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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٨

  پراگماتيسم پيدا و پنھان

  امريکامناسبات ايران و ۀ افق آيند

  !داليل نرمش. اول

 از اين قرار امريکا -ايرانۀ  کل مطلب فايل جديد مناسبات آشتی جويان.روند انباشت سرمايه در ايران مختل شده است

فشار روز افزون تحريم ھا نظام . شکست خورده است)  احمدی نژاد–جريان سپاه (خط تعرضی سياست خارجی  .است

 ھا را روز تحريمکسانی که تا دي .سياسی حاکم را به سمت چرخش ناگزير به سوی خط جناح ديگر حاکميت کشيده است

می خواندند و از سوی مديريت ارشد ھمين نظام حاکم به شدت حمايت می شدند از اواخر عمر دوم رياست " کاغذ پاره"

با اين حال خيلی ھا از جمله نمايندگان مجلس و تصميم سازان برتر  .جمھوری خود به بن بست واقعيت تلخ برخوردند

ان تشديد اين تحريم ھا دست و نقش داشته اند به يک فرافکنی و فرار بی آن که به روی مبارک بياورند که خود در جري

. عوض شده است" سوء"حاال کرسی آن مديريت . نشانه رفتند" سوءمديريت" به جلو غلتيدند و انگشتان خود را به سمت

ر الجرم سياست تحريم ھا مستقر کرده و برای اين عبو" عبور از بحران"مديريت جديد تمام اھتمام خود را بر مبنای 

مردم کارگر و زحمت کش ۀ نگفته پيداست اگر تحريم ھا به بھای خاکسترنشينی ھم .کرنش و نرمش پيشه ساخته است

برادر "کمااين که ديديم در ماجرای فقدان دارو و مرگ بيماران ھيچ کس . تمام می شد، خم به ابروی حاکميت نمی افتاد

ريم ھا امکان شورش نان را محتمل ساخته و از سوی ديگر انباشت سرمايه اما اينک از يک سو تح." خطاب مان نکرد

 کافی است به ارزيابی و جمع بندی پدر پراگماتيسم نظام حاکم یابرای فھم چنين وضع شکننده . را معطل کرده است

از اوضاع وخيم و  تحليل رفسنجانی -  ارگان نئوليبراليسم ايرانی–" دنيای اقتصاد"دست راستی ۀ روزنام .تمرکز کنيم

  :بحرانی کشور و منطقه را اين گونه منعکس کرده است

توانيم از منابع استفاده کنيم، بايد گران بخريم و در دريافت پول ھم با مشکالت  ما در محاصره، تحريم و بايکوتيم و نمی"

ا نگرانی اصلی منطقه  و ھاشمی بحران سوريه ر.  تری ھستيم  شاھد خطر بزرگرو ھستيم، اما اخيراً  فراوان روبه 

 شيپور جنگ در سوريه را به ، جھان غرب با ھمراھی برخی از کشورھای عربی تقريباً امريکااکنون : ايران دانست

ھا  اند، زندان ھای فراوانی ديده سال آسيب٢مردم سوريه در اين  .اند كه خدا به مردم سوريه رحم کند صدا درآورده

ھا آواره   ھزار نفر کشته و ميليون١٠٠اند، بيش از  ھا را بدل به زندان کرده رزشگاهماالمال از مردم است و ديگر و

اند و   واقع شدهئیمردم سوريه از يک طرف مورد حمله شيميا. کند وضعيت اسفبار سوريه را بيش از پيش نمايان می

  "ھا باشند حاال ھم بايد منتظر حمله خارجی

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/749717/ 
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ايران ھم سخن گفته بود به وضوح داليل چرخش يا نرمش ۀ رفسنجانی که در جريان رد صالحيت خود از خطر تجزي

  : می کندتبيينقھرمانانه را 

  .گرفتار شدن در بن بست تحريم و افتادن به دام سياست خارجی تعرضی

ترين مرکز پراگماتيستی کشور ابعاد خطر را دريافته س مھمئيفسنجانی در مقام پدر پراگماتيسم حاکميت و به عنوان رر

او از مقطع حذف از مسابقات .   وارد ميدان شده است۵٩٨ۀ نامجاب ساختن رھبر وقت به پذيرش قطعمۀ و مانند برھ

اول، پيروزی حسن روحانی که . عرصه خط مقدم رقيب را بشکندمقدماتی انتخابات يازدھم تا کنون توانسته است در سه 

