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     شنوندگان عزيز، در برنامه بحث هفته امشب آه اجراي آن را همكارم فرح جهانگيري به عهده دارد، آقايان مهدي 
بك امير خسروي يكي از پايه گزاران و خانبابا تهراني، فعال سياسي و تحليلگر مسائل ايران مقيم فرانكفورت و دآتر با

رهبران حزب دموآراتيك مردم ايران، علي آشتگر تحليلگر و مدير مسئول نشريه ميهن از پاريس نظرات خود را در 
 .ارتباط با رويدادهاي اخير در ايران بيان مي آنند

 
ه اين آخرين برنامه بحث هفته از آن جا آ.      جهانگيري ـ با سالم خدمت شتوندگان و ميهمانان عزيز برنامه

راديويي ما در سال جاري خورشيدي است، اجازه مي خواهم آه فرا رسيدن سال نو و جشن هاي فرخنده  نوروز 
را به همه ايرانيان در سراسر جهان تبريك بگويم و به شيوه سنتي خودمان، خواستار صد سال بهتر از اين 

بازداشت شخصيت هاي [با توجه به رويدادهاي چند روزه اخير ايران بي مناسبت نديدم . سال ها براي همه بشوم
مذهبي، همچنين درگيري هايي آه در چهارشنبه آخر سال ـ مراسم چهارشنبه سوري ـ بين برگزار آنندگان /ملي

در رابطه با ايرانيت و اسالم ] اين مراسم ملي و سنتي  با نيروهاي انتظامي و شخصي پوشان به وجود آمد
چه عاملي موجب شده است آه عناصر تشكيل دهنده  هويت ملي : پرسش من اين است.  داشته باشيمصحبتي

ايرانيان، آه تاآنون ترآيبي از آداب و رسوم ملي قبل از اسالم با آيين ها و سنن اسالمي و بعدها برخي عادات 
در پي انقالب اسالمي، به تقابل آسب شده از جهان غرب بوده، بعد از سال ها همزيستي مسالمت آميز با يكديگر 

 !آقاي تهراني، لطفا شما بحث را شروع آنيد. باهم برخاسته اند
     تهراني ـ با سالم به شما و با شادباش نوروزي به ملت ايران به مناسبت فرا رسيدن جشن هاي خجسته 

 ايرانيان هرساله، در ديد و در اين جا بي مناسبت نيست به نكته اي اشاره آنم و آن اين آه. نوروز و سال نو
سال هاي » صد سال نه از اين سال ها، و صد سال به از اين سال ها«: بازديدهاي نوروزي شان، با اداي جمله

بهتري را براي هم آرزو مي آنند؛ سال هايي بهتر از آنچه آه طي قرن ها زير سايه سنگين استبداد، ظلم، ستم و 
 . ت سر نهاده اندمحروميت از نعمت رفاه و آزادي پش

     بيان اين خواست، نشانگر آرزوي تاريخي ملتي است آه در راه نيل به جامعه اي آزاد و آباد و فارغ از 
 .هرگونه ظلم و بي عدالتي، همواره آوشش آرده و همچنان هم به تالشش ادامه مي دهد

 موقعيت جنبش آزاديخواهي در ايران؛      در آستانه سال نو، نگاهي مي آنيم به اوضاع چند سال اخير آشور و
 آه با نافرماني مدني ملت ايران، ضربه 1376 خرداد 2به ويژه پس از پايان جنگ هشت ساله و رويداد 

اين نافرماني مدني، چنان تكان بزرگي به جامعه داد آه مي توان . مهلكي بر پيكر فرتوت ارتجاع ديني وارد آرد
براي حفظ و صيانت هويت ملي ايران، در برابر دست اندازي هاي ارتجاع اين پيكار عمومي، : به جرات گفت

خشك انديش حكومتي، نه تنها صراحت و شفافيت يافته، بلكه به مرحله جدال روياروي ميان ايرانيت و اسالميت 
 .در تمام سطوح و اشكال خود در جامعه ارتقا پيدا آرده است

