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 يانات اخير
نچه که آ ،يد

 خرآست که 
  مشروعيت

شود سبب مي

نچه که آيا 
   .تی

 نآئل تابعه 
 ،س جمھور

 اقتدار ،گان

ملی دولت  
ندانی اعالم 

 ،طلبصالح 
ملی برای ی 
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وھم دربي ٩١ر
يآبه ميان مي ی 

درست اس  .ست
معتقد به عدم

ی ميدانند که س
   .راست

يآی يعنی چه و
شتآه ملی بودن 

   

 

نت اجرا ومسائ
ی به شاه ورئيس
شکست خوردگ

آشتی طرح  – 
زن  ۴۶زادی آ و

طيف اص نکهآز
آشتی شدند فکر

ه عليه جمھوری اس

  المي

منشوروھم در 
آشتیجاکه پای 

مطرح شده اس ی 
ه ايرانيان که م

جمھوری اسالمی
ی به حقيقت دور

ملی آشتیم که 
رتا چه رسد بهي

.ودشمنی بشود

 .ونااستواردارد

شرائط وضمانو
نه حتی ،ق دارد

ش شت ازمجازاتِ 
  

ملی او آشتی 
خانم انک سان و

پس ا ، واصيل
ن منع وفراری

عت با ترک مبارز

   بيعت

مهوري اسال

  (آخر)

!ملی ايران )
زه سياسی وھرج

آشتیتی مسئله
سی وچند ساله

ران وحاميان ج
 است ازنزديکی

تراست به بينيم
اخيھست ي شتی

اندن ريشه قھرو

ت بنياد ضعيف و

ون باشد وم قان
 نمايندگان تعلق

گذش با شود تا
.ی خود سازند

آ امامی وطرح 
زادی خاآ  که با

 به بيان روشن
وحکومت ايران

يا بيع ٩١منشور!  

يا  91شور!

زه عليه جم

(سوم سمت

(به اصطالح)
درمبارز .است

 وبه چه مناسبت
مبارزه سی به

  

ع نگرانی پاسدار
مشھودن بيان

 گفتگوشود بھت
آشعنوان ميکنند

کاکه سبب خش

 وياجمعی است

به حکم ،نآئی
صا به مجلس

يروزمطرح ميش
گوارمديون بزر

ت دولت شريف
برمهملی طرح

و دک ميکشيد
ت وميدان سياس

                    

منش

ا ترك مبار

قس

خوان شورای
وجان کالم سخن

که چرا وچطور
ين روال طبيعی
 .ت نخواھد بود

رفع راآشتی ور
سن نيست ازاين

لی وظھورش
ملی عآشتی ان

يگردد بدون اينک

ھا که فردیتی

ميشود که برپائ
ست که اختصاص
قدرت حاکم وپي

م گان رادرت خو

که ازجمله است
مآشتی رح ھای

  چيست

ش سبز راھم يد
ازحضوردرمد ش

                ١گ

با

 ن آ وهدف از

اريد ھم درفرا
ملی سرسخ شتی 
است واينک تی 
ورود ايلی ت و
بدون علت  ،تند

شان انگيزه ظھو
ھرقدرحس .وندند

ملآشتی ھدف از
المی تحت عنوا

جايگزين قھرمي

آشتکه اين قبيل

گفته مآشتی  از
ملی ازحقوقی اس
واره ازسوی قد

وشکست زد سا

توان ارائه داد ک
وتازه ترين طر 

ملي چ آشتي ه 

شب طلبان که جن
کا بوده وميباش
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ملي آشتي و 

که استحضاردا
آشضرت مسئله 
آشت ست ھدف از

نگی صلح است
اسالمی ھستری

ضرت دربياناتشا
يو صف مردم بپ

نکه درباره ھآ
ن جمھوری اسال

عملی است که ج

مين دليل است ک

به نوعی ،ملی
م آشتی .باشد
ملی ھموآشتی 

تی خودرامحکم

ھای زيادی ميت
،نآشرائط  و ر

حضوروتمسك به

شکست اصالح
مريکآرد حمايت 
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اعليحض
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آقبل از
مخالفين