عقب راندن  دوم،. او وارد انتخابات يازدھم شده بودۀ از قديم و نديم دستيار رفسنجانی بوده است و به عنوان يار ذخير

ر و وفاداۀ محافظه کاران از رياست شورای شھر تھران و سوم جبران شکست در دانشگاه آزاد و گماردن يک مھر

معتمد و فرستادن فرزند خود به مھم ترين بخش معاونتی اين دانشگاه يعنی معاونت عمرانی که محل چرخش سرمايه 

که " مطلب از اين قرار است"در مجموع . حذف شھردار سپاھی پايتخت ھم پيش رفتۀ او تا آستان .ھای کالن است

برای رفسنجانی .  است تا نظام را از بحران عبور دھدخط رفسنجانی وارد عمل شدهۀ دولت يازدھم در جايگاه نمايند

ھسته ۀ عبور از اين بحران مستلزم حل مشکالت و تنش ھای سياست خارجی و به طور مشخص يک سويه کردن پروند

برای پيش برد چنين سياستی رفسنجانی نمی توانست تنھا . اروپاستۀ  و اتحاديامريکا از مسير سازش با امپرياليسم ئی

او بھتر از ھر کسی روزنه ھا و حفره ھای قدرت حاکم را  .بين تر از آنی است که بی گدار به آب بزنداو واقع .ندعمل ک

او خوب می داند که بدون حمايت . او ھميشه يک پای ثابت و اصلی و معين وزن کشی قدرت بوده است .می شناسد

پيش از . ادی نظامی و سنتی موفق نخواھد شدرھبری نظام و به تبع آن سکوت سپاه و مراکز قدرت سياسی اقتص

د رھبری می کرد در واقع به نظام سياسی حاکم پيام می داد که ئيأانتخابات نيز زمانی که او نامزدی اش را منوط به ت

تعريف ." خط سياسی من ھستيد بايد کنار برويد و به سياست ھای من تمکين کنيدۀ اگر خواھان عبور از بحران به شيو"

. نوعی تبريک به پيروزی خط سياسی خود بود" دموکراتيک ترين انتخابات"قی او از انتخابات يازدھم به عنوان و تل

 .ترسيم شده است وتداوم سرراست سياست ھای نئوليبرالی دولت پنجم و ششم است" تدبير و اميد"خطی که در دولت 

حضور افرادی  .م و ھشتم را در پيش گرفته است دولت ھفتئیتنش زداۀ خطی که در قلمرو سياست خارجی نيز برنام

از اعضای تيم (مانند زنگنه و نعمت زاده و نيلی در تيم اقتصادی دولت و سپردن سکان سياست خارجی به ظريف 

  .يد ھمين مدعاستؤم) نيويورکی برادران خرازی

  

  ! مبنای نظری نرمش. دوم

می " ايدئولوژيک" که نظام سياسی حاکم را یای پايه خالف تحليل ھای سست و ب". حفظ نظام اوجب واجبات است"

اين بورژوازی پشت " متعارف شدن"رھنمود می دھد که برای سرعقل آمدن و "  درصدی٩٩" داند و به زحمت کشان

واقعيت اين است ..... سر رفسنجانی صف ببندند و کفش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مادرمرده را واکس بزنند و

در اين که نظام حاکم در . وجه و ازھمان ابتدای شکست انقالب نيز با دولتی ايدئولوژيک مواجه نبوده ايمکه ما به ھيچ 

زمينه ھای فرھنگی از جمله حجاب و حقوق زنان و موسيقی و مشابه  به شکلی سنتی و ايدئولوژيک وعقب مانده عمل 

اسالمی و شبه شريعتی را ۀ مندی ھای سياسی سرمايصورتاما ھمين ھا نيز به نوعی .  نھفته استئیمی کند، واقعيت ھا

نمايندگی می کند و در مجموع از يک سو ناظر به مصلحت منافع سرمايه است و از سوی ديگر متکی به دولت مدرن و 

کافی است به مکانيسم فعاليت بنگاه ھای اقتصادی  . سرمايه است که خطوط سود و بازار را ترسيم می کندئیبورژوا

وجه کنيم و فی المثل شيوه و ماھيت و ھدف روی کرد ستادھای عظيم مالی مذھبی مانند آستان قدس و بانک اسالمی ت

