
1 
 

 
 
 
 
 

 یسنج تیوضع
 

 هفتم  مجموعه
 

 صدر ی: ابوالحسن بن سندهینو
 

 1397انتشار کتاب : آذر  خیتار
 خیمجموعه از تار نیا
 2017 وئنژ 1برابر  1396 خرداد

 تا
 2017نوامبر  16برابر  1396 آبان

 است افتهی نگارش
 

 یانقالب اسالم انتشارات
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یسنج تیوضع
 هفتم   مجموعه

 
 صدر  ی: ابوالحسن بن سندهینو

 1397انتشار کتاب : آذر  خیتار
  خیمجموعه از تار نیا

 2017 وئنژ 1برابر  1396 خرداد
 تا

 2017نوامبر  16برابر  1396 آبان
 است افتهی نگارش

 
 یانقالب اسالم انتشارات

  



3 
 

 

 فهرست 
 11 ........................................ آن یهایگژهیو و یسنج تیروش وضع

تک  یمیبا رژ ریدر گ رانی: مردم اکمیصد و پنجاه و  کی یسنج تیوضع 
                                                    14 .............................................   «دشمنان»ودر محاصره  هیپا

 16 ...... تقلب در انتخابات است: یبزرگ یایگو رانیدر ا یسرعت اخذ رأ

 19 ........................................................ سه دو انتخاباتیمقا 

 19 ...........................فرانسه: یجمهور استی. انتخابات دور دوم ر1

نامزد و توأم با انتخابات  6با  رانیا یجمهور استیر« انتخابات. »2
 20 .................................................................... ها:یشور

 21 ................................................... :صدری. نامه آرش به بن3

کشور: یو خارج یداخل استیدر س کایو محور کردن امر گاهیقدان پا. ف4
 ............................................................................... 24 

بر  بندهیپوشش فر دنیبه کش ازیصد و پنجاه و دوم: ن کی یسنج تیوضع
 26 ............................. و فساد از چه رو است؟ انتیو خ تیدوران جنا

را دهه مبارزه با  تیدهه جنا ست،یدولت ترور یشرکت کننده در بنا یوقت 
 28 .......................................................... !خواندیم سمیترور

و فساد،  انتیو خ تیجنا یهادوران نیتراهیاز س یکیبر  یاچرا خامنه 
 31 .................................................. :کشد؟یم بیپرفر یاپرده

غرب فرومانده در ضعف و  یو پنجاه و سوم: دولتها صدکی یسنج تیوضع
 34 ...................................................... فرصت سوز؟ یاستبدادها

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24569-2017-06-01-15-12-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24569-2017-06-01-15-12-29.html


4 
 

:یاجتماع گاهیبلحاظ سست شدن پا یکائیو امر یاروپائ یضعف دولتها 
 ............................................................................... 34 

کرده و خود در تله خود ساخته  جادیا انهیدر خاورم کایکه امر یهائمثلث 
 36 ............................................................. است: کرده ریگ

با  میکردن تقابل رژ نیجانش یبرا یاخامنه یغرب و تقال یاضعف دولته 
 42 است:« دشمن»و با  میمدار باز، با مدار بسته در درون رژ کیمردم در 

 48 .................. جنگ!؟ یائیو پنجاه و چهارم: پو صدکی یسنج تیوضع

 49 .............................. است؟: رانیترامپ در تدارک جنگ با ا ایآ 

و  رانیا انیم یتنش نظام دیدر آن است و تشد رانیکه ا یهفت جنگ
 53 .....................................................................:هایسعود

 56 ....................... ؟کنندیم یجنگها کشور را گرفتار چه سرنوشت نیا 

و شمال  انهیدرخاورم هایاروئیو پنجاه و پنجم: رو صدکی یسنج تیوضع
 59 .......................................................................... قا؟یافر

 59 ..................... و خشونت: یثباتیگرفتار ب قایو شمال افر انهیخاورم 

 61 ................................ ها و متحدانش با قطر: یسعود انینزاع م 

 65 .......... دو طرف: یهاتوسط دست نشانده رانیبا ا هایسعود انینبرد م 

 68 ........................................... :یروحان یسخت سران رودررو 

رانیبرضد ا انهیدر خاورم یسازو پنجاه و ششم: جبهه صدکی یسنج تیوضع
 .................................................................................. 70 

 رانیبر ضد ا هایو سعود لیترامپ و دامادش جارد کوشنر آلت فعل اسرائ 
 70 ...................................................................... اند:شده

 72 ............................................. :دیجد کیاستراتژ تیوضع ❋



5 
 

 73 .................................................................. شاه تراش: 

 75 .................... :هایسعود یمدارنیو داعش بر د« عرب یداریب»اثر  

 76 ........................... سال است در جنگ است؟ شانزده کایچرا امر 

 یتیامن/یو مجموعه نظام دیکاران جدو محافظه لیاسرائ یهایاما چرا الب 
 79 ............................................... اند؟:بر واشنگتن مسلط شده

و پنجاه و هفتم: ضعف پول، وخامت بارتر شدن  صدکی یسنج تیوضع
 81 ............................. .کندیاقتصاد رانت و مصرف محور را گزارش م

 81 ........ : شودیم یمتک یخارج یگذارهیبر سرما یوقت یاقتصاد استیس 

 83 ........................................................... پترو دالر؟: انیپا 

و قرضه دولت  فیضع کایاقتصاد امر رایاست ز فیضع یپول جهان یوقت
 86 جست: دیکه درون کشور با رونیکار را نه در باست، راه میکشور عظ نیا

 شوندیم ارویرو فیدو ضع یو پنجاه و هشت: وقت صدکی یسنج تیوضع
 89 ................................. تر ؟کوچک ایشود  یتر مخطر جنگ بزرگ

 89 ...................................................... :ند؟یگویها چه مداده 

 92 ...................................... جنگ؟ کنندههیتوج رانیا میرژ رییتغ 

 یمال ی: امپراطورهیبا روس کایامر یجانبداران همکار لیتحل یضعفها 
 96 ............................. روس؟! یایترامپ طرف معامله با سپاه و ماف

شدن حوزه  کیالئ»و دولت و  نیصد پنجاه و نه: رابطه د کی یسنج تیوضع
 98 ............................................................................ ؟«قم

:کندیرا متوحش م هیمطلقه فق تیو دستگاه وال شودیکه دارد واقع م یامر 
 ............................................................................... 98 



6 
 

 تواندیکه فقط جامعه م یو امر آوردیم دیرا جامعه پد یامر واقع اجتماع 
 101 ......................... کند: یکند، محال است فرد بتواند تصد جادیا

:؟ینید یهاانحالل حوزه ایو  یاستقالل و آزاد انیبمثابه ب نید افتیباز 
 ............................................................................. 103 

انحطاط و انحطاط،  یایگو هایتیکفایو شصتم: ب صدکی یسنجتیوضع
 106:!فکر راهنما است: حج چه بود و چه شد؟ یگانگیشدت از خودب یایگو

 106 .................................. :رسدیزمان انحطاط و انحالل م یوقت 

 109 ............................. حج تا واجب شدن رفتن به حج: میاز تحر 

و غم  آوردندیم ادیرا به  شیاگر به حج روندگان کرامت و حقوق خو 
 111 :خوردند؟یبزرگ فرو رفته و فرومانده در فقر و خشونت را م تیاکثر

فاجعه  انهی: از دست دادن خاورمکمیو شصت و  صدکی یسنج تیوضع
 114 .......................................................... بزرگ؟ کیاستراتژ

 114 .................................. و انهیو خاورم ایدر آس کایامر تیموقع 

 116 ................... وجود دارد؟: آمدیو بدون پ عیجنگ سر یالگو ایآ 

 119 ............. :شد؟یم یترجمان موازنه عدم رانیا یخارج استیاگر س 

 123 ..... نباشد؟ یچرا کره شمال رانیو شصت و دوم: ا کصدی یسنج تیوضع

 123 ............. :ندیگویچه م هانیو نوشته ک یمبهم روحان دیهشدار و تهد 

 125 .................. :هیمطلقه فق تیدر استبداد وال ریوز فیو تعر رانیوز

 127 ................................ شده به مجلس: یمعرف «رانیوز» نهیشیپ 

 131 .............. آور؟و شصت و سوم: تعادل ضعف صدکی یسنج تیوضع

 133 ................................... ضامن تعادل قوا خود متزلزل است؟: 



7 
 

 136 .......... :هیمطلقه فق تیوال میژاثر ائتالف ضعفها بر تعادل قوا در ر 

 140 .................. ق؟یو شصت چهارم: حالت تعل صدکی یسنج تیوضع

 140 .......................................................... چند اطالع مهم: 

 142 .....................!:ند؟یرا برگز قیمحتمل است که ترامپ حالت تعل 

از  یترامپ سبب خوددار هیاند و روکاغذ لغو شده یرو هامیتحر 
 146 .................................. :شودیم رانیدر اقتصاد ا یگذارهیسرما

گشته اما دولت و  یصد و شصت و پنجم: نظام، اسالم کی یسنج تیوضع
 149 .................................................................... !جامعه نه؟

 149 ........................................... است: نیا یامتن سخن خامنه 

 150 ..................................................... است: نینقد سخن ا 

رابطه تضاد است « شدن نظام یاسالم»که انسان دارد با  یرابطه حقوق 
 155 ....................................................................... :رایز

 158 .. و قدرت؟ یصد و شصت و ششم: آنگ سان سوچ کی یسنج تیوضع

 یکه آنگ سان سوچ ی، روز2017سپتامبر  13در  هایائینگیروه تیوضع 
 158 ......... سازمان ملل منصرف شد: یاز شرکت در اجالس مجمع عموم

و... را  اهویو نتان  یاچرا زبان امثال ترامپ و خامنه یآنگ سان سوچ 
 160 .......................................................... است؟: کرده دایپ

در کردستان عراق و  یو شصت و هفتم: همه پرس صدکی یسنج تیوضع
 168 .......................... :است؟را در آن قرار داده  رانیم ایکه رژ یتیوضع

 هیهمسا یدر کردستان عراق در عراق و کشورها یپرسکه همه یتیوضع  
 168 .............................................................. :آوردیم دیپد