عآشتی 

وبه ھم

مآشتی 
قانونی
آطرح 
حکومت

نمونه 
الجزاير

   .شد

علت ح

عد ازشب
ه مورک
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 ١٣٨٨سال 

جانی ھم به 
   .شود

ی وياوحدت 
ه ومبادالت 

<   

 –فسنجانی 
 حانيون وو

م اين طرح 

 شورتھيه  و

 با ٩١وان 

 نراآ ونديد و

خطاب به  ر
صالح طلبان 

 ان واقعيتی 

ی وتحريمی 
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س خبرگان درس

  >درت دانست

وھاشمی رفسنج
گری استفاده ش

ملی آشتیطرح 
هعجامنيروھای 

ست کارجامعه ا

رف د عبارتتد از
چند تن ازروه و

 کسانی پيشگام

داخل کشن از آ

و فراخو ! ملی

  

به پيو !ای ملی

 درخارج کشور
 قدرت را به اص

ری اصالح طلبا

زاحمتھای جنگی
   .المی گفت

ه عليه جمھوری اس

ن مجلسدرتربيو

الح طلبان به قد

د حسن خمينی و
ت ملی وميانجيگ

ط< : بوده گفت
الح طلبان به ن

ملی راه آشتی 

ی حمايت ميکنند
 شاخص موتلفه

که چهکندگی 

آ ،ملیآشتی و 

سياسی شورای

  .سياست است

نگردد به شورا

ان جنبش سبز
صون بمانيد بايد

دار برای ميدان

ازمز  ايران را
سالن جمھوری ا

عت با ترک مبارز

می رفسنجانی د
   .شيده شد

اه بازگشت اصال

طق نوری وسيد
ازوحدت ملی تی

ھم نمايندهره و
رد کردن اصال

ا ونيازبه طرح

ملیآشتی طرح
خی چھره ھای

م باسرافکت توا

!شورای ملی ح

رتباط وپيوند س

صالح طلبان به س

 وايران تجزيه ن

نمايندگا يکی از
مريکا مصآی ام

ملی ب آشتیی و

مريکا ميتواندآ
خطاب به حاکمان

يا بيع ٩١منشور!  

ھاشمازطرف بار
ئد واظھارنظرکش

تنھا را ملی رای

اری کرد که ناط
آشتراست بجای

ود ودمی که در
تالش برای وا

معتدل اصولگرا

 اسالمی که ازط
طق نوری وبرخ

نھم نظارتآريد

رحط –ول ادند

اره شد مويد ار

وبازگشت اص ی

ه نظامی نشود

ن بود که يآ از
ھيد ازحمله نظا

شکيل شورايملی

ناح وابسته به
جنبش سبزی خ

                    

اولين بابرای ور
ملی به جرائ تی

آشتیطرح ود <

شتی ملی جانبدا
داشتند که بھتر

جمھوری اسالم
جدائی ازتی جز

زيک چھره مت ا

اران جمھوری
ناطق –وی کنی

ه خودتان ناظر

وجه مھم راداد

ن اشاآرباال به

آشتیردرجھت

د به ايران حمله

 چند روز بعد ا
<اگرميخواھ : ت

کا به ايران وتش

قال قدرت به جن
ن جآ مطلبی که

                ٢گ

کشو ن سياست
آشتت موضوع

نی درسايت خو

شآی ھم ازطرح
ه ای ھم عقيده د

ملی درجآشتی  
 نميتواند چيزی

حمايت< :نوشت

سانی ازسردمدا
مھدو – کرمی

که ودرخارج ر
  .شده اند

  ايرانملي  

دو تو خيرشان ا

وسوابقی که در

لبان داخل کشور

اگرميخواھيد <

حضرت درست
ری اسالمی گفت

مريکاآه نظامی

چه راھی جزانتق
عنی دقيقا ھمان
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نان به ميدانآت
 شد وبدين ترتيت