به جزعملکرد غير شفاف و رانت خواری ھای ميلياردی مکانيسم بوروکراتيک و  .ثامن االئمه را مد نظر قرار دھيم
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توجيه شرعی فعاليت کالن سرمايه داران به غايت . اردرويکرد طبقاتی اين بنگاه ھا تفاوت زيادی با امثال لمن برادرز ند

ھدايتی ھا و زنوزی ھا فقط يک ماست مالی شناخته شده برای تفسير ) بازرگان بسيجی( فاسدی مانند بابک زنجانی ھا

نھم و دھم ازمولتی " پاک دست وعدالت محور"دولت ) صادق محصولی(وزير کشور .است" نان حالل"باال کشيدن

منان سنتی از ترس ؤما شنيده بوديم که م .ی عضو اصلی حزب پايداری جناح مھدويون مصباح يزدی استميلياردرھا

منان مدرن و نفتی به زمين و زمان ھم پاسخ ؤخدا و جھنم ھم که شده دست تطاول به بيت المال نمی برند اما گويا اين م

دينی اين فسادھای بی مانند مالی حتا ساده لوح ترين تفسير ايدئولوژيک و ! گو نيستند چه رسد به جھنم موعود و آسمان

کما اين که قتل مخالفان سياسی تحت عناوين ناصبی و مرتد حتا مردم به اصطالح  .ان خاش را نيز قانع نمی کندئيروستا

. ستبه عبارت ديگر اين ايدئولوژی نيست که مسير انباشت سرمايه را صاف يا مختل کرده ا. متدين را نيز مجاب نکرد

می توان گفت که فی المثل نرخ سود مطلوب سرمايه نيست و از اعتصاب و فرار سرمايه فاکت آورد؛ می توان تصور 

می توان  کرد که فالن سرمايه دار به اين سبب که نمی تواند روز روشن کنار پيست آبعلی آبجو بزند ناراضی است؛

 نياوران بورژوازی ايرانی را سير نکرده ئیصرھای افسانه گمان زد که پورشه ھای ميلياردی خيابان ھای تھران و ق

می توان در متن يک تحقيق ميدانی مجاب شد که بورژوازی ايران در شمار عقب مانده ترين بورژوازی ھاست  است؛

که موسيقی اش در ھايده ومھستی متوقف شده و ھنوز از به رسميت شناختن بديھی ترين حقوق زنان امتناع می ورزد؛ 

 پرحجم را به شرايط پيشامدرن گره زد و در لباس چپ ئیا نمی توان صنعتی ترين کشور منطقه و وجود پرولتارياام

  !دامن سکوالرھای مدرن و سنت ستيز پوشيد و از اين موضع در صف منشويسم ايستاد

چنان که . اکت بسنده کرد مانند طالبان می توان به يکی دو فئی  برای اثبات تفاوت ھای نظری نظام حاکم با حکومت ھا

دانسته است طالبان در برابر استرداد اسامه بن الدن با تمام قدرت ايستاد و به قيمت تثبيت خود نيز حاضر به استرداد او 

مھمی را به ياد می آوريم که متعاقب ۀ ما که حوادث سياسی کشور را از نزديک دنبال می کنيم حادثۀ اما ھم. نشد

 بحث در مورد مناسبت کارگر ١٣۶۶ ]جدی[ دی ماه١١در تاريخ . وقت در نماز جمعه رخ دادس جمھرر ئيسخنرانی ر

حفظ نظام " انجاميد که طی آن ئیاختيارات ولی فقيه و حاکميت اسالمی کشيده شد و به صدور فتواۀ و کارفرما به حيط

  .دانسته شده بود" اوجب واجبات 

http://www.pnu.charchoob.com/index.php/1389-05-12-16-07-50/3525-1391-12-15-07-16-

51.html 

اصولی که ۀ  فقھی به روشن ترين شکل ممکن عمل کرد و ھم–سياسی ۀ  اين نظري۵٩٨ۀ نامدر ماجرای پذيرش قطع

متحقق شود برای حفظ يک مصلحت بزرگ  و واجب تر که ھمان حفظ نظام سياسی " راه کربال به قدس" از قرار بود

مجمع تشخيص مصلحت "ژی سياسی بود که به شکل بندی نھاد پراگماتيستی يدر واقع ھمين سترات.  کنار نھاده شد،است

س اين نھاد أ به رياست رفسنجانی در ررتژی است که تا کنونيانجاميد واجرای بی کم و کاست ھمين سترات" نظام

