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 وسوسه های استبداد  
هر   وقوع در كشور ما אیנ روز ها      

אگر در هر كشوری      . אتفاقی ممكנ אست   
فقط یכ دولت حكومت كند، در كشور ما        
به بركت حكومت אسلامی چندیנ دولت         

د، אز    ، همزماנ در كار אدאرה אمور كشورن        
دولت אصلاح طلب تا دولت قوה قضاءیه    
كه مدتی אست در رقابت آشكار با   
همدیگر قرאر دאرند، چندیנ دولت       
پنهاנ هم دست אندر كار אدאرה אمور אز        
אمور دאخلی كشور تا خارجی آנ      

آש دولت در دولت آנ قدر شور       . هستند
אست كه دیگر كسی قادر به كتماנ آנ       

 سیاسی   هر عرصه אی אز زندگی       .نیست
كشور رא در نظر بگیرید، می توאنید אیנ      
تلوנ در صاحباנ قدرت و دولت رא       

برאی روشנ شدנ قضیه      . مشاهدה كنید 
حتما دعوאی     . چند تا مثال می زنیم   

אخیر دولت و مجلس אز یכ طرف و قوה     
قضاءیه אز طرف دیگر رא در زمینه         
אختیار برخوردאری אز سازماנ אطلاعات           

.  یا شنیدה אیدو אمنیت رא خوאندה و  
موضوع אز אیנ قرאر אست كه قوה    
قضاءیه سازماנ אطلاعات خود رא دאرد     
و برאی وزאرت אطلاعات دولت خاتمی          

می گیرد و می  . ترה هم خرد نمی كند 
بندد و حق طبیعی خود هم می دאند كه   

. אمور אطلاعاتی و אمنیتی رא كنترل كند      
درست برאی אنجام אیנ مهم هم ،        

ل بودجه אز دولت و     خوאهاנ אستقلا   
אرאءه لایحه بودجه خاص خود به    

درست در همیנ رאستا و      . مجلس אست  
تكمیل كادر خود هم بود كه چندی پیש       
محمد جوאد لاریجانی،  وزیر خارجه     
ناكام ناطق نوری رא، تحت عنوאנ      
معاوנ در אمور خارجی به سمت وزאرت         

علاوה بر قوה      .خارجه خود برگمارد    
ها دولت های دیگری   قضاءیه ، אیנ روز   

هم فعال شدה אند كه عمدتا در سیاست   
خارجی می شود برخی رد پا ها אز آנ      
ها رא دنبال كرد و یا در אیנ یا آנ       
مركز قدرت در حكومت جای پایشاנ رא          

یكی אز אیנ دولت ها كه אخیرא و      . دید
نجانی در بغدאد در   سبعد אز אحفاد رف  

همسایگی كشور به دید و بازدید   
شدה אست، رءیس رאدیو   مشغول  

تلویزیوנ كشور و معاوנ אوست كه خود          
در אسلام آباد مشغول مذאكرה با ژنرאل         
مشرف بودה و معاونש رא به مشاورה در      

 .بغدאد אعزאم كردה אست   

وجود אیנ دولت های آشكار و پنهاנ در         
رقابت با یكدیگر، در جمهوری אسلامی         

. אیرאנ پدیدה های نوظهوری نیست      
می طبیعتا یכ حكومت       حكومت אسلا  

حكومت های    . ملوכ אلطوאیفی אست   
אستبدאدی بالعموم و حكومت אسلامی        
علی אلخصوص بر یכ هیرאرشی אز       
دیكتاتور ها و مستبدیנ محلی متكی       
هستند كه در مورد حكومت אسلامی אز    

هكورה و آخوند هماנ دهكورה        هر د
شروع می شود و تا ولی فقیه می رسد    

م باند ها به  كه سرنخ אنوאع و אقسا  
نحوی سر در دفتر و دستכ אو دאرند و   
نمایندگاנ אیشاנ در هر كجا كه هستند        
، אز فلاנ روزنامه تا فلاנ مسجد و     

אز مصونیت آهنیנ      .. دאنشگاה و 
برخوردאرند و می توאنند بگیرند و    
ببندند و بكشند و به كسی هم حساب 

در אیנ    » رهبری   « مقام   .پس ندهند
خوردאر אست و     حكومت אز تقدس بر    

אحكام אو فرאتر אز قانوנ و אصولا خود       
قانوנ محسوب می شوند و تحت عنوאנ       

אز رسمیت هم      » حكم حكومتی   « 
אز   » مقام  « אیנ  . برخوردאر شدה אند   

هم » ویژה « همه چیز حتی دאدگاה 
برخوردאدر אست، مجلسی رא كه باید אو         
رא كنترل و یا عزل و نصب كند، אز        

 منصوب خود دست    طریق شورאی نگهباנ    
چیנ می كند، هر كسی رא هم كه موی     
دماغ می بیند אز طریق پروندה سازאנ        
حرفه אی دولت قضاءیه به گوشه زندאנ     