عطاءهللا مھاجران

مھاجرانی خاتمی
زتاب دادند  عده

زمخالفان طرح
ه ھيچ عنوان

  >ھا باشد

ادق زيباکالم نص

 نشان ميدھد کس
جواد – امينی 

 درداخل کشور
ملی ش آشتی الح

ضرت وشوراي

ضرت دربيانات
  . شده است

اعليحضرت و

ح طل ھای اصال

که اين بود وم

  >کنيد

صيه ونظراعليح
ن کنونی جمھور

  >کنيد

بين حملهرابطه
   .است

تی  فکرکنيم چ
 نجات بدھد  يع

 ٢٠١٢

بازگشت
مطرح

قای عآ

قبل ازم
باز ن آ

يکی از
ملی به
ورقابتھ

قای صآ

رشيوآ
عالمه
مراجع
باصطال

اعليحض

اعليحض
ارسال

- تذكر

ليتفعا

تذكرد
ک امضا

اين توص
حاکمان
واگذارک

يعنی ر
قطعی ا

براست  
مريکاآ
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 ٩١منشور 
 کشور ج از

سيده ايم که 

نکه آوبعد از

امضای  با 

يکا ثبت نام 

ھا اظھارات 

 رند اما در

د که درخط 

شنھاد کرده 

 شکارآ ھبر

دوم اينکه  
نان آبه  کا)

ی وسياھی 

ميل ھريک  
ودختروقتی 

ھت خاصی 
رد مجازات 

) اميرفيض٢(-سالمی

و !ملی ايران ح
ن درخارجآئی را

ن نقطه رسآ به 

 استقبال کنند و

مريکا راآکران 

  ده ايم

مريآئی نوکران 

نھآده اند برای 
    .است

 بسيارخوبی دا

نده کسانی باشد

زمان ھائی راپيش

ر ی سوريه را

 تشريف دارند 
(آمريک رخارجه

نوعی بيگاری٩

ن ودختران به
طه دوستی پسرو

لی وقتی درجھ
ام وبرخی موار

ه عليه جمھوری اس

به اصطالح رای
زشد وبخش اجر
چندسال مبارزه

م ازاين نوکری

نوک ،ول نوکری

ی معکوس کرد

  )ه است

ورغبت به پادوئ

مريکا تصورکرد
رای ما تکليف ا

وصيات ونيات

الفان بايد نماين

می افراد وساز

وان شورای ملی

 که درخارجه
ارت اموری وز

١ا درشورا و

ه دوستی پسران
 ولی ھمان رابط

رودختراست ول
ون دردسرواتھا

عت با ترک مبارز

که بوسيله شور
غازآ ١٣٨٩سال

ف بعد ازسی وچ

يان ھم که ايران

قبو در راراص ،

خاکم به سرترقی

 ملعون ياد شده

رضا و که با ،م

مآرت زيرسايه 
نھا وبرآش برای

  :گفت دوحه

 است که خصو

. رھبرمخا اند ه

ما  – اسام ذارند

که نميتو   باشند

ھای سال است
اينکه اگرازسو

نھاآ د وحضور

ويه ای ھست که
> گفته ميشود 

با دوستی پسر
ن بدوآ روج از

يا بيع ٩١منشور!  

