قانونگذاری است که 

معني  به   )discourse(گفتمــان
منظومه اي از معاني و مفاهیم است 
کــه داراي انســجام دروني اســت. 
گفتمان مجموعه اي از نشانه هاست و 
هر نشانه نیز متشکل از دال و مدلول 
است. دال در حکم عامت و مدلول 
در حکم معنا و مفهومي است که دال 
به آن داللت مي کند. اهمیت گفتمان 
در حیات سیاسي اجتماعي هر ملتي 
حداقل از دو منظر مورد توجه است:
الــف( گفتمان ســازنده وجود 
معنایي کنــش و رفتار اســت. امر 
گفتماني به دنبال هژموني است و در 
این صورت مي خواهد تا شکل هاي 
مســلط معنا و رفتار را تعیین کند و 
چون در شــرایط حضور هژمونیک 
گفتمان هــا، انســان ها در نقش ها و 
موقعیت هایــي قــرار مي گیرند که 
گفتمان براي آنها فراهم کرده است. 
بنابراین، مي توان گفت که آنگاه که 
امري تبدیل به گفتمان شود، مي تواند 
منطق خود را بر بازیگران و کارگزاران 
مختلف اجتماعي تحمیل کند و در 
این حالت، امر گفتماني به امر عمومي 

تبدیل شده است.
ب( امر گفتماني با غیریت سازي 
به دنبال هویت بخشي به کارگزاران 
این ویژگي  اجتماعي است. اهمیت 
امر گفتماني در آن است که هر چیز 
در ارتبــاط با »غیر« هویت مي یابد، 
زیرا اشــیا داراي ذات و هویت ثابت 
نیســتند و تنها در ارتباط با دیگري 
و ضدیتي که با آنها برقرار مي کنند، 
هویت مي یابند. به عبارتي، گفتمان 
با برجسته ســازي غیــر، به هویت 
بخشــي و اتقان دروني مجموعه ها 
مي پردازد. در همین راستا، اهمیت 
دیگر امر گفتماني در این حالت آن 

توافق هسته اي از منظر تحلیل گفتمان
مصطفي قرباني

اســت که زمینه ظهور گفتمان هاي 
رقیــب را محدود  مي کنــد و آنها را 
طــرد و به محاق مي بــرد. به عبارت 
دیگر، چون هیــچ گفتماني در هیچ 
زماني بطور کامل تثبیت نمي شــود و 
پیوسته از سوي گفتمان هاي رقیب به 
چالش کشیده مي شود، گفتمان مسلط 
بایستي از پویایي الزم برخوردار باشد و 
پیوسته خود را بازتولید کند. بنابراین 
مي توان گفت که گفتمان ها در شکل 
دادن به شکل هاي مسلط رفتار و معنا 
زماني مي توانند موفق باشند که رابطه 
تخاصمي با غیر خود را مستحکم نگه 
دارند و غیــر براي آنان همچنان غیر 
باقي بمانــد. هر گونه تغییر در تعریف 
غیر براي هر گفتماني به منزله تزلزل 
در آن گفتمان است و خطر فروپاشي 
ساختي و بنیادین آن را فراهم مي کند.
از آنجــا کــه در صحنه مذاکرات 
هسته اي میان جمهوري اسامي ایران 

و کشورهاي عضو گروه 1+5 در نگاهي 
کان، شــاهد صف آرایي دو گفتمان 
بــا گزاره ها و دال هــاي متفاوت و در 
بسیاري حوزه ها متعارض هستیم، در 
تطبیق آنچه در باب گفتمان و اهمیت 
آن گفته شد، با این مذاکرات هسته اي 
و توافق متعاقب آن باید گفت که، فارغ 
از اینکــه چه داده ایم و چه گرفته ایم، 
از مهم ترین اهداف آمریکایي ها  یکي 
در این زمینه، دستکاري عنصر »غیر« 
یــا »دگر« گفتمان انقاب اســامي 
ایران هســتند؛ بدیــن معنا که چون 
آمریکایي ها در مذاکرات عاوه بر تاش 
براي محدودســازي صنعت هسته اي 
کشورمان، به دنبال تغییر رفتار نظام 
اسامي هم هستند و این گونه وانمود 
کنند که جمهوري اســامي ایران از 
داعیه هاي خود دست کشیده و حاضر 
به کنارآمدن با آمریکا شــده است که 
البته تاکنون در ایــن زمینه توفیقي 