مل است که در تصويب مھم ترين سياست ھای مصلحتی نظام أاين نکته نيز سخت قابل ت .مشروعيت بخشيده است

 جانشين آيت هللا تعيينعزل آيت هللا منتظری، آتش بس و صلح با عراق و  .سياسی حاکم رفسنجانی نقش اول داشته است

در  . سياست ھای پراگماتيستی است که از سوی رفسنجانی طراحی و عملياتی شده استيژيکستراتيد ابعاد ؤخمينی م

.  در دستور کار نظام قرار گرفته، رفسنجانی مشغول فاکت نويسی استامريکاشرايط کنونی که مذاکره و سازش با 

 اعتقادی امريکا قطع رابطه با امام به ابدی بودن"و "  نامه نوشتمامريکابه امام در مورد رابطه با " مانند ئیکدھا

که چند صباحی پيش از قدرت گيری دولت .... و "  قطع رابطه کنيمامريکانمی توانيم برای ھميشه با "و " نداشت

 . و داستان نويسی نيستئیروحانی از زبان رفسنجانی بيان می شد و اينک بس آمد فزون تری گرفته است؛ خاطره گو

  .کليدی را حل کندألۀ تی است که می بايد اين مس سياست ھای دولتبييناين ھا 
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  !از سه نقطه تا زمان نرمش.سوم

(...)  سه نقطهامريکا ما با يک فلش بک البد زمانی را به ياد می آورند که ناگزير به جای نام ئیروزنامه نگاران حرفه 

وگر گوگل موجود نيست اما ات حوادث آن درموتور جست و جئيزمانی نه چندان دور که اگرچه  جز! می گذاشتند

کافی گوياست ۀ اين لينک بی نياز از ھرگونه کامنتی به انداز .سرفصل ھايش ھنوز چندان تاريخی و مندرس نشده است

  :امريکامھم در روابط ايران و ۀ و سندی ست معتبر از يک برھ

http://www.radiofarda.com/content/article/1134004.html 

  .به سبب بازنشدن لينک در بعضی جست و جو گرھا عين خبر را در ضميمه آورده ام: تذکر

 ۵٧ بعد از انقالب امريکاايران و ۀ مبسوط به تفصيل از مناسبات دوستانه و خصمانۀ ما پيش از اين در متن دو مقال

 به وضوح از اين بحث دفاع می کرد که ھر درجه " دشمن مردم ايران است؟امريکاا به راستی آي"ۀ مقال. سخن گفتيم

دماگوژيک ۀ  يک مناقش از امپرياليسم ستيزی اگر درمسير ضديت با کليت و تماميت سرمايه جھت گيری نکند صرفاً یا

 امريکاه شد که جنگ سرد ايران و در ھمين راستا گفت. سياسی است که ربطی به منافع مردم کارگر و زحمت کش ندارد

خاورميانه ھژمون ۀ  است که می کوشد منافع يک شکل خاص از سرمايه را در منطقئیدر مسير پيش برد سياست ھا

  :بنگريد به .کند

http://www.ofros.com/maghale/gharagozolo_ayaberasti.htm. 

 باال گرفت و تحليل ھای کج و معوج درميان اپوزيسيون امريکاايران و ۀ دو سال پيش نيز زمانی که بار ديگر مناقش

و شعارھای شرافتمندانه و انسانی و " س ھاگکر" ازجنس  عجيبئیچپ و راست ايران به توليد انبوه رسيد و بيانيه ھا

منتشرشد ما سياه برسفيد نوشتيم که امکان جنگ ميان " نان، صلح ، آزادی"يل در عين حال سطحی و انعکاسی از قب

نوشتيم جنگ امپرياليسم و سرمايه عليه زحمت کشان ايران که از سال ھا پيش .  چيزی کم تر ازھيچ استامريکاايران و 

 تشديد تحريم ھا تا امکان از"ۀ مقال. آغاز شده است ؛ در زمين سفت تشديد تحريم ھا ابعاد گسترده تری خواھد گرفت

 تحمل و ظرفيت تحميل يک جنگ جديد را ندارد امريکابه وضوح از اين نظر دفاع می کرد که " امريکا –ايران  جنگ

نيست و بھتر است اپوزيسيون " رژيم چنج" و مواضعش در خصوص نظام سياسی ايران از سال ھا پيش ديگر

