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مثل كسى كھ پنج سال دیگر بناست كار بكند، كار . ؛ نھاستفكر نكنید كھ امسال، سال آخر دولت. تأكید میكنم>>...
كار با این دید نگاه كنید و. ى چھار سال دیگر در ید مدیریت شماست این یك سال بھ اضافھبكنید؛ یعنى تصور كنید كھ

 خامنھ اي با  آیت اهللا علي١٣٨٨خرداد نھ ماه قبل از انتخابات بیست و دوم» ...ریزى كنید و اقدام كنید كنید و برنامھ
جمھوري اقاي محمود احمدي نژاد کھ از حمایت وي برخوردار بود بیان این مطلب رجحان خود را براي تمدید ریاست

خود ، و مشخص نمود کھ در تحکیم اقتدار. باین ترتیب مسئولیت بحران کنوني را بعھده گرفت آشکارا اعالم نمود و
.استیائي حرکت اصالح طلبي مصممحذف رقبایش در سراي قدرت و مقابلھ با پو

پس از دو دوره ریاست جمھوري محمد خا تمي . بود راه را برایش گشوده١٣٨٤انتخابات ریاست جمھوري در سال 
طلبان گرچھ توانستھ بودند تا حدي زمینھ آزادیھا را گسترده تر کنند در پاسخ سر خوردگي عمومي سنگین بود و اصالح

)١(ماعي کشور نا توان مانده بودنداقتصادي و اجتبھ مسائل

 در صد راي دھنده ٦٢٫٨بودند با وجود مشارکت نسبتا عمده از ھشت نامزدي کھ اجازه شرکت در این انتخابات را یافتھ
٥٫٧اقاي احمدي نژاد شھردار تھران در این مرحلھ تنھا . مرحلھ اول حائز اکثریت شود گان ھیچکدام نتوانست در

ریاست جمھوري بھ مرحلھ ه بود و باین ترتیب براي اولین بار در تاریخ جمھوري اسالمي انتخاباتمیلیون راي آورد
.دوم کشانده شد

نامزد ھاي اردو گاه اصالح طلبان و ھمچنین دافعھ نامزد دیگر و باالخره اقاي احمدي نژاد با بھره گیري از اختالفات
گانھاي و در این مسیر از حمایت ار..ھ دوم بھ پیروزي دست یابدرفسنجاني توانست در مرحلسراي قدرت آقاي ھاشمي

وي خود را بعنوان عنصري . استفاده کرد نظامي و امنیتي و تبلیغاني و ھمچنین نھاد ھاي خیریھ وابستھ بھ ر ھبري
 ، از شرائط »عدالت خواھي« پوپولیستي، ساختھ و پرداختھ بر محور خارج از سیتم معرفي مي نمود و با بیاني سیاسي

گاه ضد کھ احساسات ناسیونالیست و٢٠٠٣مداخلھ گري ایاالت متحده آمریکا بویژه در عراق در سال جھاني ناشي از
.خارجي را در منطقھ برانگیختھ بود در انتخابت خود بھره برد

حات و حاشیھ نشین ره گیري بر اصال. خوبي پر کرده بود چھار سال بعد اقاي احمدي نژاد برگھ ماموریت خود را بھ
اما عواقب لفاظي ھاي. رفسنجاني کھ کم کم براي ا یشان دست و پا گیر شده بود کردن متحد اصلي سابق رھبر آقاي

جدیدي را از راس قدرت تا دیپلوماسي تحریک آمیز آقاي احمدي نژاد و مدیریت اقتصادي فاجعھ آمیز وي ائتالف وسیع
حتي در درون ائتالف اصولگرایان کھ در مرحلھ دوم .اب مجدد وي بر انگیختقاعده بدنھ اجتماعي بر علیھ انتخ