حجرين ديني ـ زير علم اسالميت و طرفداري از واليت مطلقه  فقيه ـ      در اين جدال سرنوشت ساز، در يكسو مت
قرار دارند آه با وسيله قرار دادن دين، با سرآوب و غارت مردم و نگهداشتن جامعه در بن بستي تاريخي، و با 
 نفي هويت و ارزش هاي فرهنگي و ملي ايرانيان، ادعا مي آنند آه تنها وجه مشخص هويت ايرانيان، مسلمان

از سوي ديگر اآثريت مردم ايران ـ عليرغم باورهاي مذهبي شان ـ مذهب را يك امر خصوصي . بودنشان است
مي دانند، و با تكيه بر تاريخ آهن، سنن و آداب و رسوم خويش، براي پاسداري از زبان و فرهنگ هزاران 

لي خود تلقي مي شناسد و نه فقط مجموعه اين ارزش هاست آه ايرانيان، آن را هويت م. ساله شان ايستاده اند
 .پايبندي ديني و اعتقادات مذهبي شان

     در رابطه با بحث امروزمان، بد نيست به خاطره اي اشاره آنم آه مربوط به يك گفت و گو در اوايل انقالب با 
 خروجم از روزي همراه يكي از         دوستانم ـ دآتر خليلي ـ براي رفع مانع اجازه. صادق قطب زاده است

قطب زاده در دفتر آارش، با صميميت و شور و هيجان زايدالوصفي از ما . آشور، به وزارت خارجه رفتيم
پس از احوالپرسي و اظهار . من او را پس از سال هاي دراز مهاجرت، بار ديگر در ميهن مي ديدم. استقبال آرد

نتقاد از انحصار طلبي نيروهاي مذهبي و محبت، سر بحث در باره ي اوضاع آشور باز شد و ما شروع به ا
سنگ اندازي هاي جبهه              دين ساالران مرتجع، در برابر خواسته هاي به حق مردم آرديم، آه ناگهان          

شما دوستان قديمي من هستيد و خوب مي دانيد آه من از ايام : قطب زاده از جا در رفت و خطاب به ما گفت
چه در توان داشته ام در راه آزادي و رهايي ميهن و مردم ايران دريغ نكرده ام؛ تا آار به اينجا جواني تاآنون هر



حاال درست در لحظه اي آه ملت، نيازمند همبستگي ملي در راه رسيدن به . يعني پيروزي انقالب رسيده است
بلند آرده  و مي خواهند به ما آزادي و عدالت و خوشبختي است، عده اي از آقايان روحاني و قشريون مذهبي سر 

و مردم ايران حالي آنند آه تنها مشخصه هويت ايراني ما، مسلمان بودن و تشيع ماست؛ نه ايرانيت و هويت 
پاسخ صريح و روشن من به اين آقايان اين بود و هست آه ما در درجه اول ايراني و : قطب زاده افزود. ملي ما

از . و آنگاه به عنوان ايراني، مسلمان شيعه هم هستيم. يت ما ارجح استداراي هويت ملي هستيم آه بر اسالم
همان زمان آه قطب زاده قرباني اين انديشه شد تاآنون پيكار ميان ايرانيت و اسالميت در تمام عرصه ها جريان 

 . دارد، و مردم ايران در اين مبارزه اردوي ارتجاع را قدم به قدم به پس مي رانند
 ي ـ آقاي بابك اميرخسروي نظر شما در اين باره چيست؟     جهانگير

     اميرخسروي ـ  من هم به شما سالم مي آنم و از اين فرصت استفاده آرده، فرا رسيدن عيد ملي و نوروز 
 .باستاني نوروز را به ايرانيان تبريك مي گويم

 .گويم     جهانگيري ـ من هم از طرف شنوندگانمان به شما متقابال تبريك مي 
اما در پاسخ سوالتان، به نظر من علت گسست و           رو در رويي اي آه االن .      امير خسروي ـ متشكرم

به وجود آمده ـ و شما به درستي روي آن تاآيد مي آنيد ـ رفتاري است آه همزيستي مسالمت آميز عناصر 
ايي آه به مرحله  تقابل ميان اسالم و ايرانيت مختلفه  و مرآب هويت ايراني را اين چنين برهم زده است؛ تا ج