سياه بر سفيد نوشتيم که مدار . امپرياليسم قطع کند" بشردوست"و "  بخشئیرھا"پروغرب ايران اميدش را از ارتش 

 در پی امريکانوشتيم که . ينه سازش با شيطان بزرگ را ممکن خواھد ساختئحرکت پراگماتيستی حاکميت ايران ھر آ

 ھدف اصالح رفتار جمھوری اسالمی راۀ خروج از افغانستان وعراق به دنبال تضعيف حاکميت ايران است و برنام

  :لينک.گذاری کرده است

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43257 

واقعيت اين  .ديگر اشاره کردۀ آن مباحث اينک با توجه به سياست جديد دولت يازدھم می توان به چند نکتۀ باری درادام

از .  است که دولت خوانده می شودیاياست خارجی ايران به نحو بارزی بيرون از اختيارات مجموعه است که س

ياد می " نظام" است که از آن تحت عنوان یاگی تابع مشی ويژه وطه تا سياست گذاری ھای کالن ھمگزينش وزير مرب

صی برخوردار است و به طور کامل بيرون از گاه خا از جايامريکا و روابط ايران و ئیھسته ۀ در اين ميان پروند. شود

 ئیھسته ۀ زمانی که احمدی نژاد با صدای بلند می گفت دخالتی در پروند. است) مجريهۀ قو(اختيارات دولت ۀ حيط

گانی است که توافق نخبۀ در واقع سياست خارجی نظام حاکم نتيج .ندارد، فی الواقع به ھمين نکته اشار می کرد

 »ظريف«کيد أت.  مانند شورای امنيت ملی و دولت و وزارت خارجه استئیمراتب فراتر از نھادھااختيارات شان به 

  : آن جا که می گفت. ی اعتماد در مجلس شورای اسالمی مبتنی بر ھمين مناسبات بودأھنگام کسب ر
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ی توسط مراجع دستگاه ديپلوماسی خود را موظف به اجرای تصميماتی می داند که پس از طی مراحل تصميم ساز" 

مقام معظم رھبری ۀ و برای ھمين است که قانون اساسی سياست خارجی را موضوع و حيط....نظام ابالغ می شودۀ عالي

  ."قرار داده تا از دعوای جناحی دور باشد

دارد به يک معنا از " اختيار تام "ئیھسته ألۀ  زمانی ھم که حسن روحانی با کمی اغراق مدعی می شد برای حل مس

اختياری سخن می گفت که اين مرجع تصميم گيری به او وانھاده است و البته که ابتکار مانوور زيادی به امثال روحانی 

 کفش و آخرين اظھارات ۀاستقبال با لنگ نی  روحانی با اوباما،ولفي سپاه به گفت و گوی تانتقادات فرمانده . نمی دھد

 است بيانگر اين نکته" جا نبوده که درسفر نيويورک پيش آمد به نظرما ببرخی از آن چه "رھبر ايران مبنی بر اين که 

 نيز حاکم امريکاوضعی که  کم و بيش در . مورد ادعای روحانی چندان ھم تمام و کمال نبوده است" اختيارات"که آن 

 جمھور را متالطم سئيند سياست خارجی دولت و برنامه ھای رااست و انواع و اقسام البی ھای قدرتمند سرمايه قادر

 و زمانی که رھبری در ٩٢ ]حمل[با اين ھمه واضح است که سياست خارجی نظام سياسی حاکم از فروردين. کنند

له به سادگی اين أاما مس.  کرده استتغييرتفاوت و " من ديپلومات نيستم انقالبی ھستم" مشھد می گفتۀ سخنرانی ساالن

ته در ميان جناح ھا و نھادھای سياسی اقتصادی قدرت با رھبری دوران است که موقعيت اين رھبری از نظر اتوري

  .پذيرش قطع نامه زمين تا آسمان متفاوت است

. گرانه ميان احمدی نژاد و برادران الريجانی را خاموش کندءاين رھبری نتوانست با عتاب و تذکر درگيری ھای افشا 

 يک تر دانست از سوی نزديک ترين يار و ھمراه خوداين رھبری زمانی که نظر خود را به احمدی نژاد نزد

جناح اصالح طلب حاکميت   شد و نظرش از سوی موسوی و کروبی و بخش مھمی ازنبرد فرا خواندهبه ) رفسنجانی(

دستوراين رھبری برای ممانعت از دخالت سپاه در امور سياسی تنھا دو روز دوام می آورد و . مورد قبول قرارنگرفت