اما مدا خلھ مستقیم. پشتیباني کرده بود نقد و اعتراض نسبت بھ وي باال گرفتھ بود  از آقاي احمدي نژاد١٣٨٤انتخابت 
کھ ھردو نیز مستظھر بھ انرھبر ي راه را بر آقایان علي الریجاني رئیس مجلس و محمد باقر قالیباف شھردار تھر
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ھمانطور کھ در  (١٣٨٨اردو گاه خویش در انتخابات حمایت رھبر ند و میخواستند با نامزدي خود از فاجعھ انتخاباتي
.اجتناب کنند ، بست) بودند  عمل کرده١٣٨٤دور اول انتخابات

ود در سھ استان جنوبي کشور درنیمھ زار کوتاه مدت خدر چنین وضعییتي نامزدي مجدد اقاي خاتمي توانست در کار
فراواني ایجاد کند و با حمالت شدید روزنامھ ھاي دولتي از جملھ روزنامھ کیھان مواجھ شور و ھیجان١٣٨٧دوم اسفند 

سرنوشتي شبیھ خانم بي نظیر بوتو مدیر این روزنامھ کھ نماینده ویژه رھبري نیز ھست بقلم خود براي آقاي خاتمي. شد 
بدنبال این تھدیدات و امتناع رھبري . بقتل رسید پیش بیني نمود است جمھوري پاکستاني کھ در آستانھ انتخاباتنامزد ری

آقاي و بھ این ترتیب. اقاي خاتمي بھ قصد احتراز از برخورد رو در رو اعالم انصراف نمود از محکوم کردن آن ھا،
اساسي حذف شود، با خروج  این سمت در باز نگري قانون، قبل از اینکھ١٣٦٨ تا ١٣٦٠موسوي نخست وزیر سالھاي 

وارد صحنھ » ا صول انقالب اسالمي متکي است اصالح طلبي کھ بھ« از سکوتي بیست سالھ بعنوان نامزد مصالحھ 
مشتمل بر اصالح طلبان بلکھ بخشي از اصولگرایان کھ از تن دادن بھ و مدعي گرد ھم آوري ائتالفي نھ تنھا. شد

.احمدي نزاد سر باز میزدند ، گردیدجمھوري مجددریاست 

ایران وعراق مدیریت نموده و در اخذ تصمیمات اساسي آقاي موسوي کسي است کھ دولت را در دوران طوالني جنگ
حتي ایاالت متحده اورا . ندارد» لیبرال غرب گرا« ھیچ سنخیتي با یک . است قدرت بر آمده از انقالب شرکت جستھ

منجربھ کشتھ  کھ١٣٦٤اند کھ در انفجار علیھ مقر فرماندھي تفنگداران دریائي خود در بیروت در سال ھمتھم ساخت
شخصیتي است کھ در کوره حوادث پختھ با این ھمھ وي. شدن بیش از دویست و چھل تن آنان شد، دست داشتھ است 

م نیز باید در ھمین مسیر متحول شود ، اما معتقد است کھ نظا١٣٥٧انقالبشده و ھمانند بسیاري از دست اندر کاران
.نظر موافق نیسترھبر ي با این

قبول براي انتخابات ریاست جمھوري است و ھشت عضو شوراي نگھبان قانون اساسي مسوول گزینش نامزدھاي قابل
مان تقلیل دادن این شورا بھ منظور بھ حد اقل ز. احمدي نژاد حمایت کرده اند از دوازده عضو آن آشکارا از آقاي

بالتکلیفي و تردید تبلیغاتي نامزد ھا از ھمھ فرصت سوزي ھاي میسر بھره گرفت و تا دقیقھ آخر ھمھ را درفرصت
در حالیکھ رئیس جمھور ما ه ھا با استفاد ه از .نسبت بھ سرنوشت نھائي داوطلباني کھ از سد او گذشتند ، نگاه داشت