اين واآنش، عكس العملي است در قبال آن رفتار؛ رفتاري آه به صورت يك پناهگاه و مرجعي براي . آشيده است
جوانان در آمده، تا با قرار گرفتن در آن و تدوين يك هويت ايراني، خود را از دستگاه حكومتي فعلي جدا سازند 

 . ، و جنبه ايراني خودشان را برجسته تر آنند شخصيت ويژهو از اين طريق
در همان .      اگر به ياد داشته باشيد، بالفاصله بعد از انقالب، تالشي براي حذف سنت هاي ايراني آغاز شد

به . زمان هم مي خواستند تعطيالت نوروز را به يك روز تقليل بدهند آه با عكس العمل بسيار شديدي روبرو شد
 من از آغاز در ميان گردانندگان جمهوري اسالمي، نوعي طرز فكر وجود داشت آه من آن را تفكر طالباني نظر

آنان تالش مي آردند هرچه را آه به سنت ايراني قبل از اسالم مربوط مي شد، حذف آنند و تالششان . مي نامم
يكسره رها آردند، و حتا در برخي جاها به آثار باستاني ايرانيان را .  فقط به مراسم و اعياد هم محدود نمي شد

اگر هم نتوانستند اين آار را به سرانجام برسانند، به اين دليل بود آه با مقاومت . تخريب آثار باستاني پرداختند
 . و ايستادگي هوشيارانه مردم و جوانان روبرو شدند

گويم آه در زمان سلطه  اعراب هم ايرانيان،      چنانچه بخواهم باز هم به يك مقايسه ي تاريخي بپردازم، بايد ب
براي حفظ شخصيت و هويت خود، به زبان، فرهنگ و تاريخشان پناه بردند و اين گونه بود آه توانستند هويت 

ايراني، . ايراني ها هرگز مانند مصري ها ماهيت خود را از دست ندادند و عرب نشدند. ايراني خود را حفظ آنند
ت ها و تاريخي آه هزارها سال قبل از ورود اعراب به ايران و پذيرش دين اسالم توسط با اتكا به همين سن

 . توجه به اين نكته به نظر من اساسي است. ايرانيان، وجود داشت، ايراني باقي ماند
     جواناني آه طبق سخنان اخير آقاي خاتمي، هفتاد درصدشان در همين جمهوري اسالمي به دنيا آمده و رشد 

ده اند، قاعدتا مي بايد دآترين اسالم را پذيرفته باشند؛ اما مالحظه مي آنيد آه شعله  ايرانيت آنچنان قوي است آر
اين امر را من نوعي اعتراض جوانان به تحميل ها . آه اين جوانان هم به هويت و عناصر ملي شان باز مي گردند

 . آنندو فشارهايي مي دانم آه عليه رفتار حكومتيان اعمال مي 
     مردم با اين رفتارشان مي خواهند بگويند آه ما تسليم فشارهاي حكومتي نمي شويم و اين رفتار قبل از همه 

 .چيز نوعي اعتراض و  فاصله گرفتن از سيستم حكومتي است
موضوع      جهانگيري ـ بله، حتا برخي از نشريات و روزنامه هاي داخل آشور، اخيرا و براي اولين بار به اين 

اشاره آرده اند آه اين اعتراض ها نشاني از فوران خشم جوانان، در مقابل محدوديت هايي است آه به آن ها 
 . تحميل مي شود

      آقاي آشتگر نظر شما چيست؟
     آشتگر ـ من هم ضمن عرض تبريك به ملت ايران و همچنين به شما، عرض مي آنم آه اعياد ملي ايرانيان ـ 

مثال آريسمس يك روز مذهبي . ر اعيادي آه در جهان هستند ـ آامال ايراني و غيرمذهبي هستندبرخالف ديگ
ما ايرانيان اين مزيت را داريم آه عيد نوروز، . يا در آشورهاي عربي، همه اعياد مذهبي هستند. است

 از قوميت و مذهب چهارشنبه سوري و اساسا تمام اعياد بزرگ ملي مان متعلق به تمام ايرانيان است؛ صرفنظر
همانطور آه دوستان هم اشاره آردند ـ قبل از آنكه اسالم به ايران . و اين امر بسيار اهميت دارد. و باورهاشان