 ساعت پس از آن ٢۴اين رھبری تنھا . د گفت و گوی اوباما و روحانی از سوی فرماندھان سپاه نقض می شودبا نقد و ر

 فرا می خواند با حضور ٨٨ به صراحت مردم را به تمکين از نتايج انتخابات ]جوزا[ خرداد٢٩ۀ که در نماز جمع

  .ميليونی مردم تھران و شھرھای بزرگ کشور نقد می شود

 و زمانی که از دولت احمدی نژاد می خواست که جوری ٨٨که ايشان خالف سال منتھی به انتخابات بی ھوده نيست 

کار کند که انگار دولت دھم را نيز در اختيار دارد و خالف ابراز نظرھای تلويحی در حمايت از يک کانديدای خاص، 

واضح  .ای خانواده اش نيز بی خبر ھستندی او حتا اعضأ به وضوح ياد آور شد که از محتوای ر٩٢انتخابات ۀ در برھ

له به سادگی اين است که در پاسخ به بحران اقتصادی و أمس .ريزما نيستاله فقط افول اتوريته و کاھش کأاست که مس

خط رھبری که با دولت نھم و دھم تداعی و پی  . دو راھکار مشخص جريان داشته استئیھسته ألۀ حکومتی و مس

در چنين شرايطی خط رفسنجانی تنھا گزينه و آلترناتيو موجود است که الجرم  .ورده استگيری می شده؛ شکست خ

روی ديگر سکه از اين قرار است که ....... اگر اين خط پيش نرود. عقال و زعمای قوم را حول خود جمع کرده است

برتر ۀ ی نظام حاکم است اما آن اراد اگرچه اولويت سياسئی و پايان دادن به بحران ھسته امريکا با ئیتنش زداألۀ حل مس

 در کشور وجود ندارد و اين ھمان رمز تناقضی است که بتواند با يک فرمان موضوع را فيصله يافته اعالم کند؛ مطلقاً 

 بر فضای سياسی کشور حاکم خواھد شد و ضمن ايجاد ٩٢که بعد از خوابيدن موج خوش بينی ھای ناشی از انتخابات 

 نيز به امريکادر .  را نيز به انسداد جديدی خواھد کشيدئیھسته ألۀ  حل مس،ر در ميان دو جناح ھای بيشتئیواگرا

کافی است به . احتمال قوی انواع و اقسام البی ھا از جمله ايپک دست تيم اوباما را برای توافق با ايران خواھند بست

انی جنون آميز وھيستريک او درسازمان ملل روسخناظھار نظرھای اوباما و جان کری پيش و بعد ازحضورنتانياھو 

  ....توجه کنيم
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  بعد از تحرير

 تا کنون از توان ٢٠٠٨بحران اقتصادی . حيات سياسی خود دست و پا می زندۀ  در ضعيف ترين برھامريکاامپرياليسم 

 و سوريه نشان داد ابيوقايع لي.  ديگر تنھا ابر قدرت پس از فروپاشی شوروی نيستامريکا.  کاسته استامريکاعملياتی 

 امريکاشکست خورده است و تاريخ با افول قدرت اقتصادی سياسی و نظامی امپرياليسم " نظام جھانی نو"که دکترين 

در کنار ) روسيه و چين(سرکشيدن قدرت ھای جديد جھانی  .روابط بين الملل گرديده استۀ وارد دوران جديدی در حيط

ۀ  را نيز به عرصامريکافريقای شمالی و خاورميانه، مناسبات ايران و ا و تحوالت لماناقدرت اقتصادی مھار ناپذير 

  .آينده را در اين پارادايم بايد ديد . کشيده استئیتازه 

  ضميمه

 ران ي اۀ تھران از روزنامیت دادگستريشكا: كايمرا مذاكره با ۀمنع بحث در بار

  ی خلجیمھد

ران، به اتھام درج دو مقاله در دفاع از تداوم بحث مذاکره با ي اۀن از روزنام تھرای دادگستر):یوآزاديراد (ی خلجیمھد

ت کرده ي شکامحمد قراگوزلو و ی اسالمی مجلس شورایت مليون امنيسيس کمي، رئیرداماديمحسن م نوشته امريکا

 یو اطالع رسانغ يت تبلي بر ممنوعیر خود مبني اخۀي تھران به استناد اطالعیت دادگسترين شکاين نخستيا. است