 172 .. عراق: هیدر منطقه در صورت تجز هیمطلقه فق تیوال میرژ تیموقع 



8 
 

 177 ........... و شصت و هشتم: زور بر ضد حق کار صدکی یسنج تیوضع

د است یاز حقوق که حق تول یرفتن حق ادیاز  یایچند امر واقع مستمر گو 
 177 ........................................ :دکنندهیو تول دیشدن تول قدریو ب

 179 ....................... !؟:ستیمجاز ن بیتخر کیامروز تنها  رانیدر ا 

سرکوب استفاده از زور برضد  یو دستگاهها یدستگاه قضائ یروش عموم 
 183 ........................................ :استیکارگران و هر صاحب حق

 ایو  آورندیها انفجار ببار مبستو شصت و نهم: بن صدکی یسنج تیوضع
 186 ................................................................. شوند؟یحل م

 186 ......................... اند:ها که موضوع روز شدهبستاز بن چندکی 

 189 ....................................... تن دادن به گشودن راه؟ ایانفجار  

حکومت ترامپ در  «یکل یاستراتژ»و هفتادم: مواد  صدکی یسنج تیوضع
 195 ................................................................... ران؟یقبال ا

« برجام» ازمندیاو را ن ایکه ترامپ و حکومتش در آنند، آ یتیوضع 
 196 ................................................................... ؟:کندیم

 ندهیآ یترامپ در روزها که قرار است  «دیجد یاستراتژ»مواد  ینیبشیپ 
 199 ................................................................ اعالن کند:

 203 ....رانیاز منظر ان رانیا تی: وضعکمیو هفتاد و  صدکی یسنج تیوضع

:رانیاز منظر ان هیمطلقه فق تیوال میو مرام رژ رانیا یاقتصاد تیوضع 
 ............................................................................. 203 

گرفتار  رانیکه ا یمرزها و هفت جنگ رونیدر درون و ب اتشیسپاه و عمل 
 205 ..................................................................آنها است:

 212 ...................... ها؟صد و هفتاد و دوم: دانشگاه کی یسنج تیوضع



9 
 

 212 .................................................... :فهیچند خبر و دو لط 

 214 ........... ها؟:و دانشگاه یعلوم و آموزش عال «ریوز»در باره  خبرها 

 218 ........... ؟:کنندینم فایمحرکه تحول را ا یرویچرا دانشگاهها نقش ن

 کایانحطاط امر یشارویو هفتاد و سوم: رفتارها پ صدکی یسنج تیوضع
 223 ................................................................. :بمثابه قدرت

 224 ................................. است: کایکه امر یانحطاط قدرت جهان 

 226 ............................................ :گرددیباز م نیچ یامپراطور 

 227 ........ است؟ دیچشم خود الق شیپ تیرو، نسبت به واقعاروپا از چه 

اسالم بطور عام در چه  یایمنطقه و دن یبطور خاص و کشورها رانیو ا 
 228 .................................................................... کارند؟:

ها و «بهشت»و هفتاد و چهارم: گسترش فساد و  صدکی یسنج تیوضع
 233 ......................................................... سازدیکه م هایجهنم

 233 ............................................... :ردیگیفساد جهان را فرا م 

ما را به خطر  یهایدموکراس ،یاتیمال یهاپولها به بهشت یانتقال پنهان 
 236 ................................................................. :اندازندیم

 239 ........... :رند؟یگیو جهان را فرا م شوندیفسادها چرا بر هم افزوده م 

 241 ...... د؟:رنیپذشدن فسادها، فعل ریچرا مردمان کشورها در برابر فراگ 

 244 ..................... یصد و هفتاد و پنجم: وجدان مل کی یسنج تیوضع

 244 ................... :یو دولت سعود لیو اسرائ کایاتحاد خطرناک امر 

منطقه را همچنان  خواهدیکه م یدو محور یشارویپ ،یمل یها وجدان  
 248 .................................................. :دارد جنگ نگاه دانیم



10 
 

 
  

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24569-2017-06-01-15-12-29.html


11 
 

های آنگیو ویژه روش وضعیت سنجی  
 

است. و انتشار یافته 1392اسفند  24به تاریخ  ،وضعیت سنجی نخستین    
 ،سنجیگی وضعیتنخستین ویژه ،هستیم. بنابراین 1397مهر  15ما در  ،اینک

است که این ،شودسنجیده می ،استکه واقع شدهوقتی واقعیت نزدیک به همان
 دهد.بر صحت آن شهادت بدهد. و می ،یندهآ ،زمان
گی دومی نیز باید که ویژهمی ،که زمان صحت آن را تصدیق کنداما برای این      
است که حاصل شناسایی امرهای واقع و در رابطه قراردادن ته باشد و آن اینداش

سان که واقع نها به ترتیبی باشد که امرها خود  زبان بگشایند و واقعیت را همانآ
امرهای واقع  ،شوندامرهایی که مطالعه می ،است گزارش کنند. بنابراینشده

باید  ،ها که دارندگیبه ویژه ،خود بنوبه ،مستمر باید باشند. شناسایی این امرها
 انجام بگیرد.

 ،هم زمان و مکانی است که ،زمان  و مکان یک وضعیت سنجی ،بنابراین     
شود و هم زمان و مکان مداومی است که گذشته و وضعیت سنجیده می ،در آن

 :استیابد و آن اینگی سوم را نیز میویژه ،گیرد. بنابراینحال و آینده را در بر می
باید آن را شناسایی وضعیت همان می ،یک وضعیت سنجی را هر زمان بخوانی

 ،وضعیت حال حاضر ،کند کهگاهت میآکه پنداری از وضعیتی زمان بیابی. چنان
 نی. آزمانی است که در 

 ،گی چهارم یک وضعیت سنجی که به روش علمی انجام بگیردویژه ،قراربدین    
ها مستمر باشد. آیا باید بنابراین باشد که ساختارها است که ساختار رابطهاین

باید امرهای مستمر در  ،که ساختاری تغییر کندکنند؟ نه. اما برای اینتغییر نمی
والیت مطلقه فقیه و سلطه  ،رابطه صفت مستمر را از دست بدهند. برای مثال

 ،دیگر نباشند. باوجود این ،ین دستحزب سیاسی مسلح بر کشور و امرهایی از ا
توانند امرهای واقع بنابر مداخله رویدادها که می ،های امرهای واقع مستمررابطه

توانند صحیح نباشند. ها میها و دادهکنند. اطالعتغییر می ،مستمر نباشند
سنجی به دقتی تا حد وسواس و شیکیبایی بسیار در خاطر است که وضعیتبدین
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ها و شناسایی رویدادهای تغییر دهنده یک ها و دادهایی از اطالعزدتناقض
 نیاز دارد.  ،وضعیت

آمدهای قطعی و محتمل ها و پیکار وضعیت سنج یافتن نتیجه ،قراربدین     
وضعیتی را گزارش کنند که  ،پیشاپیش ،بایدامرهای واقع در رابطه می :است

ر است که خود محک درستی یا شود. این قسمت کامد وضعیت موجود میآپی
وضعیت  ،نادرستی یک وضعیت سنجی است. هرگاه روش علمی بکار نرفته باشد

کند که حاصل وضعیت مورد مطالعه است و یا سنج یا وضعیتی را مطالعه نمی
گذارد و یا این دو کار را آورد را ناگفته میمسائلی را که یک وضعیت پدید می

گی پنجم وضعیت ویژه ،دهد. بنابراینکارش شهادت میکند و زمان به نادرستی می
بستن وضعیت بعدی است و مسائلی را پدید آهر وضعیتی  :شودسنجی این می

 آورد که باید شناسایی شوند.می
 ،پردازدوضعیت سنجی وقتی هم به بعدی از ابعاد واقعیت اجتماعی می ،و نیز    

ت از بعدهای دیگر انجام بگیرد. تواند با غفلنمی ،بعد اقتصادی ،برای مثال
هر وضعیت سنجی در برگیرنده بعدهای سیاسی و اقتصادی و  ،خاطربدین

های باید خاصهمی ،ترتیب که بعد مورد مطالعهاجتماعی و فرهنگی است. بدین
کار وقتی دقیق است که یک گروه  ،روبعدهای دیگر را نیز گزارش کند. از این

کم وضعیت واقعیت اجتماعی انجامش دهند. دست دانا به ابعادهای گوناگون
شماری  ،هاها را بپرسد. در نگارش این وضعیت سنجیپرسیدنی ،نانآاز  ،شناس

 تواند کار جمعی تلقی کرد.اند و اغلب آنها را میاز همکاران شرکت کرده
بلکه باید این امکان را به ما  ،اما وضعیت سنجی برای شناسایی تنها نیست     

کارهای بایسته را بیابیم و پیشنهاد کنیم. و نیز باید بتوانیم کار و یا راهبدهد که راه
تواند بکار کاری را هرکس یا هر مقامی نمیکار را نیز بیابیم. هر راهبکاربرنده راه

سئله گی ششم یک وضعیت سنجی به روش علمی است. چنانکه مبرد. و این ویژه
افتد کس یا جمعی که توانا به شود. بسیار اتفاق میمسئله حل کن نمی ،ساز

رو دهند. از ایندهد یا نمیبدان تن نمی ،کار است یا هستندبکاربردن یک راه
استمرار  ،هاگریها و آبستن ویرانگریهای فرآورده ویراناست که وضعیت

ارتباط جمعی بسیار سنگین خاطر است که مسئولیت وسایل جویند. بدینمی
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ها را برقرار ها و اطالعها و دادهها و دانشاست. زیرا هم باید جریان آزاد اندیشه
کنند و هم توانایی و سئولیت کس و کسانی را مرتب خاطر نشان کنند که توانا 

 کارها برای تغییر هستند.به بکاربردن راه
محکی در اختیار خوانندگان قرار  حالشناسی در همانها و روشگیاین ویژه    
 خوانند.ها که میسنجیدهند برای آزمودن وضعیتمی
 

  1397مهرماه  15
 صدرابوالحسن بنی
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                                      وضعیت سنجی یک صد و پنجاه و یکم: 

مردم ایران در گیر با رژیمی تک پایه ودر محاصره 

  «دشمنان»