 . راه يابد ـ مردم اين سرزمين اديان مختلفي داشته اند



ما در : دوما. ه ايملت ما به عنوان ايراني در اين سرزمين زندگي مي آرده  است؛ با هر فكر و عقيد:      اوال
ما : سوما. درجه نخست طبيعتا انسان هستيم و قدمت انسانيت و انسان بودن از تعلق به يك آشور مهمتر است

حال اگر بيشتر ايراني ها مسلمانند؛ ولي در . ايراني هستيم و ايراني ها مي توانند مذاهب گوناگوني داشته باشند
 .  دارنداين سرزمين اديان ديگري هم وجود داشته و

فقط در اين دوران است آه رهبران آنوني .       در گذشته هيچكس از دين اسالم برداشتي ضد ملي نداشت
جمهوري اسالمي عمال در برابر ارزش هاي ملي ما قرار گرفته اند و در واقع با اين آارشان در برابر منافع ملي 

منظورم . ابل در سال هاي گذشته تشديد هم شده استايرانيان و هويت ايراني ما قد برافراشته اند، و اين تق
از همان اوايل انقالب يعني پس از استقرار جمهوري اسالمي ما ديديم آه اين ها نوعي . سه سال اخير نيست/دو

خصومت با هر آنچه آه غير اسالمي است ـ چه با اعياد و  ارزش هاي ايراني و چه با ايرانيت به طور عمومي 
 . ن به ساير مذاهب ـ دارندو چه با معتقدي

 22     امروز هم وقتي به دقت نگاه آنيم، مي بينيم آه آن جناحي آه در حكومت دست باال را دارد و به مدت 
سال در ايران اهرم هاي اصلي قدرت را در دست داشته است، مانند آقايان خامنه اي و رفسنجاني، برداشتي از 

زش هاي ملي و هرآن چه آه ايراني ها به عنوان ايرانيت مي شناسند، قرار اسالم عرضه مي آنند آه در برابر ار
 . طبيعي است آه چنين برداشتي سد راه حرآتي است آه ملت ايران آغاز آرده است. دارد

     شما به ميزان توجهي آه اين ها در همه  سال هاي گذشته به منافع ملي ايرانيان در منطقه و عرصه  
آنگاه متوجه مي شويد آه نه تنها در تمام اين سال ها به منافع ملي ايران پشت .  اند، نگاه آنيدبين المللي داشته

رفتاري آه در همين جشن چهارشنبه . آرده اند، بلكه به ارزش هاي مورد قبول ايرانيان نيز بي اعتنا بوده اند
ند با ارزش هاي ايراني از در سازش سوري اخير با جوانان ايراني آردند، نشان داد آه به هيچ وجه حاضر نيست

بديهي است آه چنين برداشتي، نقطه مقابل همه آن ارزش هايي است آه براي ما ايرانيان . و سازگاري درآيند
 . عزيز و گرانقدر است

.      جهانگيري ـ شنوندگان عزيز، به بحث هفته ما گوش مي آنيد آه از شهر واشينگتن دي سي پخش مي شود
فعاالن سياسي و در واقع بخش اعظم اپوزيسيون خارج از آشور و تقريبا تمامي رهبران گروه هاي بسياري از 
مذهبي در داخل آشور بر اين عقيده اند آه با توجه به تجربه  انقالب، به صالح آشور است آه /ملي و يا ملي

با توجه به اين . ام شودهرگونه رفرم يا اصالحي در چارچوب قانون اساسي فعلي و قوانين موجود آشور انج
واقعيت آه در شرايط آنوني، تمامي اقدامات خشونت آميزي آه عليه خودي ها انجام مي گيرد، با تكيه به همين 

قوانين موجود آشور اعمال مي شود، به نظر شما راه برون رفت از اين آالف سردرگم آنوني چه مي تواند 
 باشد؟   

 !     آقاي تهراني شما بفرماييد
    تهراني ـ در اين آه مردم ايران خواهان گذار مسالمت آميز از اين مرحله برزخي تاريخ خود هستند و آرزو  

اين . دارند ـ بدون اعمال هيچ گونه خشونتي ـ اين فرآيند تحول را پشت سر بگذارند، ترديدي نداشته باشيم
 انتخاباتي بعد از آن در پاي صندوق ها، با  و چندين دور76 خرداد 2واقعيت را مردم با حضور گسترده خود در 