تبلیغاتي و بنیاد ھاي وابستھ بھ ر ھبري مشغول تبلیغ در گوشھ و کنار و سراسر امکانات دولتي و حمایت ارگانھاي
 ٤٧٥نزدیک بھ بین( باالخره در آخرین روز مھلت قانوني شوراي نگھبان نامزدي چھار مرد را از. بود کشور

.تائید نمود)  زن نیز بین آنان یافت میشد٤٢داوطلب کھ 

بزعم آنان آقایان میر حسین . چیزرا بدقت پیش بیني کرده اند  در طرح خود ھمھمعماران این انتخابات تصور مي کردند
سابق مجلس بعنوان دو نامزد اصالح طلب باید یک یکدیگر را خنثي کنند در حالیکھ موسوي و مھدي کروبي رئیس

.میدان آمده استدیگر اصول گرا آقاي محسن رضائي فرمانده سابق سپاه پاسداران بعنوان نامزد مستقل بھنامزد

انتخاباتي بیست و دو روزه اي شد کھ طرح را بر ھم زده و و بھ این ترتیب ایران با گامھا ئي شتابان وارد کارزار
قبل از شروع کارزار رسمي رادیو وتلویزیون ملي ھیچ فرصت . خود نظام شد منجربھ زمین لرزه اي در درون

اختالفات واقعي و یا اما ھر روزه از نشر جانبدارانھ. ح طلب ندادند برنامھ ھاي خود بھ نامزدھاي اصالحضوري در
و باالخره بھ امید احتراز از یک . آنان قائل شوند جعلي آنان دریغ نمي ورزیدند، بدون اینکھ حق پاسخ وتوضیحي براي

با یک تصادف .  گرفتند تصمیم بھ بر گزاري مناظره ھاي رو در رو، دو بدو بین آنھابحث ھمھ جانبھ بین چھار نامزد
رنگي کھ . موسوي شد تلویزیوني ھر نامزد رنگ سبز نصیب میر حسین) لو گوي( قرعھ کشي براي انتخاب نشانھ در

.گردید» انقالب سبز« بعدا تبدیل بھ نماد این 

ملھ را بعنوان اقاي احمدي نژاد از ھمان نخستین مناظره ح.در جریان این مناظره ھا ماشین انتخاباتي سرعت گرفت
حدت بي سابقھ مشاجره انتخاباتي چھار چوب ھاي تنگ خطوط قرمز جمھوري اسالمي را .بھترین شیوه دفاع بر گزید

رئیس جمھوري دھھا میلیون تماشا گر ھرشب بھ گرد صفحھ تلویزیون ھاي خود مي نشستند کھ در آن. شکست در ھم
اقاي رفسنجاني چنان علنا . متھم مي کردامات کشور را بھ فساد ماليکھ خود متھم بھ د روغگوئي مي شد، مھمترین مق

.اقدام بھ ارسال نامھ سر گشاده اعتراضي بھ ر ھبري نمودمورد حملھ آقاي احمدي نژاد قرار گرفت کھ

وارد ایرانیان را بر مال کرد کھ گوئي جامعھ بھ جھشي دموکراتیک و اما مناظره ھاي تلویزیوني چنان میل بھ آ زادي
گزیر خصمانھ و قشري بیان رسمي نا گھان پوچ و عوضي بنظر رسیدند ، حتي آقاي احمدي نژا نامضامین. شده است 

آورد کھ بال فاصلھ بعنوان ارقام و شد از خطاب تبلیغي معمول خود خارج شده بھ ارقام و نمودار ھاي اقتصادي رو ي
رئیس جمھور باالخره موفق شدند مسائل اقتصادي مانند تورم ، رقباي. نمودار ھاي جعلي و دروغین افشا گردیدند 
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افزایش بي شدت مناظره ھا و استقبال از آنان در بین مردم باعث. آمیز اقتصادي را طرح کنند بیکاري و بیالن فاجعھ
عیت دو گانھ نظام اسالمي یعني مشروسابقھ مشارکت در انتخابات شده و منجر بھ بروز مجدد یکي از تناقضات مبنائي