ملی کآشتی رح
ست که ازسن ا

يک کالم پرتاسف

واصرارکنيم  يم

،س ازسی سال
   .رمايند

خ       رده ايم 

، بانامافتاده اند

مشتيانصيب ده

ی رسيدن بقدر
شنکند که دانست

دردوريه ولت س

 نماينده کسانی

سوريه بسربرد

زادی مايه ميگذ

ن حضورداشته

ت که اوال سالھ
 بينند  وسوم 
نند ول معطلند

درخارج رو .ست
Break-up<

  

ب گسوم ھماھن
رميدھد که خر

                    

ه طرحست کت ا
رح اصالح طلبان
گذارده شد ودري

مريکا قراردھيآ

گويم چه کنيد پس
ميفر موکد !صيه

به پابوس کريل

ترقی معکوس ا

يخی وھويتی که

رانردبانی برای
اد کدگی بجا ايج

سی ازمخالفان دو

) سوريه است

ال درخارج ازس

برای کسب ازد

ی جديد مخالفان

  )٩١بان

انی استه ايراني
 ايران خون به

شرکت کن ٩١ا

د شويم بھتراست
يک آپکه <بِر

.پ پذيرنيستآ

 معمولی ومرس
قرا یدرجريان

                ٣گ

  

 احرازاين حقيقت
طر رجمع ميکند

گ ٩١منشور و 

آنوکران  ،کری

 نکنيد تامن بگو
توص ملی صطالح

زدست بوس مي

زکسانی که به ت

تبارواعتماد تاري

  ي بيگانه

٩١و !ای ملی
ک حالت ذوق زد

ت تشکيل اجالسی

ش شورايملی س

سا ۴٠ويا ٣٠ا

وازجان خودند 

درساختاررھبری

بآ ١١سی  - بی

ينتون خطاب به
ه درراه رھائی
ورای ملی ويا

 ،ت

  ملي 

ه اين بحث وارد
ی تمام ميشود ک
آميگردد بريک

ی ھم درحالت
را خود سياسی

برگ٠۵/ ١١/ ٢

ازاشارات باال 

اشارات باال از
گرديده وطرفدار
!ه شورای ملی

نوک درموقعيت ا

گفتند که کاری
به اص شورای ر

ا

وايات اسالمی از

ن اعتبآان باشد 
.  

كري برايشت نو

کسانی که شورا
خانم کلينتون يک

لينتون بمناسبت

مقصودششورا (

يا ٢٠ی موارد 

ه نبرد ميپردازن

 به نظرمابايد د

ب -(بین دانست 

ت اخيرخانم کلي
ت دارند ازاينکه
نشده که درشو
رای بيگانه است

وشوراي م 91ا

مثال تشبيھی به
ھيچ قيد وشرطی
ه عقد ازدواج  م

شارکت سياسی
دم سآرفت ديگر

  

 ٢٠١٢

غرض ا

غرض
اعالم گ
برعھده

را خود

بارھا گ
منشور

رو در(

حرامما
ميکنيم

سرنوش

شايد ک
خ اخير

خانم کل

اين ش<

بسياری

مقدم به

که ايم

مخالفان

اظھارات
وحشت

غ نابال
برلشگر

بيعت با

بايک م
بدون ھ
منجربه

کارومش
قرارگر
.نيست
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بيعت بين فرد بايد  ارکان بيعت چند مورد مھم است اول اينکه  .بيعت قراردادی است بين فرد بارھبرويافرمانداروياحاکم
اينکه بيعت بافکروطرح بيعت نيست بيعت ھميشه دوم  صورت گيرد. حاکم ويارھبرباشد ،ن فردآفرد وياچند نفربافرد که با

دربيعت  >بيعت ازاسباب رھبری نيست بلکه رھبری است که بيعت رابوجود مياوردمتوجه شخصيت حاکم ويارھبراست <
ن آ، بيعت  جمع  اھالی قبيله و غيره باحاکم بيعت کنند بزرگ ورئيس قبيله که بيعت کند يا و الزم نيست که تمام اھل شھر

زيادی ميداند خود بخود شامل بيعت  ودر تطبيق مورد بيعت شخصی که خودرادارای طرفدارقبيله انجام شده است  و شھر
   .طرفداران اوھم ميشود