 
 

 2017وئن ژ 1 برابر 1396خرداد  11
 

ای ی، سفر بریسفر ترامپ به عربستان و اسرائیل و اروپا را مقامهای اروپا ☚
رهبری کننده  : امریکا به مثابه ابر قدرتکنندمیاعالن پایان یک دوران ارزیابی 

بود که تحقیق پیرامون  1970شود. در اوائل دهه جهان از صحنه خارج می
های محرکه بر را به این نتیجه رساند که زمان فزونی تخریب نیروصدر سلطه،بنی

ست. تولید و وارد کردن آنها خواهد رسید و آن زمان، زمان مرگ ابر قدرتها ا
شود که آینده دو ابرقدرت روسی و بنابر آن تحقیق، پیشخورکردن سبب می

رت، ابر قدامریکائی از پیش متعین بگردد:در روند انحطاط و انحالل به مثابه 
 چنین شد. و روسیه زودتر و امریکا دیرتر، از پا درخواهند آمد 

گوید خود خرج دفاع از خویش را بپردازید و اگر امریکا به اروپائیان می و     
حال که ضعف کشد، در همانپای خود را بمنزله ابر قدرت از اروپا بیرون می

ای نطقهمضور سلطه جویانه در ، تمایل شدید خود را برای حکندمیخود را عیان 
خاطر است که دهد. بدینکه دو اقیانوس نفت و گاز در آن قراردارند، نشان می

گوید: چند صد میلیارد دالر معامله انجام دادم در مراجعت به امریکا، ترامپ می
 و این یعنی شغل، شغل، شغل!

انگلستان از باوجود این واقعیت و باوجود واقعیتی دیگر که خارج شدن      
صحنه، در پی جنگ دوم جهانی بود، هم امریکا و هم انگلستان، نه تنها محور 
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های ما ایرانیان نیز همچنان سیاست داخلی و خارجی ایران هستند، بلکه در ذهن
فعال مایشاء هستند. اگر جز این بود، چرا باید ایران رژیمی داشته باشد که 

های عرب به حساب امریکا باشد؟ چرا گر ریختن درآمدهای نفتی کشورتوجیه
انواع ترسها باید سبب ترس از تغییر، حتی در حد برداشتن مانع برجا مانده بر 

پذیری و تن دادن به زندگی در مدار سر راه شهروند حقوقمند گشتن، سبب فعل
 بسته بد و بدتر و حاکم کردن بدترین برخود باشد؟

دهد. چرا؟ زیرا رژیمی فاسد مجانی می رژیم والیت مطلقه فقیه به ترکیه گاز ☚
شود و باید ثروت ملی کفایت است. در موقعیت ضعف است و محکوم میو بی

های خلیج ایرانیان را مجانی به ترکیه بدهد. این رژیم به روسیه و چین و شیخ
کفایت و تک پایه است. لذا، دهد. چرا؟ زیرا ناتوان و بیفارس و ... باج می

 شود. است که از حاکمیت ملی ناشی می فاقد پایگاهی
پذیری در مدار بسته بد و بدتر و تسلیم بدترین )والیت مطلقه جبار( آیا فعل ☚

است؟ پاسخ هموطنانی که به محاسبه برای تعیین میزان واقعی شدن همگانی گشته
اند، به این پرسش منفی است. بنظر آنان مشارکت ایرانیان در دادن رأی پرداخته

را تحریم « انتخابات»ها نشدند و اکثریت بزرگی از آنان انیان تسلیم ترسایر
های ها و تخلفکردند. دانستنی است که ابراهیم رئیسی همچنان سخن از تقلب

آورد. او که همه مهندسان انتخابات را در بر زبان می« انتخابات»گسترده در 
ت به مهندسی انتخابا ستاد خود گردآورده بود، روحانی و حکومت او را متهم

داند در مهندسیِ محاسبه آراء، دست کم هفت میلیون . او که نیک میکندمی
زند آی است و فریاد میاند، چرا دست پیش را گرفتهبر آرای او افزوده  رأی

تر، از بین بردن حس اعتراض نسبت به یکی و مهمبه دو دلیل آشکار:      دزد؟ 
کردن آن. چراکه شیشه عمر رژیم والیت  تقلب در انتخابات و مهندسی

مطلقه فقیه مستند کردن مقبولیت و مشروعیت خویش به میزان مشارکت 
منتخب »حال، برکار گماردن مأموران خود، باعنوان مردم و، در همان

و دیگری، پوشاندن این واقعیت است که، حتی در . است« مردم
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، موافقان والیت مطلقه فقیه در کندمیکه رژیم برگذار « انتخاباتی»
جامعه ایران، همچنان یک اقلیت ناچیز هستند و والیت فقیه، از 

تا امروز، فاقد تکیه گاه  60انتخابات مجلس اول و کودتای خرداد 
 اجتماعی و غیر مقبول و غیر مشروع است. 

 

سرعت اخذ رأی در ایران گویای بزرگی تقلب در انتخابات  ❋
 است:

 
 1396اردیبهشت )روز اخذ رأی(  29س رژیم، در روز جمعه سایت مجل ☚

 است:ها را انتشار دادهاین داده
  63429های رأی گیری، تعداد شعبه● 
درهریک از شعب، حداقل دو صندوق اخذ رأی، یکی برای انتخابات ریاست ● 

 است.های شهر و روستا پیش بینی شدهجمهوری و دیگری برای انتخابات انجمن
 است.میلیون تعرفه اخذ رأی چاپ و به تمامی استانها ارسال شده 200● 
 هزار صندوق هم تدارک شده و در اختیار تمام استانها قرار 130بیش از ● 

 است.گرفته
ند ساعت قابل تمدید است. )ابتدا اعالم کرده بود 10مدت قانونی اخذ رأی ● 

 د کردند (و...تمدی 20و  19بعد به  18که ساعت پایان رای گیری 
ها بسی مهم هستند. چراکه دارندگان شرائط رأی دادن این داده      

ها نزدیک به چهار برابر میلیون نفر هستند. حال آنکه شمار تعرفه 56.5
است. پس دست « انتخابات»ها در اختیار اداره کنندگان است. تعرفه

هزار  130آنها برای مهندسی انتخابات باز است. و نیز شمار صندوقها 
هزار صندوق در نظر گرفته  65« انتخابات»است یعنی برای هریک از دو 

سان، ساعت است. بدین 10شده است. و باالخره، زمان اخذ رأی، 
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، دو ساعت از شب ادامه بجوید 8صبح آغاز شود و تا  8اخذ رأی در   اگر
 آید.زمان قانونی بیشتر اخذ رأی بعمل می

. او کندمییس ستاد انتخابات، کار را آسان و قول علی اصغراحمدی، ری ☚
ثانیه یک رأی گرفته ایم وچون  80مطابق محاسبات ما هرگوید: می

 45رای گیری تمام میشود متوسط هررای  20یا  18درروستاها تا ساعت 
 .ثانیه میشود

ژانیه یک رأی گرفته  45سان، بنابر قول او، بطور متوسط، در هر دینب    
گوید و یا تنها در لوم نیست که آیا معدل را در سطح کشور میاست. و معشده

اند، باز گرفتهروستاها؟ باتوجه به این مهم که دو انتخابات هم زمان انجام می
است ثانیه دو رأی به دو صندوق انداخته شده 45سخن او مبهم است: آیا در هر 

ین، بنابر قول از ااست؟ غیر ثانیه به صندوق انداخته شده 90و یا دو رأی در 
که، در آن بخش از کشور که تراکم داده و آن اینمعجزه دیگری رویاو، 

اند!؟ تری رأی دادهاست، رأی دهندگان در زمان کمجمعیت کمتر بوده
و یک به یک وارد حوزه  کنندمیتری مراجعه در حقیقت، وقتی رأی دهندگان کم

که شود. حال آنصندوق بیشتر میختن رأی به شوند، زمان طی مراحل و اندامی
، کنندمیها را طی شوند و پشت سر یکدیگر، مرحلهوقتی چند تن وارد حوزه می

شود. بنابر محاسبه شاهد عینی، وقتی شش نفر وارد حوزه تر میزمان کوتاه
نفر مأمور اخذ رأی، هر یک یک کار را انجام دهند، کار به این  6شوند، و می

 یرد:گترتیب انجام می
مان مرحله اول : تحويل مدارك شامل شناسنامه و كارت ملي يا شماره آن ، ز● 

 ثانيه . 10طي شده حدود 
مرحله دوم : ثبت اطالعات راي دهنده در سامانه كامپيوتري و كنترل ● 

 ثانيه . ٥0مشخصات او ، زمان طي شده حدود 
توسط مامور وشتن مشخصات راي دهنده روي برگه مربوطه ن  مرحله سوم :● 

 ثانيه. 30مجري ،زمان طي شده حدود 
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بت اثر مرحله چهارم : تحويل برگه به راي دهنده و كنترل آن توسط وي و نيز ث● 
 ثانيه . 2٥ زمان طي شده ،  تحويل برگه هاي راي  انگشتش روي آن برگه و

ميانگين كشور را  مرحله پنجم : نوشتن اسامي روي برگه ها )اين قسمت ● 
 ثانيه . ٦0با توجه به تعداد منتخبين شوراها( :  گرفتیم

مرحله ششم : ريختن راي به صندوق و دريافت مدارك )شناسنامه ، كارت ● 
 ثانيه .  1٥ملي ( ، زمان طي شده 

نيه ثا190زمان طي شده براي اولين نفر برابر مجموع زمانها يعني     
   است.