 ژوئن خود درشرح کاریکاتوري کھ آیت اهللا خامنھ اي را در ٢٤شماره روزنامھ آمریکائي ھرالد تریبون در. آن گردید
کھ تصمیم تئوکراسي بزبان ساده ، شما راي میدھید اما خدااست« نشان میدھد در این مورد مینویسد برابر راي دھندگان

.«میگیرد

 نوعي جمھوري ١٣٥٨بررسي قانون اساسي در سال  جمھوري اسالمي پیشنھادي بھ مجمعپیش نویس قانون اسا سي
اما این مجلس با اکثریت رو ). اصل ششم قانون اساسي( در نظر گرفتھ بود ریاستي بر آمده از از حاکمیت مرد م را

اصل ( نمودین نظام تحمیلبھ ا» والیت فقیھ« خود بنام حاکمیت الھي قیمومتي مذھبي را تحت عنوانحاني و مذھبي
بنفع ولي فقیھي کھ قدرت کنترل مطلق و باین ترتیب اقتدارات اساسي مربوط بھ اعمال حاکمیت) . پنجم قانون اساسي

)اصل پنجاه و ھفتم قانون اساسي( دارد، مصادره شدند نسبت بھ قواي سھ گانھ مقننھ ، مجریھ و قضائیھ

قیمومت سنگین رھبري

فرماندھي کل نیرو ھاي مسلح ، حق اعالن جنگ و . میکند ین رھبر است کھ سیاست ھا کلي را تعییندر این نظام ا
ھمھ پرسي ، نصب و عزل و قبول استعفاي، فقھاي شوراي نگھبان ، عالیترین مقام قوهصلح و بسیج نیرو ھا ، فرمان

فرمانده کل سپاه پاسداران قضائیھ ، رئیس سازمان انحصاري صدا و سیماي جمھوري اسالمي ، رئیس ستاد مشترک ،
انتظامي ، ھمھ از آن ا واست و ھمچنین حل اختالف و تنظیم انقالب اسالمي ، فر ماندھان عالي نیرو ھاي نظامي و

 اصول قانون اساسي و حتي شریعت در بگذرد و باین میتواند حتي تحت بعضي شرائط ازوي. روابط قواي سھ گانھ 
اصل پنجاه ( زمین است در واقع رھبري بعنوان نائب امام غایب مدعي اقتدارات مطلق تقریبا نامحدود در رويترتیب

.)و ھفتم قانون اساسي

 و اجتماعي و مدیریت امور جاري در زمینھ ھاي اقتصاديرئیس جمھور شخصیت دوم کشور تنھا مسئول تدارکات و
ار گانھاي انتصابي از جانب او ست کھ خارج از ھر نوع کنترل و نظارت مردمي آنھم در زیر سایھ سنگین رھبري و

.عمل میکنند

دموکراتیک مي بخشد و با این ترتیب اھمیت انتخابات مع ذالک آرائ مستقیم و عمومي بھ رئیس جمھور مشروعیت
بعنوان فرصت بیان اراده عمومي حتي اگر مھار و کنترل شده ھم باشد از ریاست جمھوري ھر چھار سال یکبار

و تعارض مشروعیت بین منتخب آراي عمومي و نھاد ھاي سیاسي مذھبي مستقر. فرا تر میرود موضوع اسمي آن
.تاسالمي فعال شده اسدولتي بدل بھ محور اصلي پویائي تحول تاریخي اي شده است کھ در راس قدرت در جمھوري

ابوالحسن بني صدر اولین رئیس جمھور منتخب در میان کمتر از یکسال پس از پیروزي انقالب آقاي١٩٥٨در بھمن 
ایت « در شرائطي شبیھ آنچھ کھ امروز در کشور میگذر د در تعارض با ١٣٦٠ نامزد این سمت است کھ در خرداد٩٥