افزون بر اين شكيبايي، صبوري و خويشتنداري اي آه قاطبه مردم ايران . راي قاطع خودشان به اثبات رساندند
تاآنون در برابر تهاجم خشونت آميز جناح راست و متحجرين از خود نشان داده اند، گواهي بر اين خواست 

اما در پاسخ اين پرسش آه آيا در چارچوب قوانين موجود جمهوري اسالمي، . مسالمت جويانه مردم ماست
فرآيند اصالحات را مي توان به سر منزل مقصود رساند يا نه، بايد عرض آنم آه تجربه چهار سال گذشته به 

 . نظر من شايسته يك جمع بندي همه جانبه است
 اين شعار، نشان از اين واقعيت دارد آه درست است      محور شعاري آه آقاي خاتمي برگزيد و الزامات طرح

آه ايشان از ابتدا براي مقابله با خشونت گرايي و قانون شكني و انحصار طلبي، با تكيه بر شعار و سياست 
پيروي از قانون و قانونگرايي به ميدان آمد؛ اما در نيمه راه در اثر سوء استفاده اقتدارگرايان انحصار طلب و 

مشكل آقاي .  آه بيشتر ارگان هاي انتصابي قانون موجود را در اختيار دارند، تقريبا خلع سالح شدجناح راست
خاتمي در پيشبرد امر اصالحات مردمساالرانه در چارچوب نظام قانوني اي بود آه بخش اعظم ساختارهاي آن 

آه اين جناح خود سد راه مالي نظام و جناح انحصارطلب قرار داشت؛ /انتصابي و در انحصار مافياي سياسي
از اين رو به روشني مي بينيم آه هم اآنون جناح انحصارطلب . هرگونه اصالحات و تحوالت ساختاري است

چگونه به بهانه قانون و قانونمداري، با تكيه بر همان ساختارهاي آهنه حقوقي و قوانين موجود، دست و پاي 
 .تآقاي خاتمي را در راه پيشبرد اصالحات بسته اس
      جهانگيري ـ پس چه راهي در پيش است؟



     تهراني ـ مالحظه آنيد، همين دستگاه قضايي موجود ـ عليرغم اين آه مدعي استقالل است ـ به نظر من تمام 
و آمال زير نظر رهبري شخص ولي فقيه و بر اساس رهنمودها و قوانين واليت مطلقه آقاي فقيه انجام وظيفه 

 . مي آند
گاه قضايي موجود در حقيقت در برابر قوه مجريه و رئيس آن و قوه قانونگزاري و گرايش اصالح      دست

طلبي، تنها از خود ـ آن هم به سود جناح                مقابل ـ استقالل نشان مي دهد؛ به همين دليل هم ابزاري 
 . در دست انحصار طلبان براي سرآوب خواست اصالحات و آزادي است

اين مطلب را . عناصر اطالعاتي و امنيتي در دستگاه قضايي نفوذ آرده اند: انگيري ـ برخي ها مي گويند     جه
 . من به استناد نوشته هاي روزنامه هاي داخل آشور مي گويم

اين دستگاه .      تهراني ـ بله، من اين مطلب را با اجازه دوستان، به زبان ساده تر و عريان تر بيان مي آنم
 عمال به صورت دستگاه فرمانداري نظامي جناح راست بعد از آودتا، عليه گرايش اصالح طلبي و قضايي

آزاديخواهي در آمده و ماموريت تاريخي خود را نه در برقراري عدالت و حق، بلكه در سرآوب نيروهاي 
ريم شخصي آزاديخواه و تحول طلب جامعه و بگيرو ببند روزنامه نگاران، بستن مطبوعات، تجاوز به ح

در هيچ دوره از تاريخ ميهن ما . شهروندان ـ به بهانه تجمع غيرقانوني در منازل ـ و ربودن دگرانديشان مي داند
به همين جهت است آه مردم به اين . چنين بي قانوني و قانون شكني اي به نام دين و قانون انجام نگرفته است