ان فعاالن ي تھران که روز شنبه گذشته منتشر شد، در می دادگسترۀياطالع. ستامريکارامون مذاکره با يجانبدارانه پ

ه، مضمون آن را ين اطالعيمنتقدان ا . گسترده داشته استین مطبوعات بازتابيندگان مجلس و ھم چني و نمایاسيس

 ی سخنرانی تھران، در پی دادگسترۀياطالع.  دانندیان مي بیو ناقض آزاد ی و فاقد وجاھت قانونیخالف قانون اساس

 را در امريکا مذاکره با ۀ جانبدارانه درباریغ و اطالع رساني صادر شد و ھر گونه تبلی خامنه ایت هللا عليد اللحن آيشد

 ی و شماریاسي سیت ھاي از شخصیاريکشنبه، بسياما روز .  کردی ممنوع می رسمیبون ھاي تریھمه رسانه ھا و حت

است ي و سیت مليون امنيسيس کمي، رئیرداماديمحسن م.  دانستندیرقانونيه را غين اطالعيندگان مجلس، اياز نما

د به دنبال اقناع افکار يز بايش از ھر چي بیپلماسي مسائل حساس دۀران گفت در حوزي اۀ مجلس به روزنامیخارج

 که یرداماديم . بردی نمئین عرصه راه به جاي در ای و تحکمئی قضایھا بود و توسل به روش ھا و برخوردیعموم

 نوروز به شش ماه زندان ۀ تھران از روزنامیت دادگستري شکایش در دادگاه مطبوعات و در پيست روز پيکمتر از ب

 یل درج گفته ھاي تھران به دلیدادگستر. دي آی به شمار مامريکاش بحث مذاکره با يمحکوم شده است، از طرفداران گشا

 ۀي به استناد اطالعیت دادگسترين شکاين نخستيت کرده و ايران شکاي اۀ از روزنامامريکا مذاکره با ۀ درباریرداماديم

ک روزنامه يز ي و نیردامادي میران را به خاطر درج گفته ھاي اۀ تھران روزنامیدادگستر.  شودیر آن قلمداد مياخ

ل ي، به تحل"ی ھمفکریبه سو" با عنوان یادداشتيمحمد قراگوزلو در .  داندی مجرم مگر به نام محمد قراگوزلوينگار د

 پرداخته امريکاران و ي روابط اۀنديافق آ ی بررسی مجلس برایاست خارجي و سیت مليون امنيسي کمی ھم فکرجلسۀ

ل کرده اند، يده و تحلي سنجی تھران را از نظر حقوقیر دادگستري اخۀيز اطالعي از حقوق دانان نین شماريھم چن. بود

ه را خالف ين اطالعيران اي روزنامه نگاران ای انجمن صنفی، حقوق دان و مشاور حقوقیز نوروزيان، کامبياز آن م

 یر فرھنگ و ارشاد اسالمي وزیگر محمد مسجدجامعي دیاز سو . کرده استیابي و قانون مطبوعات ارزیقانون اساس

 تھران را ی دادگسترۀيحاً اطالعيه انتقاد کرده و تلوين اطالعي از ای اسالمیمھور جیز در گفت و گو با خبرگزارين

 مطبوعات مالک اعتبار است قانون مطبوعات است و ی ندانسته و گفته است آن چه براء مطبوعات الزم االجرایبرا

 انتقادھا ۀدامن . ماندی قانون نمی برائیگر جاي کند دیر رسانه ھا امر و نھي بتواند به مطبوعات و سایه اياگر ھر اطالع

ز ي محافظه کار نیاسي سیت ھايندگان و شخصي نمای تھران به اصالح طلبان محدود نمانده و برخیه دادگستريبه اطالع

 یمز در گفت و گو با خبرگزاري تھران تاۀن روزناميشيول پؤرمسين مدي نمیميعباس سل.  کنندی نمیاز آن ابراز خرسند
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 که در آن ئید برخورد کند نه اظھارنظرھاي بایر مصالح ملي مغایه با ھر نوع تحرکئي قضاۀاست، قوان گفته يدانشجو

ھان و رسالت از منتقدان ي محافظه کار کین حال روزنامه ھايدر ع.  نھفته باشدامريکا مذاکره با یغ براي تبلیحت

   خوانده اندکتاتوري آنھا را دی تھران به شدت انتقاد کرده و حتی دادگسترۀياطالع

  

 