تا ١٣٦٠ھوري رھبر کنوني آقاي خامنھ اي بین دو دوره ریاست جم. از سمت خود بر کنار شد «اهللا خمیني
در واقع آیت اهللا خمیني . میشود ھمزمان با جنگ ایران و عراق نیز مواجھ با نوعي از ھمین تنش در قلب نظام١٣٦٨

جمھور وقت را بھ امور تشریفاتي اي محدود میکند کھ ژنرال با تحمیل آقاي موسوي بعنوان نخست وزیر، نقش رئیس
.مینامید» افتتاح جشنواره ھاي گل کوکب»ھا را بھ طنزدو گل آن 

مذھبي اش پذیرفتھ شده بود تعیین رھبر جدید ھمراه با  با در گذشت آیت اهللا خمیني کھ مشروعیت١٣٦٨در سال 
ت آقاي خامنھ اي کھ بھ جانشیني وي بر گزیده میشود حجت االسالم ساده اي بیش نیسدر واقع. ابھامات و مشکالتي است

آقاي خامنھ . پاپ شود مثل اینکھ یک کشیش ساده یک روزه. شبھ بھ لقب آیت الللھ العظمائي ترفیع یافتھ است کھ یک
دو دوره . سمت ریاست جمھوري را بعھده میگیرداین ترفیع برق آسا رامدیون آقاي رفسنجاني است کھ از این پس

 نیز از این تعارض مشروعیت ، اما بدون آنکھ بھ بحران ١٣٧٦تا ١٣٦٨ریاست جمھوري آقاي رفسنجاني در سالھاي
محدود کردن تعداد نامزدھا گزینش شده کھ در واقع نقش سیاھي لشکر در. شود، مبري نیست ھاي آشکار منجر

.میشودانتخابات ریاست جمھوري را بازي میکنند منجر بھ سقوط شدید مشارکت در این انتخابات
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دھندگان، محمد خاتمي بعنوان مرد اصالحات ، انتخابات را  در صد راي٧٩٫٩نزدیک بھ  با مشارکتي ١٣٧٦در سال 
این پیروزي غیر قابل تصور، در اکثر کشور ھاي خاور میانھ کھ . حمایت رھبر برد در برابر نامزد رسمي مورد

دو دوره ریاست .نھ استنامزد رسمي برنده انتخابات است ، بخوبي بیانگر وجود و تعارض این مشروعیت دوگاھمیشھ
و بست ھاي رھبري مواجھ گردید کھ جمھوري محمد خاتمي و کوشش ھاي وي جھت پیشبرد اصالحات ھمواره با قفل

و از این رو است کھ آقاي خامنھ اي در سال . تلقي مي کرد گسترش اعتراضات را بعنوان تھدیدي علیھ قدرت خود
.آقاي احمدي نژاد بر مي آیدمورد نظر خود  در صدد تحمیل نامزد١٣٨٤

مشاورینش آقا ي خامنھ اي مصمم بر حمایت از آقاي احمدي نژا چھار سال بعد ، علیرغم ابراز نگراني ھاي بسیاري از
 خرداد با وجود ھجوم راي دھندگان بھ محل ھاي اخذ راي ھمھ چیز بھ آرامي میگذرد٢٢روز .د بھر قیمت ممکن است

پلیس تھران در تلویزیون سخن فرمانده. د از ظھر قبل از پایان اخذ راي ناگھان ورق بر میگردد اما از ساعت پنج بع.
در ھمان زمان شروع بھ اخراج ناظرین و . کند از شروع رزمایش اقتدار نیرو ھاي انتظامي در سطح شھر مي

ات مشترک سھ نامزد رقیب ره بجائي نمي اعتراض. پایانھ ھاي تجمیع آرا میکنندنمایندگان نامزد ھا از دفاتر اخذ راي و
. بود سایھ مي افکند سایھ سنگیني از سکوت بر سالني کھ وزارت کشور براي انتشار نتائج انتخابات تدارک دیده.برند