گیرد و، با انجام کارش، به اما رأی دهنده اول، در برابر مأمور اول قرار می   
گیرد. ، رأی دهنده دوم جای او را در برابر مأمور اول میکندمیمأمور دوم مراجعه 

دهد، رأی دهنده سان، وقتی مأمور ششم کار رأی دهنده اول را انجام میبدین
 32د. بنابر این که متوسط زمان هر مرحله گیرششم در برابر مأمور اول قرار می

ثانیه  32ثانیه و شش نفر بعدی، هریک، با صرف  190نفر اول،  شود، ثانیه می
ثانیه  160ثانیه +  190سان، ظرف پیوندند. بدینبیشتر به رأی دهنده اول می

. یعنی هر کنندمیاخذ تعرفه را طی  رأی دهنده مراحل ششگانه  6ثانیه،  350= 
گیرد و اینک شش نفر باید اسامی تعرفه می  ثانیه58دهنده بطور متوسط،در  رأی

ای که در آن نام رئیس جمهوری نامزدهای مطلوب خود را در دو تعرفه )تعرفه
شوند( ای که در آن اسامی اعضای شورای شهر نوشته میشود و تعرفهنوشته می

رأی خود را در صندوق وارد کنند. سپس در برابر صندوق رأی قرار بگیرند و 
بیاندازند و مأمور بر شناسنامه آنها مهر بزند و انگشت خود را بر مرکب مخصوص 

رأی دهنده همان مدت را صرف قسمت دوم  6بزنند و از در خارج شوند. هرگاه 
کار کنند، حداقل زمان الزم برای انداخته شدن دو رأی در دو صندوق توسط 

دقیقه(. محاسبه رئیس ستاد  2ود )حدود شثانیه می 116هریک از آنها، 
در  است که است. دم خروس دروغ او اینترتیب انجام گرفتهانتخابات بدین

روستاها و شهرهای کوچک، بخاطر نبودن تراکم رأی دهندگان، زمان الزم برای 
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است تر شدهتر. اگر زمان کمشود و نه کمانداختن رأی به دو صندوق بیشتر می
 ر بودن تقلب در روستاها و شهرهای کوچک است.بخاطر بیشت

ا فاصله زمانی اندکی، در فرانسه، نیز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ب     
نیست.  در ایران « انتخابات»انجام گرفت. بنای ما مقایسه میان آن انتخابات و 

است و هم روحانی مدعی هم رئیسی از کند بودن جریان اخذ رأی شکایت کرده
ها دادند. در عوض، در فرانسه، حوزهمیلیون دیگر رأی می 4ت اگر وقت بود اس

شود که در سرتاسر کشور، در حداقل زمان، و تعداد صندوقها چنان تعیین می
است: وقتی دو طرف روند تمامی رأی دهندگان بتوانند رأی بدهند. پرسش این

است؟ انسه پیشی گرفتهو، در سرعت، از فرخوانند، از چه ررأی گیری را کند می
و اندازه آن نیازی به مراجعه به « انتخابات»وگرنه، در تشخیص تقلب در 

 انتخابت فرانسه نیست.
 

  مقایسه دو انتخابات ❋

 
 . انتخابات دور دوم ریاست جمهوری فرانسه:1

در فرانسه، مساحت سرزمین یک سوم مساحت سرزمین ایران )مساحت      
و بعالوه ژاپن و بعالوه کره جنوبی هنوز کمتر از مساحت فرانسه بعالوه انگلیس 

شود( است. تراکم جمعیت دست کم دوبرابر و نیم ایران است. فرانسه ایران می
ها برخوردار است. تمام کارهای اخذ رأی )رأی دهندگان از بیشترین شبکه راه

محل  پیش از انتخابات، باید اسم نویسی کنند و کارت الکترال دریافت کنند.
شود شود. بنابراین، آنچه به احراز هویت مربوط میرأی دادن هم در کارت قید می

گردد. تعرفه و وارد کردن گیرد. محل رأی دادن نیز مشخص میقبال انجام می
ای است که رأی دهندگان بتوانند در ها هم به اندازهاسم در آن نیز نیست و حوزه

رو، رأی گیرند. از اینأی دادن انجام میترین زمان رأی بدهند(، پیش از رکم
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است در صندوق رأی ای که اسم نامزد بر آن نوشته شدهدهنده جز گذاشتن ورقه
 دهد.و دادن کارت خود به مأمور برای مهر کردن، کاری انجام نمی

حوزه رأی گیری در نظر  69000در دور دوم ریاست جمهوری فرانسه،       
 شارکت در دادن رأی به نسبت جمعیت رأی دهنده ازگرفته شده بود. میزان م

درصد(. نسبت حائزین شرائط رأی دادن به کل  74.56است )ایران بیشتر بوده
   است.جمعیت هم بیشتر از همین نسبت در ایران بوده

)از حدود  میلیون نفر  35.1ر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، د    
اند. بنابر ن( از مردم فرانسه رأی دادهمیلیون حائزین شرائط رأی داد 47

رأی در صندوق یا صندوقها  523این، در هر حوزه، بطور متوسط، 
 50دقیقه و  1سان، انداختن هر رأی در صندوق، اند. بدینانداخته شده

است. باید دانست که تنها در شهرهای بزرگ تا ساعت ثانیه زمان برده
 19ا ساعت کوچک و روستاها ت آید. در شهرهایاخذ رأی بعمل می 20

  شوند. آراء اخذ می
 
نامزد و توأم با  6ریاست جمهوری ایران با « انتخابات. »2

 ها:انتخابات شوری
ریاست جمهوری و شوراها، همه کارهای اخذ رأی در « انتخابات»دو  ر د    

ارت اند. حتی نوشتن اسامی نامزدها. بنابر ادعای وزحوزه اخذ رأی انجام گرفته
تمدید  23گیری تا ساعت اند. رأیمیلیون نفر رأی داده 41کشور رژیم، 

 24اند تا ساعت اند، اجازه دادهاست اما به کسانی که هنوز در صف بودهشده
ها و ها و شبکه ناقص راهرأی بدهند. باتوجه به مساحت ایران و دوری مسافت
گیری در همان وچک، رأیبا توجه به این واقعیت که در روستاها و شهرهای ک

گیرد، بنا را بر این تر از آن انجام میمقرر و بسا در زمانی کوتاه ساعت  10
 اشد. ب  ساعت 15گذاریم که در سرتاسر کشور،زمان اخذ رأی می
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است. یعنی در رأی اخذ کرده 660بنابر این، بطور متوسط، هر حوزه      
است رأی اخذ شده  44و است. در واقع،درأی اخذ شده 44هر ساعت 

)یکی به ریاست جمهوری و دیگری به شوراها(. هرگاه از راه 
رأی دهنده، یک تن به هر دو صندوق رأی  2بپذیریم که از هر  ارفاق، 
ثانیه  55است. یعنی در هر رأی اخذ شده 66است. در هر ساعت انداخته

« تانتخابا»سان، اخذ هر رأی، در یک رأی اخد شده است. بدین
را کند ارزیابی ها، که هر دو نامزد آنریاست جمهوری و شورا

صندوق، در انتخابات فرانسه،  یک رأی در  انداختن  یک سوم   اند،کرده
تر از دروغهائی نیست است بزرگاست. دروغی که رژیم ساختهزمان برده

گ که گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر )که مدعی بود دروغ را باید آنقدر بزر
 ساخت؟.باشد که کسی در راست بودنش شک نکند( می

شد در دو های باال، هرگاه قرار میترتیب، حتی با چشم پوشی از دادهدینب     
برد که رأی دادن در دور دوم ریاست ، اخذ رأی، همان زمان را می«انتخابات»

 جمهوری فرانسه، زمان الزم برای هر دو رأی )رأی به ریاست جمهوری و رأی
شد. یعنی شمار رأی دهندگان ثانیه می 40دقیقه و  3به اعضای انجمن شهر( 

است. مقایسه این توانست حتی نصف شماری باشد که رژیم اعالم کردهنمی
گوید، ثانیه که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور می 80ثانیه و  45زمان با 

ز بیشترین سهم ابیانگر چند و چون مهندسی انتخابات است. در این مهندسی، 
 است.آن رئیسی شده

 
 صدر:. نامه آرش به بنی3

 )بسم الله( کندمیصفات بینهایت خداوند وصل 
 جناب آقای بنی صدر

علت اینکه بررسی و نظر خود را درباره تعداد آرای مردم دررأی گیری گفتم     
شان این بود که اساس حرکت رژیم و اصالح طلبان و شرکای خارجی و داخلی
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همچنین القای نادانی مردم   القای شرکت اکثریت جامعه در بالماسکه رژیم و
بوده و هست. ولی واقعیت جامعه ایران و این رای گیری این بود که مردم میدانند 
و میفهمند و علیرغم بمباران تبلیغاتی داخلی و خارجیِ طرفداران ادامه 

 ی صندوقها نرفتند.دیکتاتوری و توسل به انواع ترسها و تهدیدها به پا
 39تا 35میلیون یعنی  22تا  20میلیون واجد شرایط حداکثر 56.5از       

تمی درصد رای داده اند و درست مثل اکثر انتخابات قبلی از رجایی تا حتی خا
یلم فو از آن پس ، آرای دروغی و چند برابر به خورد همه داده اند. من لینک 

یلم خبری که تعداد افراد اجرایی رای گیری را ف )تنها تلویزیون ایران در رابطه 
یری نشان میداد( با رأی گیری را فرستادم تا متوجه حداقل میزان زمان رأی گ
ل دو بشوید. ولی متاسفانه شما در سپیده استقالل و آزادی فرمودید زمان حداق
یل ه دلدقیقه است. هر کس این دو دقیقه و دوازده ثانیه را گفته باید بداند، ب

رای  کنترل شماره ملی و شناسنامه با کامپیوتر یا تبلت و نوشتن شماره و نام
م هدهنده توسط هیات ، این دو دقیقه فقط زمان کنترل شناسنامه و کدملی با 

ر دقیقه کمتر شود. این زمان د 6تا 5است و جمع مراحل امکان ندارد که از 
قیقه برای رای ی که شما دو داست. وقتطول روز نیز با خستگی افراد بیشتر شده

کنید ، که جدا امکان ندارد، خوب در خیلی از حوزه ها دو یا سه دادن برآورد می
به زمان دو دقیقه   صندوق بوده است و این زمان برای دو صندوق در یک حوزه،

صد در 30برای دو نفر تبدیل میشود یعنی زمان یک دقیقه برای هر نفر و اگر 
میرسد  میلیون 42یا بیشتر داشته باشند تعداد رأی به بیش از حوزه ها دوصندوق 

، 
زمان رسیدن به اولین مرحله اجرایی تا در باره  و حال اینکه من از دهها نفر    

دقیقه بود. حتی یک  15تا 7گرفتن تعرفه برای نوشتن رأی را سئوال کردم از 
معلوم کرد که دقیقه را گرفتم . محاسبه  6یا5دقیقه نگفت ولی من  5نفر 