نداشــته اند، توافق موجود و شرایط 
پس از آن را زمینه و بســتري براي 
جامه عمل پوشــاندن به این هدف 
خود مي دانند. از این رو، آنها بشدت 
تاش مي کنند تــا این توافق را به 
سایر حوزه ها مانند سیاست خارجي 
کشورمان که مبتني بر اصولي چون 
استکبارستیزي، حمایت از مظلومان 
و... است و اتفاقاً در حوزه دال هاي 
برتر گفتمان انقاب اســامي قرار 
مي گیرند تســري دهند؛ امري که 
تحقق آن در عمل تبعات سنگیني 
را متوجه نظام اســامي مي کند و 
مي تواند به معناي تغییر رفتار مورد 
سناریوي  باشــد.  آمریکایي ها  نظر 
خطرناکي که متأســفانه برخي در 
داخل نیز، دانســته یا ندانسته، در 
زمین آن بازي و بدان دامن مي زنند.
نکتــه پایانــي و مهــم اینکه 
همان گونــه که مقام معظم رهبري 
تأکیــد کردند که مذاکرات فقط در 
بحث هسته اي است و الغیر، بستر 
مذاکره و توافق قرار نیســت و نباید 
به بستري براي تغییر رفتار و تسري 
آنچه که در »برجام« صورت گرفته 
است، به ســایر حوزه ها تلقي شود. 
نظام اســامي در مذاکرات از ســر 
قدرت و اقتــدار و براي رفع برخي 
ظلم هاي ناروا و اتهامات بي اســاس 
طرف مقابل حاضر شده و اگر در این 
حوزه نرمشي صورت گرفته است، به 
هیچ وجه نباید این موضوع به سایر 
حوزه ها تسري داده شده و دال هاي 
هویت بخش و برتر انقاب اسامي 
را مورد خدشــه قرار دهد. هر چند 
ایــن نیز به معنــاي نادیده گرفتن 
غیور  مذاکره کننده  تیم  تاش هاي 

و شجاع کشورمان نیست.

آیا مجلس در رأس امور است؟
مهدی نورایی

تجلــی و مظهر کاملی از اراده ملت به 
شمار می روند.

جمهوری اسامی ایران نیز برای 
تأمیــن و تحقق اصل شــفافیت و به 
فراخــور ماهیت مکتبی خــود که بر 
کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت 
مردم به وسیله مردم اعتقاد راسخ دارد، 
اهمیت و جایگاهی ویژه برای مجلس 
شورای اســامی در نظر گرفته است 
تا جایی که مجلس شــورای اسامی 
از منظــر امام خمینــی )ره( در رأس 
امور قرار دارد )صحیفه امام، ج 17، ص 
115( و عنوان قانون مطابق نظر ایشان 
تنها بــه مصوباتی تعلق خواهد گرفت 
که به تصویب این نهاد و تأیید شورای 

نگهبان رسیده باشد.
مراجعه به اســناد قانون اساسی و 
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی 
قانون اساسی گویای این حقیقت است 
که نمایندگان و خبرگان ملت در این 
مجلس بــر اهمیت فوق العاده تصویب 
قواعد و قوانین الزم االجرا به وســیله 
مجلس شــورای اســامی و نظارت 
نمایندگان این مجلــس بر اداره امور 
کشور و تحقیق و تفحص از تمام امور 
آن تأکید فراوان داشــته اند،  تا جایی 
کــه قریب به 50 اصــل و حدود یک 
ســوم از اصول قانون اساســی به این 
نهاد پرداخته و در همه اصول مربوط به 
فصل قوه مقننه نگاهی وسیع به جایگاه 
و صاحیت این مجلس صورت گرفته 
اســت و در موارد بســیاری نیز حقی 

مطلق برای آن قائل شده اند.
از ایــن موارد می تــوان به اصول 
77  و 125 قانــون اساســی پیرامون 

تصویــب عهدنامه هــا، مقاوله نامه ها، 
قرارداد ها و موافقتنامه های بین المللی 
و همچنیــن پیمان هــای مربوط به 
اتحادیه هــای بین المللی اشــاره کرد. 
مطالعه مشــروح مذاکرات نمایندگان 
و خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون 
اساســی تداعی کننده و تبیین گر این 
مطلب است که نقش مجلس شورای 
اسامی در تصویب موارد مذکور نقشی 
تکلیفی و غیراختیاری است. به نحوی 
که موارد فوق بدون تصویب مجلس از 
اعتبار قانونــی برخوردار نخواهند بود. 
چنانکه در اصل 77 قانون اساســی از 
واژه »بایــد« برای الزام مجلس به این 

امر اســتفاده شده است. بر این اساس 
مجلس شــورای اســامی حق سلب 
اختیار از خود در تصویب این مقوله ها 

را نخواهد داشت.
موضوعی که در رابطه با این مطلب 
الزم بــه توجه اســت، نقش و جایگاه 
شــورای عالی امنیت ملی است. آنچه 
در این رابطه گفتنی است آن است که 
شورای مذکور مطابق مشروح مذاکرات 
شــورای بازنگــری قانون اساســی از 
صاحیتی استثنایی در مواقع ضروری 
برای مدت مشــخص برخوردار است، 
آن هــم در صورتی کــه مصوبات آن 
شــورا به تأیید و حکم رهبری برسد. 