گزاري فارس و پایگاه خبر رساني ستاد انتخاباتي او در حالیکھ آژانس ھاي خبري طرفدار اقاي احمدي نژاد مانند خبر
.باور نکردني در باره نتائج انتخابات مي کنندنیوز شروع بھ انتشار ارقاميو رجا 

تقلب گسترده

در . ھمین نتائج را قطعي اعالم کرد دو چندان شد شگفت زد گي عمومي چند ین ساعت بعد زماني کھ وزارت کشور
ذ راي و مناطق مربوط بھ آن منتشر میلیون راي بدون ھیچ اشاره اي بھ حوزه ھا ي اخصد نتائج ابتدا در بستھ ھاي دو

ھمان و ضعییت و گردیدند و پس از چندین ساعت سکوت در بامداد روز بعد در بستھ ھاي پنج میلیون راي بامي
احمدي نژاد نتائجي را اعالم میکنند کھ بعدا مورد در تمام این مدت ابتدا رسانھ ھاي ھوادار اقاي. شرائط اعالم گردیدند 

.شور قرار میگیردتائید وزارت ک

 در صد مشارکت افزایش مي یافت میزان آرا ھر ٨٥راي یعني عالوه بر این گرچھ جمع کل آرا تا حد سي و نھ میلیون
گوئي در ھمھ شھر ھا و مناطق ، فارغ از مسائل خاص. ھمان ارقام اولیھ باقي مانده بود نامزد در تمام طول این مدت

باالخره فھرست نتائج جزئي و پس از ده روز. ن نسبت بھ نامزدھا راي داده اند ھریک آنھا راي دھندگان بھ ھما
.عموم قرار گرفتشھرستانھا و مناطق مختلف در پایگاه وزارت کشور در اختییار

یعني پس از چھار سال . راي آورده بود ٢٤٥٢٧٥١٦یعني  در صد آرا٦٢٫٦٣بنا بر ارقام اصلي آقاي احمدي نزاد 
 راي مرحلھ اول ٥٧٥١٠٠٠آن چناني توانستھ بود میزان آراي خود را نسبت بھ  و با بیالن اقتصاديفرسایش قدرت

 ٣٣٣٦٣٥با کسب تقریبا پنج برابر کند و حال آنکھ در جھت مقابل یکي از رقباي وي آقاي کروبي ،١٣٨٤انتخابات
.کرده بود، بدست آوردب کس١٣٨٤راي توانستھ بود تنھا یک پانزدھم میزان راي اي را کھ در سال 

حتي خود حاکمیت بھ شبھاتي . انتخابات را مي برند میریزد تحقیقات گوناگوني آب بھ آسیاب کسانیکھ ظن تقلب وسیع در
بنا بر تحقیقي از جانب موسسھ چاتنھام ھاوس لندن در دو. از آرا ماخوذه اذعان مي کند در باره نزدیک بھ سھ میلیون

انتخاباتي آقاي احمدي نژاد باید نھ براي دستیابي بھ چنین نتائج.  صد واجدان شرائط راي داده اند استان بیش از صد در
بیشتر از نیمي از آرا اصالح طلبان را ھم در یک سوم شھرستانھا جذب تنھا آرا ي محافظھ کا ران و میانھ رو ھا بلکھ

در ١٣٨٤و١٣٨٠- ١٣٧٦کار ھمیشھ در انتخابات ھاي باالخره بر خالف نظر رائج نامزد ھاي محافظھ و. کرده باشد 
درست در روستا ھاست کھ معموال محافظھ روستا ھا از اقبال کمتري بر خوردار بوده اند بنا بر تحقیق چاتنھام ھاوس