اند رأی داده باشند. حتی در تهران صندوقهایی مثل توانستهمیلیون می 22حداکثر
تر شهر میرفتی امام حسین در ظهر خلوت بود و اصوال هر چه به پایین  مسجد
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تر بود . تجمع ساختگی اصالح طلبان و طرفداران ادامه وضع موجود در خلوت
بخصوص )برای مثال، تابلوی رژیم که حوزه تهران و استانها ، در بعضی مراکز 

حسینیه ارشاد است(، نمایش شرکت در انتخابات بود و نه شرکت در آن. به 
همین دلیل از شما توقع میرود تا با بررسی بیشتر و درآوردن زمان و تعداد تخمینی 

را روشن نموده و تبیین نمایید و   و سحر ناشی از آن  رأی گیری  واقعی این
است که نتوانستند اکثریت حقیقت این  ید مردم را پای صندوقها بردند.نفرمای

 مردم را فریب دهند.
نفر متفاوت است: یک نفر در ابتدا  8تا7ر هر صندوق تعداد کارکنان از د    

ی با شناسنامه را تطابق میدهد. بعدی شناسنامه را با کارت میگیرد و نفر بعد
میکند  ره های کارت ملی و شناسنامه را کنترلکامپیوتر یا تبلت واقعی بودن شما

ر شناسنامه و نفر بعدی تعرفه را بر مبنای شناسنامه و کارت ملی مینویسد و نفر دیگ
م بگیربم هدقیقه  6را مهر میکند و از فرد اثر انگشت میگیرد و اگر همه اینها را 

 صندوق  63000برای 
 نفر میشود 1080000=10*16*63000

 نفر 2080000=10*16*130000صندوق  130000برای   و 
 16شعبه هر شعبه یک صندوق ریاست جمهوری و  63000عنی برای ی     

نامه نفر یعنی هر نفر از زمان دادن شناس 10ساعت مداوم و هر صندوق هر ساعت 
ی دقیقه، کل تعداد را 6تا گرفتن تعرفه و نوشتن رای و انداختن در صندوق 

 ر ،فن 10000000میشود  دهنده
ساعت و  16و   صندوق 130000و برای هر شعبه دو صندوق و جمعا 

 نفر  20000000نفر میشود  10هرساعت 
ق صندو 63000دقیقه محاسبه کنیم نیز برای  5دقیقه  6اگر زمان را به جای 

 نفر  12000000=12*16*63000میشود 
دقیقه حساب کنیم  5صندوق و هرنفر  130000و در صورتیکه برای     

های سراسر یعنی اگر همه شعبه 24900000=12*16*130000میشود
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دقیقه  5کشور هر کدام دو صندوق و دو هیئت داشتند هم ، با حداقل زمان 
 نفر . 25000000میشود 

 130000را  است که کل تعداد صندوقهای دو انتخابات الزم به تذکر    
 اند .صندوق گفته

است. هنقد محاسبه آقای آرش در قسمت اول این وضعیت سنجی بعمل آمد .1   
نبود و بنایش بر زمان « انتخابات»صدر در مقام محاسبه دقیق تقلب در . بنی2و 

 . قول رئیس ستاد انتخابات خود3الزم برای رأی گیری در هر حوزه بود. و 
های دیگری که در ایران . محاسبه4نتخابات است. و گویای وسعت تقلب در ا

 قلب بزرگ رژیم هستند.اند، گویای تو برای ما ارسال شده انجام گرفته
 
. فقدان پایگاه و محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی 4

 کشور:
است)زیرا بنیاد روحانیت در نیز نیمه شکسته یک رژیم تک پایه، وقتی پایه     

ای دو پایه کوشدمیه خود حامی آن نیست(، از راه ایجاد پایه خارجی، مجموع
را به شدت نیازمند بگردد و برجا بماند. حفظ تعادل با قدرتهای خارجی، آن

باید خود را . چراکه میکندمیهای رأی کشاندن رأی دهندگان به پای صندوق
مشروعیت است که رأی دادن ادعا شدهمتکی به مردم کشور جلوه دهد. 

داند. این ادعا هم نصف آورد و رژیم نیز خود را بدان نیازمند نمینمی
است. زیرا، گرچه وقتی انتخابات   ترین دروغحقیقت بنابراین بزرگ

های آورد، اما این در رابطه با قدرتآزاد نیست، رأی دادن مشروعیت نمی
خارجی است که رژیم صفهای رأی دهندگان را دلیل مقبولیت و 

دهد. و هم اگر چنین است، اینهمه تقال برای مشروعیت خود جلوه می
است؟ از این دید کشاندن رأی دهندگان به پای صندوقهای رأی از چه رو

که بنگریم، تحریم انتخاباتی که سالب حق حاکمیت شهروندان است، 
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کار برقرار کردن تعادل با قدرتهای خارجی را بر رژیم بسیار دشوار 
 .کندمی
هراندازه اطالع دنیای خارج از دروغ بودن حمایت مردم بیشتر باشد، رژیم     

ترمی شود. رژیم کمبود را با بیشتر کردن باج به قدرتهای خارجی جبران متزلزل
ای در تحول خالی از خاطر است که مردم کشور نقش تعیین کننده. بدینکندمی

ژیم عیان رایگاه مردمی که فقدان پخطر هرج و مرج دارند، زیرا بمحض این
ردن بگردد، توانائی برقرارکردن تعادل با قدرتهای خارجی را، ولو با بیشترک

دهد و تغییر از قدرتمداری به حقوقمداری اجتناب ناپذیر ها، از دست میباج
سازد تا که امریکا، هر روز بیشتر از خاطر است که رژیم بحران میشود. بدینمی

داخلی و خارجی کشور بماند. این واقعیت که رژیم روز پیش، محور سیاست 
گر است و این دشمنی توجیهایران را به خطری برای کشورهای عرب بدل کرده

است، موجد واقعیت دیگری است که انتقال ثروتهای این کشورها به امریکا شده
سهائی تشدید دشمنی این کشورها با ایران است. و این دو واقعیت پدیدآورنده تر

 است.ستند که رژیم مردم را به آنها مبتلی کردهه
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                                  وضعیت سنجی یک صد و پنجاه و دوم:
پوشش فریبنده بر دوران جنایت و نیاز به کشیدن 

 خیانت و فساد از چه رو است؟
 

 2017وئن ژ 8 برابر 1396خرداد  18
   

ای، در توجیه کشتار زندانیان در تابستان سال ، خامنه1396خرداد  14  رد  
گفته   گذراندند،، کشتار محکومانی که دوران محکومیت خویش را می1367
شصت، جای شهید و جالد عوض نشود، زیرا  مراقب باشیم تا در دهه»است: 

ها و منافقین ملت ایران در دهه شصت مظلوم واقع شد و به دلیل اینکه تروریست
ع دفاع و پشتیبانان آنها به امام و ملت ایران ظلم و خباثت کردند، ملت در موض

تجربه بدانید اگر»است:و باز گفته «. قرارگرفت و در نهایت هم پیروز شد.
 قطعا میلیونها جوان با کمال در کشور پیش بیاید، 60تجربه سال مشابه 

 «. کنندیمآیند و کشور را حفظ قدرت و دالوری به میدان می
است. در فهرستی که او ترتیب ساله خوانده  8را دهه جنگ  60و باز، او دهه     

است، گروگانگیری و البته سازشهای پنهانی )اکتبرسورپرایز و ایران گیت( داده 
و ادامه جنگ که به قول آلن کالرک، وزیر دفاع در حکومت تاچر، ایجاد و 

اسرائیل نزد امریکا برای اش در سود انگلستان و غرب بود و واسطه کردن ادامه
ها، یعنی دولتی که در تصرف جلب حمایت حکومت ریگان از دولت ایران گیتی

ای و هاشمی رفسنجانی و... بود و کشتن خمینی را تضمین عدوانی امثال خامنه
وفایشان به عهد با امریکا و روابط پنهانی با اسرائیل و کشورهای اروپائی که به 

ی سرباز کردند و استقرار استبداد جنایت و خیانت و های اروپائایران گیت
که هدف آن ادامه جنگ با هدف  60اند. کودتای خرداد فسادگستر، از قلم افتاده

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24654-2017-06-08-11-17-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24654-2017-06-08-11-17-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24654-2017-06-08-11-17-47.html
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استقرار استبداد فراگیر بود و این واقعیت که با موافقت صدام با پیشنهاد غیر 
و  پذیرفت و او و هاشمی رفسنجانی، جنگ پایان می60متعهدها، در خرداد 

بهشتی نزد خمینی رفتند و او را به کودتا با هدف ادامه دادن به جنگ، 
نیز از قلم  60است. اعدامهای دستجمعی سال برانگیختن، نیز از قلم افتاده 

اند. جعل نامه از خمینی به مشکینی و جعل قول خمینی و رهبر کردن او افتاده
فتگوها در واپسین ها از گروایت موسوی خوئینی –برخالف قانون اساسی 

اند. راست بخواهی، هم از قلم افتاده –ساعت عمر خمینی بس گویا است 
است. از آن جمله  است شدهسان که روی داده  دروغهای او جانشین تاریخ، آن

روش شدن خشونت و رویه گشتن اعدام و کشتار زندانیانی که دوران محکومیت 
چند هزار تنی که هیأت مرگ، با گذراندند، است. اینک او آن خویش را می

 خواند!فریب، روانه اعدام سراها کردند را جالد و جالدان را شهید می
بدیهی است کسی که خود از سازمان دهندگان دستگاه جنایت و خیانت و      

است، جز پوشاندن فساد گستر بوده و جانشین خمینی در اداره این دستگاه شده 
کسی که کشور را در لبه پرتگاه تجزیه نگاه داشته و تواند بکند؟ حقیقت چه می

های مسلمان و غیر مسلمان به عرصه ترور است، از عوامل تبدیل کننده سرزمین
تواند بکند؟ اعتبار باختن گروه رجوی نه بخاطر جز پوشاندن حقیقت، چه می

د با نقض میثاق، رفوزه ش اعدامها که بخاطر ابتالئی است که در آن، این گروه 
و اعتبار باخت. ناقض استقالل و آزادی و اصل عدم هژمونی شد و بر سر خود 

برغم هشدارها، در دام مدار بسته خشونت افتاد و بجای آورد آنچه آورد. 
دانست که اگر رژیم این گروه باید می بیرون آمدن از آن، به وابستگی تن داد.