بنابراين قوانين موجود و ساختارهاي حقوقي آن . ه انددستگاه به اصطالح قضايي، نام دستگاه قصابي نهاد
نيازمند به بازبيني اساسي است و بدون بازبيني اين قوانين، سخت مي توان باور آرد آه در چارچوب همين 

در نتيجه تنها راهي آه مي ماند، مراجعه به آراي عمومي . قوانين، فرآيند تحوالت و اصالحات به سرانجام برسد
تا از اين طريق بتوان به آمك راي مردم و بازنگري قوانين، راه را بسوي پيشبرد اصالحات اساسي مردم است، 

در اين انتخابات هر نامزد . يكي از مراحل راهگشايي اين فرآيند ضروري، انتخابات آينده است. گشود
يني و اصالح قوانين موجود را  انتخاباتي اي آه با ارائه برنامه اصالح طلبانه به ميدان مي آيد، بايد مساله بازب

 . براي پيشبرد اصالحات، به مثابه يك خواست ضروري انتخاباتي طرح آند
      جهانگيري ـ آقاي دآتر اميرخسروي، نظر شما چيست؟

 .     اميرخسروي ـ به نظر من آنطور آه شما مي فرماييد نيست
 !     جهانگيري ـ پس لطفا راه حلتان را بفرماييد

همانطور آه عرض آردم . ير خسروي ـ اجازه بدهيد ابتدا توضيحي بدهم، بعد راه حلم را خواهم گفت     ام
مذهبي، الييك و /دستگيري ها، تجاوز به حقوق مطبوعات و نيروهاي ملي، ملي. آنطور آه شما مي فرماييد نيست

 .ست آه آار مي آندغيره آه به استناد قوانين موجود انجام مي شود، در واقع نهاد قوه قضاييه ا
 .     جهانگيري ـ تفسيري است آه از قوانين موجود مي آنند

 .     اميرخسروي ـ نخير، اصال تفسير نيست
 !     جهانگيري ـ باالخره تفسير خودشان آه از قوانين موجود هست؟

، دستگيري همين موردي آه شما اشاره آرديد. اصل زورگويي است.      اميرخسروي ـ نخير، تفسير نيست
: در اين مورد رئيس دادگستري و دادگاه انقالب اسالمي مي گويد. مذهبي/اخير بيست و چند تن از نيروهاي ملي

ايشان موضوع آشف دستگاه ويژه خودشان . ما بر اساس آشف گروه برانداز نظام، اين عده  را دستگير آرده ايم
يست آه از چه زماني قوه قضاييه، آار دستگاه امنيتي را معلوم هم ن. را به عنوان علت دستگيري اعالم مي آنند

اين آار، وظيفه وزارت اطالعات و امنيت آشور است آه اگر احيانا آشف آرد آه گروهي به قصد . انجام مي دهد
براندازي نظام، تجمعي تشكيل مي دهند، برود و موضوع را بررسي آند و در صورت آشف مورد براندازي، 

 آرده، تحويل دستگاه قضايي بدهد، تا دستگاه قضايي با پيگيري پرونده ها و محاآمه آن ها به ايشان را دستگير
 ! اين نتيجه برسد آه آيا مجرمند يا نه

     در اين جا به نظر مي رسد آه دستگاه قضايي براي خودش دستگاه امنيتي دارد آه راسا امر پيگرد و آشف 
در حالي آه اين آار اصال جزو وظايف دستگاه قضايي نيست و آامال . هدگروه هاي برانداز نظام را انجام مي د

به همين علت هم عده اي از وآالي مجلس . خالف همين قوانين موجود و قانون اساسي جمهوري اسالمي است
ستي آيا دخالتي، نقشي و د! آقا شما در اين ماجرا چكاره بوده ايد؟: از وزير اطالعات و امنيت سوال آرده اند آه

 هم در اين آار داشته ايد، و اصال اطالعي يا نظري در اين مورد داريد؟ چه اقدامي آرده ايد؟ 
آن ها بر اساس قانون موجود :      از اين روست آه به نظر من مساله به اين سادگي ها نيست آه بتوان گفت

اصال زورگويي است آه به اين . ستآار آن ها شكل ديگري از اعمال خشونت ا. ابدا چنين نيست. رفتار آرده اند
در يك مثال ديگر، زماني آه مطبوعات را به . صورت اعمال مي شود و هيچگونه اساس و پايه  قانوني هم ندارد