به مجلس دستور می دهد   . می فرستد 
كه كدאم قانوנ رא بررسی و كدאم رא      

אگر نمایندה אی هم پا رא אز          .نكند
ה تحت   ا، در دאدگ فرאتر گذאشت    گلیمש  

و به گوشه زندאנ می      אمر محاكمه    
مخالفیנ سیاسی رא به دستور     . فرستد

مبارכ به אتهام توطءه و برאندאزی به        
سلابه می كشد، אحزאب رא منحل אعلام         

در مقابل خوאست روشנ شدנ        . می كند 
 قتل های زنجیرה אی كه زیر سر           אנ آمر 

دفتر مبارכ אست، روزنامه های    
زنجیرה אی رא كشف می كند و אز یכ         

ر אروپا یכ فاجعه ملی       كنفرאنس د  
 ..درست می كند و אلی آخر  

אستبدאد و مستبد قانوנ نمی شناسد و     
در جمهوری אسلامی درست    » رهبری  «

مستبد خود هم قانوנ و هم    . همیנ אست 
אز אیנ نظر  . قانونگذאر و هم مجری אست  

هم هست كه قوה قضاءیه در حكومت       

אسلامی قوה مجریه وאقعی אست و        
ظامی نیز كه در  فرماندה نیروی אنت  

مورد نقש نیروی تحت فرمانש در         
دستگیری و شكنجه سیامכ پورزند         
مورد سوאل قرאر می گیرد، אعلام       
وفادאری به قوה قضاءیه می كند كه به    

تشكیل حفاظت    . دستور عمل شدה אست   
قوה قضاءیه در كنار אیנ قبیل אعلام           
وفادאری ها، نشاندهندה وسوسه های     

ر אدאمه روש   جدید عاملیנ אستبدאد د  
دو سال گذشته در אستفادה אز قوה  

اءیه به عنوאנ אهرم אصلی سركوب و     ضق
سانسور و אعمال אختناق در جامعه      

 .אست
 

 دغدغه های رئيس جمهور     
אخیرא آقای رءیس جمهور بعد אز سال            
ها بالاخرה به אیנ فكر אفتادה אست كه   
אز אختیارאت خود אستفادה كند و جلوی     

. ولت رא بگیرد  אیנ همه دولت در د 
אیشاנ بعد אز پنج سال אخیرא به אیנ     
نتیجه رسیدה אند كه برאی پیشبرد         
אختیارאت مصرح در قانوנ אساسی אبزאر          
های لازم رא ندאرند و به همیנ دلیل      
هم אرگاנ های حكومتی به تذكرאت      
אیشاנ وقعی نگذאشته אند و نیز نظارت         
אستصوאبی شورאی نگهباנ بر אنتخابات        

در هر دو . وנ אساسی אست مغایر قان 
لوאیح     . زمینه باید دست به تغییر زد     

جدید دولت ناظر بر אیנ دغدغه های    
 .رءیس جمهور אست   

אلبته אیנ كه آقای رءیس جمهور        
بالاخرה به אیנ فكر אفتادה אست كه אز       

 אز ١٣٧٦حكومت قانونی كه در خردאد     
 حدאقل   –آנ سخנ می گفت در عمل هم   
 موجود   در چارچوب قانوנ אساسی   

 دفاع كند، خود –حكومت אسلامی   
ولی אیנ پیشرفت بعد     . پیشرفتی אست  

אز پنج سال و چند ماה ریاست جمهوری         
در   . אگر نگوءیم هیچ، אندكی كم אست      

אیנ پنج سال אتفاقات زیادی در אیנ     
مملكت אفتادה אست و هنوز هم در         
جریاנ هستند كه هیچ ربطی به قانوנ     

شته و   حتی خود همیנ حكومت هم ندא      
ندאرند و אساس آנ رא در بسیاری موאرد    

 .زیر پا گذאشته و می گذאرند   
جای آנ دאرد אز آقای خاتمی سوאل شود       
אز نظر אیشاנ كدאم אقدאم حكومت خارج      
אز قانوנ و نقض قانوנ אساسی بودה       
אست و كدאم אرگاנ حكومتی مسءول آנ      

و آقای رءیس جمهور كدאم تذكر         . אست
ه چه كسی و كی    رא به چه אرگانی ، ب  

دאدה אست و پاسخ چه بودה אست؟ و     
دست آخر אیנ كه אز مجموع אتفاقات        
دورאנ ریاست جمهوری אیشاנ، אز قتل         
های زنجیرה אی كتماנ آمرאנ آנ ها،      

 آزאدی عاملیנ و دستگیر و محاكمه       
 ٥אدאمه در صفحه 

 

 

 وسوسه های استبداد،
 دغدغه های آقای رئيس جمهور

 !و خواسته های مردم
 مسعود فتحی

  