ا گروهی جانشین کند که جز کودتا موفق شود رویاروئی با مردم را با رویاروئی ب
برد، پیروزی با رژیم و شکست با او است. سخنان خشونت روشی را بکار نمی

ای شفاف است: رژیم والیت مطلقه فقیه نیازمند باز سازی مدار بسته خامنه
های دست های ترور پیشه است. در حقیقت، امروزهم، اگر گروهخشونت با گروه

که تقابل مردم با رژیم را با تقابل  کنندمیاین ن نشانده ترور را روش کنند، جز
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تروریست با رژیم جانشین کنند و دستیار رژیم والیت مطلقه فقیه در تشدید 
نقش کردن هرچه بیشتر جامعه مدنی بمثابه عامل تغییر سرکوبها و بی

رفت، جنایت داند که اگر گروه رجوی به بیراهه نمیای خوب میخامنه  بگردند.
شد. چنانکه تا میثاق نقض نشده بود و یم خمینی سبب قوت کارش میگری رژ

این گروه خود را در مدار بسته خشونت زندانی نکرده بود، آن جنایتها مایه قوت 
 گرفتنش بودند. 

بر واقعیت پوششی  کندمیاست که او با جعل تاریخ، تقال اما چه سبب شده      
کوشیم پاسخ این پرسش را بیابیم. یهمه فریب بکشد؟ در این وضعیت سنجی، م

است. در  ای در آنها نقش داشتهنخست فهرستی از ترورها و جنایتها که خامنه
ریاست جمهوری و سپس رهبری او بود که دولت صفت تروریست پیدا کرد و 

  های بزرگ مرتکب شد: جنایت
 

وقتی شرکت کننده در بنای دولت تروریست، دهه جنایت را  ❋
 خواند!مبارزه با تروریسم میدهه 

است که جنایتکار، عیت این نماید، اما واقآور میای گرچه شگفتیار خامنهک    
از  کندمیکه اینک او اعتراف . چنانکندمیسرانجام، به جنایت خود اعتراف 

است. بوده  1367و تابستان  1360سازماندهندگان کشتار محکومان در سال 
ز بی ی منتظری، این شخص، نزد او، با کشتار زندانیان ابرابنا بر خاطرات آقا

گوید که به دروغ خود را از بود. اما امروز، او، فاش می خبری و مخالفت کرده
است. در حقیقت، اگر هیأت داده آن جنایت بیگانه و با آن مخالف جلوه می

آقای مرگ که یک عضو آن، آقای رئیسی بود، مأمور اجرای حکم کشتار بود، 
ای در شمار انگشت شمار کسانی بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران، خامنه

. در سازمان ترور را در درون دولت ایجاد کردند و دولت را تروریست گرداندند
 ها ثبت هستند:کارنامه سیاه او بعنوان یکی از آن چند تن، این جنایت
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و در اابل به او. این دستور را . دستور قتل دو تن بنا بر نامه آقای احمد ق1
 است؛روزهای نخست جنبش همگانی مردم ایران داده و اجرا شده 

ای و ترورها . تصدی سپاه پاسداران توسط هاشمی رفسنجانی و سپس خامنه2
به گزارش  و زد و خوردهای مسلحانه که در آنها، حمله کنندگان افراد سپاه بودند و

ترور و زد و خورد مسلحانه در سطح  1200 اداره اطالعات ارتش، هر هفته
 گرفت؛کشور انجام می

 و در طول این سال که از شمار 60. اعدام دستجمعی در پی کودتای خرداد 3
است. بنا اعدام شده انتشار یافته  2000بزرگ اعدام شدگان، فهرستی از اسامی 

مهدوی  هاشمی رفسنجانی(، آقای 60)یادداشتهای سال « عبور از بحران»بر 
شود. الفت میبه اعدامها پایان داده شود و با پیشنهاد او مخ کندمیکنی پیشنهاد 

ای و موسوی مخالفت کنندگان آقایان احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و خامنه
 اند.اردبیلی بوده

رای ب. ایجاد سازمان ترور در درون دولت که این سازمان در دادگاه میکونوس 4
 قضات تشریح شد؛

تن در درون و بیرون از مرزهای کشور و عملیات  500. ترور نزدیک به 5
 تروریستی در کشورهای مسلمان و اروپا و امریکا؛ 

 . ترورهای وین و برلین. دومی در رستوران میکونوس واقع و موضوع قضاوت6
ای و هاشمی شد. بنابر حکم دادگاه، ترور به دستور سران رژیم )خامنه

 گرفته بود؛ رفسنجانی( انجام
دگان . کشتن سبعانه شهیدان داریوش فروهر و پروانه فروهر)اسکندری( و نویسن7

جعفر پوینده و حسین برازنده و احمد تفضلی و احمد  شهید، محمد مختاری و 
 زاده و مجید شریف و پیروز دوانی و...؛میرعالیی و غفار حسینی و ابراهیم زال

 دگان به دره که بعلت از حرکت افتادن. طرح انداختن اتوبوس حامل نویسن8
 اتوبوس، انجام نگرفت؛ 
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شدند و چون اتوبوس به سانی که حذف شدند و کسانی که باید حذف میک    
نفری بودند که باید به قتل  200دره پرتاب نشد، حذف نشدند، در شمار 

ای برای کشتن سبعانه، محمد رسیدند. در مورد چرائی صدور دستور خامنهمی
است: باید در مقام رهبری بود تا  ای گفتهخامنه ای، برادر سید علی خامنه

 توانست مصلحت صدور حکم کشتن این افراد را درک کرد!؛
ها و تجدید سازمان آن. این سازمان خانه. بیرون بردن سازمان ترور از وزارت9

 ای است؛اینک تحت امر مستقیم خامنه
بخشی از ترورها « النصر بالرعب»ز اصلهای باال در پیروی ا. جنایت10

آنها  هستند. بر آنها باید، ربودن اشخاص، اغلب دانشجویان و سر به نیست کردن
 و نیز ترورها توسط سپاه قدس در کشورهای منطقه را افزود؛

، . جنایتهای بس سبعانه که در زندان کهریزک، انجام گرفتند. این زندان11
ها سبعانه کشته هتن که به شکنج 69فهرستی از ای نام گرفت. ابوغریب خامنه

 شدند، به مجلس مالتاریا داده شد؛ 
. به خاک و خون کشیدن جنبشهای اعتراضی در شهرهای مشهد و قزوین و 12

 در شهرهای مختلف؛ 88اسالم شهر و نیز جنبش همگانی سال 
ت، اند. در حقیقرا صدها تن گفته 1388گان جنبش سال شمار کشته شد      

تن کشته و نیز صدها تن در سردخانه جنوب شهر  116تن مفقود بعالوه  46
 تهران که بی نام و نشان ماندند.

 . چند ملیتی کردن سازمان ترور که ترور میکونوس و ترورها در کشورهای13
 انجام گرفتند. و« الملل تروربین»اروپائی و نیز کشورهای منطقه، توسط 

گذاریها، حتی در حرم امام رضا )ع( برای توجیه ب. قتل احمد خمینی و بم14
 ر جامعه.دتر کردن جو ترس تشدید سرکوبها و هرچه سنگین

، دو عمل تروریستی 60درخور یادآوری است که بعد از کودتای خرداد      
انجام گرفتند. یکی انفجار در محل حزب جمهوری اسالمی و دیگری انفجار 

ن. این دو انفجار را هر بار که نوبت سرکوب به در سالن اجتماعات هیأت وزیرا
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های این حال، پروندهگروهی سیاسی رسید، رژیم به پای آن گروه نوشت. با این
دو انفجار به دادگاه انقالب نرفتند و در دادگستری، بایگانی شدند. بنابر نظر 

خاطر که مهندسی  مهندسی ارتش، انفجار در محل حزب جمهوری اسالمی، بدین
 بود که نبود و یا کار سپاه که این امکان را داشت. ده بود، یا باید کار ارتش میش
جدان تاریخی ایرانیان، بخصوص وجدان تاریخی جوانان باید همواره بر آن و    

های بعدی تکرار آنند، آگاه و وجدان دهه جنایت و خیانت و فساد که دهه
سیاه  یش بیفزاید تا مگر، دورانهمگانی مردم ایران باید پیوسته بر حساسیت خو

ای امنهخشونت به پایان رسد و ایرانیان استقالل و آزادی را بازیابند. تهدید خ
، سال رویاروئی خط استقالل و آزادی 1360است که سال  ترس شدید او از این

بار، داند اینبا خط سید ضیاء، یا خط استبداد و وابستگی، تجدید شود. او می
ط استقالل و آزادی و شکست با خط استبداد و وابستگی است. پیروزی با خ

 رود:آید و باطل میچرا که بنابر قاعده، حق می
 

های جنایت و خیانت و ترین دورانای بر یکی از سیاهچرا خامنه ❋
  کشد؟:ای پرفریب میفساد، پرده

ای خامنههه ترور و جنایت تنها بخشی از سیاهه خیانت و جنایت و فساد سیا    
است. این ایام، او بیشتر از هر زمان، نیازمند در دوران خمینی و پس از آن 

است. جز خشونت خمینی است. زیرا نزد کارکنان رژیم نیز، یکسره اعتبار باخته 
شناسد و کوهی از مسائل برهم انباشته، حاصل رهبری او روشی را نمی

 دلیل اول اینست. است. 
د از شدت خشونت بکاهد، اگر او اقتصاد کشور را مصرف هرگاه او توانسته بو 

اش، هاشمی رفسنجانی، و رانت محور نکرده بود و بدست او و دوست پنجاه ساله
مالی شکل نگرفته بودند و این مافیاها ابعاد فساد را چندین  –مافیاهای نظامی 