لذا اصــل 176 نمی توانــد به نحوی 
تفسیر شود که صاحیت ذاتی مجلس 
شورای اسامی را برای یک موضوع به 
طور کلی محدود سازد و حق نظارت 
مردم و نمایندگان آنان را بر اداره امور 
کشور ممنوع نماید یا محدود سازد.بر 
این اساس شــورای نگهبان نیز عاوه 
بر آنکه در نظریه تفســیری شــماره 
موضــوع  تاریــخ 1362/9/8   9993
و  قرارداد ها  مقاوله نامه ها،  عهدنامه ها، 
موافقتنامه های بین المللی و همچنین 
پیمان هــای مربوط بــه اتحادیه های 
بین المللــی مذکور در اصــول 77 و 
125 را عــام دانســته تــا جایی که 
شامل یادداشت تفاهم نیز می شود، در 
نظریه تفسیری شــماره  9781 تاریخ 
1362/8/3 نیز، رســمیت یافتن این 
قرارداد هــا، موافقت نامه ها، پیمان ها و 
سایر مقوله های از این دست را منوط 
به تصویب مجلس شــورای اســامی 
دانســته است.متأسفانه دولت یازدهم 

در فراینــد مذاکرات با عدم انتشــار 
اخبار کامل حوادث و رویدادها و عدم 
انتشار کاغذ برگ ایرانی )فکت شیت( 
از یک سو و عدم ارائه الیحه به مجلس 
شورای اسامی برای طی فرایند قانونی 
تصویب آن از سوی دیگر نشان داد که 
عزمی در احترام به این اصول مترقی 
که مانع حکمرانی پشت درهای بسته 
اســت، ندارد.در این راستا تاشی که 
احزاب اصاح طلب و برخی رسانه های 
زنجیره ای برای تضعیف جایگاه مجلس 
و نادیده انگاشــتن قواعد مسلم نظام 
حقوقی در راستای تأمین منافع حزبی 
از خود نشان داده اند، می تواند در گذر 
زمان موجبــات تهدید حریم قواعد و 
الزامات نهادین حقوقی را فراهم سازد. 
غافل از آنکــه اخال در نظم حقوقی 
از طریــق نادیده انگاشــتن وظایف و 
اساسی  نهادهای  ذاتی  صاحیت های 
آن موجــب تضعیف حریــم امنیت و 
آزادی ملت در درازای تاریخ خواهد شد.

جالب آنکــه همین رســانه ها و 
احــزاب در دولت دهم دائما با شــعار 
مجلس رأس امور است، دولت را متهم 
به ایســتادگی در مقابل خواست ملت 
می نمودند اما امروزه به جهت آنکه این 
جریانات بازنشر و حیات مجدد خود بعد 
از فتنه 88 را در بستن توافق و ایجاد 
رابطه با غرب به هر قیمتی می بینند، 
اصول فوق الذکر را کم ترین بهایی قائل 
نیســتند. یادی از کام شیوای شهید 
بزرگوار آیت ا... دکتر بهشتی نایب رئیس 
مجلس بررســی نهایی قانون اساسی 
در انتهای این مطلب الزم اســت. چه 
دقیق و ســنجیده فرمود در پاسخ به 
کســانی که به دنبال حکمرانی پشت 
درهای بسته و دور از نظر نمایندگان 
ملت بودند: »دیگــر دوران این که به 
نمایندگان بگویند به شما مربوط نیست 
سپری شده است«. )مشروح مذاکرات 
مجلس بررســی نهایی قانون اساسی 

1358، ص848(

*نظام اسالمي در مذاکرات از سر قدرت و اقتدار و براي رفع 
برخي ظلم هاي ناروا و اتهامات بي اساس طرف مقابل حاضر 

شده و اگر در این حوزه نرمشي صورت گرفته است، به هیچ 
وجه نباید این موضوع به سایر حوزه ها تسري داده شده و 

دال هاي هویت بخش و برتر انقالب اسالمي را 
مورد خدشه قرار دهد.

* متأسفانه دولت یازدهم در فرایند مذاکرات با عدم انتشار اخبار 
کامل حوادث و رویدادها و عدم انتشار گزاره برگ ایرانی )فکت 
شیت( از یک سو و عدم ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی 
برای طی فرایند قانونی تصویب آن از سوی دیگر نشان داد که 
عزمی در احترام به این اصول مترقی که مانع حکمرانی پشت 

درهای بسته است، ندارد.