براي اين اقدام . صورت فله اي ـ چكي ـ تعطيل آردند، نه دادگاهي تشكيل دادند و نه اسناد واقعي و قانوي داشتند
 استناد آردند؛ قانوني آه در دوران شاه، براي مقابله با دزدان و اشرار 1339 سال خودشان هم تنها به قانون

و چاقوآشان به تصويب رسيده بود، و ديديم آه چگونه اين قانون را شامل حال مطبوعات هم دانستند و با 
نكته است آه آن ها قصد من توضيح اين . تعطيل روزنامه ها، عده اي از روزنامه نگاران را روانه زندان ها آردند

بلكه رفتارشان همچنان زورگويي، اما به شكل . اصوال بر اساس قانون اساسي خودشان هم حرآت نمي آنند
ديروز گروه هاي فشار هجوم مي آوردند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند، امروز . ديگري است

. ين مساله اي است آه به نظر من بايد روشن شودا. دستگاه قضايي، همان آار را به شكل ديگري انجام مي دهد
به همين دليل من معتقدم آه اجراي درست قانون اساسي جمهوري اسالمي مي تواند يك شعار مورد تقاضاي 

 . مردم باشد
همين چند روز . قانون اساسي جمهوري اسالمي، دگم نيست:      نكته ديگري آه بايد گفته شود اين است آه

اين جور . اين قانون اساسي يك امر بشري است: ي رئيس جمهور در سخنراني اش صريحا گفتپيش آقاي خاتم
 . نيست آه تمام علما و بزرگان به همه اصول آن ـ باالجماع ـ راي داده باشند

 .     جهانگيري ـ بله، و اين يكي از نكات مثبت سخنان ايشان بود
ه مواد و يا اصولي از اين قانون اعتراض داشته باشند، ممكن      اميرخسروي ـ البته ممكن است آه بعضي ها ب

اما در همين قانون اساسي . است بگويند آه اين قانون آاستي هايي دارد و مواردي بايد به آن اضافه شود
موضوع اصالح قانون پيش بيني شده است و در آن ظرفيت اصالح و تغيير وجود دارد و با حرآت در چارچوب 

 با استفاده از تمام ظرفيت هاي آن، مي توان از نظام واليت فقيه به سمت مرحله جمهور مردم گذر همين قانون و
 . آرد

      جهانگيري ـ چگونه و با چه ابزاري؟
     امير خسروي ـ مثال با درخواست لغو دادگاه هاي ويژه روحانيت، يا با محدود آردن اختيارات نظارت 

مجلس شوراي اسالمي و دولت آقاي خاتمي . اي ديگري از اين دستاستصوابي شوراي نگهبان و آاره
 . مي توانند در چارچوب همين قوانين موجود، در سمت و سوي تغيير و اصالح حرآت آنند
حال بفرماييد با چه .      جهانگيري ـ با اآثريت فعلي مجلس شورا آه هنوز نتوانسته اند تغييري به وجود آورند

 ابزار ديگري؟
ما آه . اميرخسروي ـ البته حرآت به سوي تغيير و اصالح، يك فرآيند پيكار است آه بايد آغاز شود     

. ابزار آار ـ همان طور آه عرض     آردم ـ مجلس است آه هنوز توان اين آار را دارد. نمي توانيم معجزه آنيم
ه هيئت نظارت و پيگيري قانون اخيرا شنيده ام آه آقاي محمد رضا خاتمي، برادر رئيس جمهور گفته است آ

اساسي در حال تهيه و تدارك طرح جامعي است آه بر اساس آن، بدون دخالت قواي      سه گانه در يكديگر، 
اختيارات رئيس جمهور به حدي مي رسد آه ايشان بتواند از دست اندازي و تجاوز به قانون اساسي جلوگيري 

 .  به مجلس آورده شود تا دولت بتواند آاري انجام دهدتوجه آنيد آه اين اليحه ابتدا بايد. آند
 .      جهانگيري ـ ولي تا وقتي آه رهبر مملكت حق وتو دارد، اين ها امكان انجام چنين آاري را ندارند