رفتار شدن برابر نکرده بودند، اگر او بحران اتمی پدید نیاورده بود و از ترس گ
ایران به سرنوشت عراق دوران تحریم )نفت در ازای غذا واقعیتی که هاشمی 
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رفسنجانی از پرده بیرون انداخت(، تن به تسلیم نداده بود و قراردادی بدتر از 
قرارداد ترکمن چای به ایران تحمیل نشده بود )قرارداد وین که بدان برجام نام 

و، ایران بیابان نشده بود و شرق و غرب کشور ا« رهبری»اند(، اگر در دوره نهاده
های گرفتار ریزگردها نبودند، اگر تحت والیت مطلقه او، فقر و بیکاری و آسیب

بالید که ایران گرفتار اجتماعی فراگیر نشده بودند، به یقین، امروز، او به خود می
است.  یدهجنایت و خیانت و فساد را تحویل گرفته و به آن دوران سیاه پایان بخش

 دلیل دوم اینست.
 :کندمیای اظهار وم و بسیار مهم را خود او در جملهاما دلیل س    
، قطعا در کشور پیش بیاید 60بدانید اگرتجربه مشابه تجربه سال :»    

آیند و کشور را حفظ میلیونها جوان با کمال قدرت و دالوری به میدان می
 «. کنندمی
صدر و یاران او که بر حقوق مردم ایران ند که بنیداسان، او میبدین     

خاطر که تجربه انقالب را رها  اند، بدیناند، بر استقالل و آزادی ایستادهایستاده
کوشند تا که تجربه اند و میخاطر که از استقامت باز نایستادهاند، بدیننکرده

شروطیت انقالب به سرنوشت دو تجربه نیمه تمام، یکی تجربه انقالب م
دیگری تجربه جنبش ملی کردن صنعت نفت دچار نگردد و هدفهای آن،  و 

اینک ایرانِ در حال بیابان شدن، در لبه پرتکاه  خاطر که  تحقق بجویند، بدین
داند یممرگ قراردارد و ممکن نیست ایرانیان بگذارند در پرتگاه، سقوط کند، او 

و هم نیاز خود را اظهار  کندمیرود. پس هم تهدید آید و باطل میکه حق می
با  رژیم والیت مطلقه فقیه باردیگر نیازمند مدار بسته خشونت: کندمی

نایت معتاد شده و . از ناتوان کسی که به ارتکاب جهای تروریست استگروه
است، اینک که والیت مطلقه را رویه کرده « النصر بالرعب»سو، از انقالب بدین

بیند مردم ایران، هیچ فرصتی را برای ابزار مخالفت او میبست است و فقیه در بن
تواند نیاز دهند، چگونه میخود با این والیت جعلی و شخص او از دست نمی

 خویش را به مدار بسته خشونت اظهار نکند؟
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شناسند و خاطر که قدرت را هدف نمی ایستادگان بر حق بدین      
محور  او در تصدی دولت قدرتخواهند جانشین جبار و دستیاران نمی

آید و خورند. آنها پیروز هستند. زیرا حق میبگردند، هرگز شکست نمی
و همه اخاطر است. در حقیقت،  ای نیز بدینرود. ترس خامنهباطل می

ترساند که این دوران جنایت و خیانت و فساد را تصدی ی را مییآنها
والیت مطلقه فقیه جدی و گوید خطر سقوط رژیم اند. به آنها میکرده

چرا رئیسی، جنایتکاری که تاریخ  کندمیبسا نزدیک است. او معلوم 
خواست این ، نامزد ریاست جمهوری شد. گرچه نمیکندمیفراموشش ن

خردادش،  14جنایتکار رئیس جمهوری بگردد، اما بنابر سخنان 
ده دفاع از ن لباس شهیدان بپوشاند و آنها را آمااست بر جالدا خواستهمی

 .رژیمی بگرداند که دیگر نه قابل دفاع و نه قابل بقاء است
 

  



34 
 

 

                                        صد و پنجاه و سوم: وضعیت سنجی یک
دولتهای غرب فرومانده در ضعف و استبدادهای 

 فرصت سوز؟
 
 

 2017وئن ژ 15 برابر 1396خرداد  25
 

ها، ضعف آنها بلحاظ ملی روپائی و امریکا در قبال ماوراءابر ضعف دولتهای      
 شود:اندیشه راهنما و نیز سست شدن پایگاه اجتماعی، افزوده می

 

امریکائی بلحاظ سست شدن پایگاه ضعف دولتهای اروپائی و  ❋
 اجتماعی:

. انتخاب شدن ترامپ به ریاست جمهوری، همچنان زیر سئوال است. تحقیق 1
وسها، رکنگره در باره نقش روسیه در انتخابات امریکا و ارتباط گروه ترامپ با 

 کار را به شهادت رئیس برکنار شده اف.بی.آی کشاند. سیاستی که ترامپ در
است. سیاست او در تر کرده یگاه اجتماعی او را بازهم سستپیش گرفت، پا

 .کندمیخاورمیانه، ضعف حکومت او را به فریاد گزارش 
تواند با یک تیر سه وزیر انگلستان، در پی این تصور که می . ترزا می، نخست2

مقدار کردن حزب کارگر، وادارکردن اروپا به پذیرفتن شرائط  نشان را بزند )بی
تان برای خارج شدنش از اتحادیه اروپا و ماندن در مقام نخست وزیری انگلس

برای چند دوره(، به انتخابات روی آورد. حاصل انتخابات این شد که الف. 
کار اکثریت خود را در مجلس عوام از دست داد. ب. جوانان حزب محافظه

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24753-2017-06-15-14-27-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24753-2017-06-15-14-27-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24753-2017-06-15-14-27-29.html
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اروپا،  انگلیسی، بمثابه نیروی محرکه تغییر، وارد صحنه شدند. ج. در برابر
حکومت انگلیس ضعفی مفرط شد. و ج. توافق او با نمایندگان ایرلند شمالی 
توافق با گرایش راست افراطی است. به قول میجر، نخست وزیر پیشین، 
انگلستان، باردار خطرها است. با وجود این، در مجلس، حکومت او، از نصف 

 بعالوه یک، دو رأی بیشتر دارد.
 51.3فرانسه، انتخابات مجلس ملی برگزار شد.  ، در2017ژوئن  11. در 3

درصد حاضر به دادن رأی نشدند. سازمان سیاسی که مکرون، رئیس جمهوری، 
درصد آراء را  32اند، درصدی که شرکت کرده 48.7است، از  ایجاد کرده

 16تر از است. یعنی اکثریت او در مجلس ملی فرانسه، تنها از کمبدست آورده 
شناسان  خاطر است که سیاست . بدینکندمیان حق رأی نمایندگی درصد دارندگ

است. در حقیقت،  گویند: مشروعیت سیاست مکرون زیر سئوال رفتهمی
سو، کشور را گوید: مردم فرانسه، از دو حزبی که از جنگ دوم بدینانتخابات می

کرون و حال، حاضر نیست به م . در همانکنندمی، سلب اعتماد کنندمیاداره 
 سازمان سیاسی او اعتماد کنند. 

ه . در اسپانیا، حکومت فاقد اکثریت در مجلس است. در ایتالیا نیز پایگا4
 اجتماعی حکومت سست است. حکومت آلمان نیز منتظر انتخابات است. 

های غربی هم بخاطر فقدان اندیشه راهنما و هم بخاطر دینسان، دولتب     
شوند و بر آنها ها حل نمیها و هم بخاطر اینکه مسئلهلینداشتن مهار بر ماوراء م

تر شدن پایگاه اجتماعی، شوند و هم بخاطر سستهای جدید نیز افزوده میمسئله
شود، بمثابه ابر قدرت نیز در حال اند. در آنچه به امریکا مربوط میضعیف شده

گرفتار است،  ر خاورمیانه بدانهادها که سیاست امریکا بستانحالل است. بن
 :کنندمیشدت ضعف دولت امریکا را گزارش 
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هائی که امریکا در خاورمیانه ایجاد کرده و خود در تله مثلث ❋
 است: خود ساخته گیر کرده

( سیاست امریکا را در خاورمیانه بررسی 2017ژوئن 11وزنامه لوموند )ر     
اش های خود ساختهدر تلهاست: در خاورمیانه، امریکا  است. عنوان آن این کرده

 است: گرفتار آمده
است. هر  آورده ها پدیدک رشته مثلثیکرده،  امریکا با روابطی که برقرار    

. کندمیرفت در جهت دیگر ناگزیرش  پیشرفت نسبی در یک جهت، به پس
 برد:روسیه از این وضعیت سود بزرگ می

ملک سلمان و سیسی، رئیس  ، در ریاض، با2017مه  21دونالد ترامپ در     
جمهوری مصر دیدار کرد. امریکا مدتی دراز از تناقض ظاهری میان حمایت 

اش با دنیای عرب، از سوی دیگر، سود وسیع از اسرائیل از سوئی، و روابط ویژه
برد. در حقیقت، رهبران عرب، با پیروی از سادات، رئیس جمهوری اسبق می

دوره  لب مراحم امریکا روی آوردند. این دوره،مصر، بخاطر مهار اسرائیل، به ج
به میل  مزاحم امریکا بر منطقه بود. دولتهای منطقه، به این سلطه، نه سلطه بی

کشور توسط ژرژ  دادند. اما حمله به عراق و تصرف این تن می  که به اجبار
ا ربوش، رئیس جمهوری امریکا و واپس نشستن اوباما از سوریه، سلطه امریکا 

هائی را ها کرد که مثلثگرفتار انحطاط کرد. امریکا را گرفتار یک رشته رابطه
تشکیل دادند با حاصل جمعی برابر صفر. سبُکی تحمل ناکردنی ترامپ این 

 تر کرد و روسیه بطور مستقیم از آن سود برد.وضعیت را وخیم
 مثلث امریکا /ترکیه/ سوریه:● 
از آن زمان که ترکیه، بمثابه پایگاه جنوبی ناتو، از ناز و نوازش وزارت دفاع   

است. امتناع ترکیه از شرکت  امریکا برخوردار بود، مدتها است که سپری شده
است. امریکا از ، را، واشنگتن هرگز نبخشیده 2003در تصرف عراق در سال 