  :نراتشريح کرده است ميگويدآعالمه طباطبائی ازبيعت تعريفی دارد که خوب 

او عمل  رھبرھرگونه که خواست با تا اختياربيعت شونده ميگذارد در ن است که بيعت کننده خودراآازنتايج بيعت يکی <
  .به بيعت رابه فروش جان ومال به خدا تعبيرکرده است ، عملِ يه ای ازسوره فتحآ ،کند

مانند  ،ميتوان گفت که بيعت نوعی عقد الزم است که حق فسخ ازطرفين ساقط شده است ،درتطبيق بيعت باحقوق مدرن
يه آ ن ھم به بيعت ويا تعھد وعقد قطعی درآاست  قر ن گرفته شده.آقطعی ن بيع وتعھدات . عنوان بيعت ھم ازھماعقد بيع

   .اشارات مکرردارد >اوفو بالعقود<

مشابه شوند ولی بنظرميرسد که چنين رابطه ای مفقود است   برخی خواسته اند بين بيعت وانتخابات قائم به رابطه حقوقیِ 
ود ولی بيعت برعکس است يعنی مقام ورھبری است که سبب انتخابات سبب مقام نمايندگی برای بيعت شونده ميش زيرا

   د.درتعھد وتکاليف مقرر ازطرف بيعت شونده بگذار ميشود تاشخص خودرا

   .، بيعت کننده حق فسخ بيعت رانداردرای دھنده ميتواند ازرای خود عدول کند ولی دربيعت درانتخابات

  وبيعت  91 منشور موقعيت

 رھيزی معرفی کرده است ودرواقع رسالت وپدراصاحب فکروعامل برنامه خشونت قای رامين جھانبگلوخوآنظربه اينکه 
لذا امضا  ،ماموريتی خاص برای شخص خودشان قائل شده اند عمال درموقعيت رھبری فکرخشونت پذيری قرارگرفته اند

رامين جھانبگلو  نچه که ايشان يعنیآدرموضع بيعت کنندگان باايشان قرارخواھند داشت يعنی بايد  ٩١کنند گان منشور
 فقه تشيع بيعت را ،ندارند را مطالبه دليل ازرھبر جوجه پيامبرنوظھور) ميفرمايند به جان ودل عمل کنند وحق چرا ويا(

  .ن ميداندآراه تحقق امامت ومشروعيت  تنھا

  موقعيت منشورشورايملي وبيعت 

ن چه کسی است وبعد ھم که فاش شد گروھی آومنشور !نظربه اينکه تااين اواخرمعلوم نبوده که مدعيان شورای ملی
نطورکه آرھبری خود رابعنوان رسول ومالک فکروطرح  !ملی ن مھمترکسی درمنشورشورایآ نه تکنفری واز ،است

 گان منشور شورايملی درموقعيت بيعت قرارديده ميشود معرفی نکرده است لذا ميتوان گفت که امضاکنند ٩١درمنشور
   .عت بافکروعقيده بيعت نيستدارند زيرا ھمانطور که عرض شد بين

  91موقعيت حقوقي بيعت كنندگان منشور

 شخص جھانبگلوست که درمقام رھبری ورسالت قراردارد ونظربه اينکه ھرعقد و ٩١منشور نظربه اينکه قائمه بيعت در
قای رامين جھانبگلو که عمال قطب بيعت آس باشد باطل است ونظربه اينکه ادعای تعھد وبيعتی که براساس ُکره وتدلي

ھيچگونه  است لذا ازنظرمنطق حقوقی قرارگرفته فارغ ازاصالت وتھی ازحقيقت تعلق فکرخشونت پرھيزی به ايشان ٩١
ق استفاده از کره وتدليس نجا که درمدارحقوقی حآ ولی از ،بيعتی متوجه بيعت کنندگان يعنی امضا کنندگان نيست ثارآ

قای رامين آرھبری  نھا باآفوری است چنانکه بيعت کنندگان تمايلی ازحق خود مبنی برخروج ازبيعت نداشته باشند بيعت 
 .جھانبگلو قطعی است