من . در يك مرحله اي ديگر آارساز نخواهد بود.      اميرخسروي ـ بله، ولي حق وتوي رهبر هم حدي دارد
اگر چنين نبود آه . ن موضوع ـ خود ـ يكي از مشكالت و معضالت آنوني جمهوري اسالمي استقبول دارم آه اي

 .ديگر آار تمام بود و جامعه به آساني مي توانست به سوي مردمساالري حرآت آند
 !     جهانگيري ـ اجازه بدهيد برويم سراغ آقاي آشتگر
اگر آار : همانطور آه آقاي تهراني هم تاآيد آرد: ه آنم     اميرخسروي ـ اجازه بدهيد من اين نكته را هم اشار

به جايي نرسد و همه آارها از طريق شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام بلوآه شود، قطعا بايد 
در پي تدارك يك              همه پرسي، براي تغييرات الزم در قانون اساسي و اجراي اصالحات و تحقق آامل 

 . به نظر من راهي جز مبارزه مسالمت آميز وجود ندارد. فت و در اين راستا پيكار آردحاآميت مردم ر
      جهانگيري ـ آقاي آشتگر نظر شما چيست؟

هرچند آه از اين قانون .      آشتگر ـ بايد عرض آنم آه در دل قانون اساسي متاسفانه خشونت هست
 سال پيش، 20ن اساسي از طريق رفراندم عمومي در اما پس از تصويب قانو. تفسيرهاي خوبي مي توان آرد

. بعدها مواردي به عنوان متمم به قانون اساسي اضافه شد آه يكي از آن موارد، اصل واليت مطلقه فقيه است
در اين مورد قدرت و اراده و عزم ملي به يك نفر داده شده آه او صاحب تمام قدرت هاست؛ در عين حال 

اين يكي از . باالي چشمت ابروست: دارد و هيچ آس هم حق ندارد به ايشان بگويدآوچكترين مسئوليتي هم ن
آقاي خامنه اي عده اي را : به عنوان نمونه. نقايص قانون اساسي است آه عمال در يك چرخه باطل حرآت مي آند



. مي بينداين شوراي نگهبان نيز نظارت استصوابي را تدارك . به عنوان اعضاي شوراي نگهبان برمي گزيند
همين شوراي نگهبان، عده اي را آه موافق خودش و آقاي خامنه اي هستند، انتخاب مي آند آه تنها اين عده در 

از آنجا آه مجلس خبرگان هم از خودشان است، ناگزير هميشه خامنه اي را تاييد . مجلس خبرگان حق راي دارند
اين واليت مطلقه فقيه امري است آه آامال در برابر اصل بنابر. و اين دور باطل همواره تكرار مي شود. مي آنند

از اين رو اين مواردي آه به قانون اساسي اضافه شده، بايد . نظارت استصوابي هم همچنين. آزادي قرار دارد
رفراندم هم زماني عملي است آه مجلس اراده داشته باشد . در جريان يك رفراندم عمومي از ميان برداشته شود

 قانون اساسي اين مساله را به همه پرسي 56سوم آراي نمايندگان مجلس، بر اساس فصل / با دوو بتواند
 . بگذارد

مساله ديگر اين آه .      به نظر من ملت ايران بايد اصل واليت فقيه و نظارت استصوابي را از ميان بردارد
  …بسياري از اختياراتي آه در دست آقاي خامنه اي است

 . ثانيه وقت باقي است30ـ فقط      جهانگيري 
در ايران عمال .      آشتگر ـ مساله دوم اين آه قوه قضاييه عمال به ميرغضب مقام رهبري تبديل شده است

وضع به صورتي است آه آقاي خامنه اي عده اي را به آار مي گمارد و اين عده . ديگر قوه قضاييه وجود ندارد
مسئوليتي هم در برابر دو نهاد انتخابي اصلي جامعه ـ مجلس و رياست . هر آاري آه دلشان مي خواهد مي آنند

 .جمهوري ـ ندارند
همه .      جهانگيري ـ با تشكر از ميهمانان عزيز برنامه، آقايان اميرخسروي، خانبابا تهراني و علي آشتگر

 .مشما را به خدا مي سپارم و سالي سرشار از شادماني و شادآامي برايتان آرزو مي آن
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