اغلب در این مناطق اقلیت ھاي قومي معترض نسبت بھ قدرت مرکزي چون. کاران کمترین میزان آرا را جذب میکنند 
است  باالترین اکثریت را آورده١٣٨٨معجزه اي آقاي احمدي نژاد درست در این مناطق در سال با چھ. ي میکنند زندگ

؟

. قربانیان سیاست ھاي اقتصادي آقاي احمدي نژاد بشمار میروندعالوه بر این در اقشار مردمي کارگران در شمار اولین
طبقھ در صد و بیکاري انبوه ھستند کھ بیش از ھمھ جوانان این ٢٠عمده آنھا تورم بیش از سیاست ھائي کھ مشخصات
» جشن پیروزي« است ؟ در فرداي چگونھ آقاي احمدي نژاد راي آنھا را بخود جذب کرده. اجتماعي از آن رنج میبرند 

تظاھرات است میلیون ھا مردم در تھران و شھر ھاي بزرگ در آقاي احمدي نژاد کھ تبریک رھبر را ھم در یافت کرده
بیان احتماال اگر حکومت بوش ، با. نسبت بھ آنچھ را سرقت آرا خود مینامند، بلند کردند خود فریاد اعتراض و انزجار

این اھمیت ، گرچھ محدود بھ جنگ طلبان ھا و متحد بي قید و شرط اسرائیلي اش ھنوز بر سر قدرت بود بسیجي بھ
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پرزیدنت اوباما نسبتا ایرانیان را از ترس ایاالت متحده آمریکا و بھ مذاکرهاراده . طبقات متوسط جامعھ، مشکل تر بود 
ھمتایان رئیس جمھور آمریکا بر خالف. ساخت تا بتوانند بر ترس از نظام خود نیز نیز فائق آیند مداخلھ خارجي رھا

 امور داخلي یک کشور و در مداخلھ درارو پائي و از جملھ فرانسوي خود بھتر توانست تعادل بین ضرورت احتراز از
.کندعین حال ضرورت محکوم کردن سرکوب مردم را رعایت

بحران ھاي تاریخ خود در گیر است در گرو سر نوشت امروز تنھا آینده جمھوري اسالمي کھ با یکي از سخت ترین
 یک نوع مسابقھ افراطي سخت تر شدن رفتار ھا در داخل کشور میتواند منجربھمجادالت و مبارزات کنوني نیست بلکھ

کردعلیھ کشور ھاي غربي ھم بشود کھ گفتگوي بین واشنگتن و تھران را نیز سخت تر خواھدگرایانھ

. مراجعھ کنید٢٠٠٧مورخ ژوئن و ژوئیھ » بر فراز ایران توفان ھا« ویژه ایران بنام » شیوه نظر «٩٣بھ شماره -١

.لوموند دیپلوماتیک« پولایران در تحت سیطره« رامین معتمد نژاد -٢

 از ١٩٨٨لو موند دیپلو ما تیک ژوئن » مقابلھ با محافظھ کارانامام خمیني در« در مورد این جنبھ شگفت بھ مقالھ -٣
.فرمائیدھمین قلم مراجعھ

ھبر نائب این میالدي غیبت نموده بنا بر نظر آیت اهللا خمیني ر٨٧٤بنا بر نظریھ شیعھ امام دوازدھم شیعیان از سال -٤
بسیاري البتھ این نظریھ والیت فقیھ مورد نقد و مخالفت. اختییارات مطلقي از جانب اواست امام غائب است و داراي

.دیگر از علماي شیعھ قرار گرفتھ است

٥- www.chathamhouse.org.uk/files/14234_iranelection0609.pdfتحلیل ھای و ھمچنین مال حظات و
»انم ماری لو دیھ فوالدیجمعیت شناس خ le dessous des cartes électorales l زوئن مجلھ٢٣در شماره « La

vie des idées ; www.laviedesidées.fr/Iran-le-dessous-des-cartes.html