ریه، مدام، خود داری کرد. قبول تقاضای ترکیه برای ایجاد منطقه امن در سو
های مسلح ضرور اردوغان ایجاد این منطقه را برای امنیت ترکیه و نیز مهار گروه
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دانست. در عوض، اوباما دستور داد با کردهای عضو شاخه پ.ک.ک  می
است. از جمله، سوریه همکاری شود. ترامپ این همکاری را به حداکثر رسانده 

 ش در سوریه. بخاطر تصرف رقه، پایتخت داع
ن وسیه از تنش میان واشنگتن و آنکارا در ملحق کردن ترکیه به توافق با ایرار    

حال، در شمال  سود برد. در همان 2016بر سر آتش بس در سوریه در دسامبر 
دهند که در شرق سوریه، روسها به همکاری خود با همان کردهائی ادامه می

 . سوریه امریکا با آنها همکاری دارد
 امریکا/عراق/ سوریه:● 
ها حکومت اقلیم کردستان عراق را که سو، امریکائی بدین 2014از اوت    

اند. در پایتخت آن اربیل است، بمثابه خط مقدم ائتالف بر ضد داعش برگزیده
حال، همکاری خود را با ارتش عراق، بخصوص تربیب واحدهای ضد  همان

صل هستند با سپاه وبا داوطلبان شیعه که،  دهند. در عمل،تروریست، ادامه می
است چرا که تر شده . موضع امریکا ضعیفکنندمیپاسداران ایران، نیز همکاری 

گوید در ماه سپتامبر، برای استقالل کردستان، همه حکومت اقلیم کردستان می
اند. نزاع میان ها میان بغداد و اربیل مضاعف شده. تنشکندمیپرسی برگزار 

که هر دو، .ک و حکومت اقلیم کردستان، نیز دیر پائیده است. طرفه اینپ.ک
 شرکای امریکا در عراق و سوریه هستند.

وسیه، بخاطر اتحادش با ایران در حمایت از رژیم بشار اسد، در زمان خود، ر     
ای که در خاک عراق ایجاد شده و مهارش در دست ایران است، استفاده از شبکه

ی هم اکنون روسها، در مرزهای عراق و سوریه، دست بکار عملیاتخواهد کرد. 
های هستند با هدف برقرار کردن اتصال نظامی میان قوای حامی اسد و شیعه

 مسلح که در حال جنگ با داعش هستند.
 امریکا/اسرائیل/ سوریه:● 

ه در مورد رژیم اسد، برای مدتی طوالنی، امریکا از نظر اسرائیل در این بار     
بدی است که نبودش همگان را گرفتار بدتر »: اسد و رژیم او کردمیپیروی 
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رو به نیروی مخالف مسلح سوریه،کمکی که تعادل قوا را به زیان از این«. کندمی
. امریکا وسوسه اسرائیل در باره برنامه اسلحه کردمیرژیم اسد برهم بزند، ن

توافقی را با روسیه بر  ، 2013بر شیمیائی سوریه را از آن خود کرد و، در سپتام
از نیز، چند نقطه  2017سر انهدام اسلحه شیمیائی سوریه بعمل آورد. در آوریل 

سوریه را به خاطر استعمال گاز سارین، بمباران کرد. واشنگتن مشغول مطالعه 
های شورشی در جنوب غربی سوریه است چرا که کار از میان برداشتن گروهراه

های جهادگرا ان بازگشت قوای رژیم اسد به گوالن است تا که گروهاسرائیل خواه
 و حزب الله نتوانند در آن منطقه، استقرار پیدا کنند.

است. حال ، روسیه همکاری خود با اسرائیل را بسط داده 2015ز سپتامبر ا    
که، در جهان، اسرائیل کشوری است که بیشترین کمک مالی و نظامی امریکا این
ان رژیم . روسیه ضامن غیر رسمی اما عملی، توافق امنیتی میکندمیریافت را د

 اسد و اسرائیل است. 
 امریکا/ مصر/ لیبی:● 

حدودیتها که همکاری نظامی امریکا با مصر، در پی کودتای سیسی، م     
اند. سیسی که ژنرال بود و مارشال شد پذیرفته بودند، مدتها است که برطرف شده

، از سوی ترامپ، در کاخ 2017وری مصر گشت، در آوریل و رئیس جمه
د گرایانی سفید، به گرمی استقبال شد. اما رژیم سیسی ناتوانی خود را در مهار جها

است که قلمرو عملیات خود را از منطقه سینا به بیرون از آن، تا آشکار کرده 
 اند. دلتای نیل، گسترش داده

. کندمیری که ژنرال حفتر است، حمایت ساال در لیبی، مصر فعاالنه از جنگ    
را که از حمایت امریکا « حکومت وحدت ملی»او که قرارگاهش تبروک است، 

نگجویان . و نیز، حفتر تردیدی در ضربه زدن به جکندمیبرخوردار است، تهدید 
یبی مصیراتا و متحدانش، که دستیاران ممتاز امریکا در مبارزه با داعش در ل

 دهد. خود راه نمی هستند، به
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وسیه از هر بحران در روابط مصر با امریکا، در استوارتر کردن موقعیت ر     
است. در آنچه به خود در مصر، بخصوص در قلمرو تسلیحات، استفاده کرده 

با این هدف که  کندمینرال حفتر حمایت شود، به روشنی از ژلیبی مربوط می
اند، در لیبی خت را که در سوریه خوردهامریکا و سازمان ملل همان شکست س

 نیز بخورند.
 ها/قطر:امریکا/ سعودی● 

ها، بدون به رامپ از بهبود بخشیدن به روابط امریکا با دولت سعودیت     
مخاطره انداختن همگاری چندگانه و چندگونه با قطر ناتوان شد. رابطه 

جمهوری  گام ریاستاعتمادی به امریکا بهناطر بیها با امریکا، بخسعودی
ظبی، اوباما بر این کشور، بد شده بود. کارزاری که دولت سعودی به اتفاق ابو

هم بالفاصله بعد از دیدار ترامپ از عربستان، از انداختند، آن برضد قطر به راه
لعدید تشویق کاخ سفید برخوردار شد. حال آنکه، قطر پایگاه هوائی استراتژیک ا

هده گذاشته است که در مبارزه با داعش نقشی اساسی برعرا در اختیار امریکا 
اند. حکومت ترامپ دارد. در این پایگاه، هزاران نظامی امریکائی مستقر شده

های نفتی را در دست که ابتکار خواباندن بحران در روابط شاه و شیخبجای آن
 گذارد.بگیرد، این کار را بر عهده کویت می

حد خوب است که بهتر از آن ناز دید روسیه، بدا وضعیت در خلیج فارس،     
شود. به حمایت قطر برخاستن ترکیه نیز به سود روسیه است. این امر که در نمی

های است که میان بحران روابط سعودیها با قطر و حملهایران، اعتقاد بر این 
یه وجود دارد، برای روس داعش، در تهران، به مجلس و آرامگاه خمینی، رابطه

 سودمند است.
تواند کاری بکند که یک طرف را مثلث، امریکا نمی 5در هریک از این      

آنکه طرف دیگر را بد آید. هر حرکت مثبت یا منفی امریکا  خوش آید بی
. و ترامپ، برغم دعوی رهاکردن امریکا کندمیبحرانهای جاری منطقه را حادتر 

های گرفتار بحران، امریکا را ین مثلثاز تعهدها که ادعائی بس مبهم است، در ا
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است. روابط امریکا با طرفهای خود، آشکارا، بیش از پیش، گرفتار کرده 
اندازد، های باخت باخت هستند. ترامپ نه تنها منافع امریکا را به خطر میرابطه

 . کندمیثبات، ویران ای عمیقاً بیبلکه پایه تعادلها را در منطقه
 نوشته لوموند.پایان ترجمه    
 
 کمبود وضعیت سنجی لوموند: ❋

ها که انحطاط یک ابر قدرت، جای تأسف ندارد، این امر که مثلثیر از اینغ     
است، واقعیت است. این امر ها گرفتار آمده اند و امریکا در این تلهها شدهتله

طی شد هرگاه امریکا، بمثابه ابر قدرت، جریان انحطاط خویش را واقع نمی
ردن ک. این انحطاط است که، در منطقه، امریکا را نیازمند برقرار کردمین

ها است. در این رابطه های مسلح نیز کردهها، نه تنها با دولتها که با گروهرابطه
و مصر  نیز ابتکار عمل با امریکا نیست. واپسین مورد، مورد قطع رابطه سعودیها

های ضد و کار عمل با سعودیها و واکنشو امارات و ابوظبی با قطر است. ابت
ار عمل نقیض با امریکا است. در سوریه نیز، امریکا تابع رویدادها و فاقد ابتک

داده بود ظرف یک ماه طرح نابودی داعش را تهیه و فوراً  است. ترامپ وعده
که طرح هنوز به اجرا  کندمیمل، خود گزارش عگذارد. فقدان ابتکار به اجرا می

 است. امده در نی
حمایت از تجزیه طلبها، وقتی امریکا و کشورهای اروپائی دولتهای ضعیف       

های کارساز برای تضمین جریان نفت و گاز و نیز درآمدهای دارند، یکی از وسیله
حاصل از آن، به غرب و بیشتر به امریکا است. سخن وزیر خارجه امریکا در سنا 

آمیز محل )ایران( هستند برای تغییر مسالمتمبنی بر حمایت از کسانی که در 
رژیم، با توجه به ضعف حکومت ترامپ، بسود دستگاه والیت مطلقه فقیه تمام 

گیریها بکار را داشته باشد. بسا اینگونه موضعشود. اگر توانائی سود بردن از آنمی
دولت آیند که زورپرستان حاکم زورپرستی را رها نکنند. زیرا استقرار یک آن می
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حقوقمدار که فرصت را برای رشد مغتنم بشمارد، ایران و منطقه را از سلطه 
 .کندمیگران خارج سلطه

چون امریکا، در ها نیز هماست که اضالع دیگر مثلث اما امر مهم این     
ها و نه ها هستند. نه رژیم والیت مطلقه فقیه و نه رژیم سعودیاین تله

توانند خویشتن را از این حتی اسرائیل نمیهای خلیج فارس و نه شیخ
ها رها کنند مگر با تغییر رابطه دولت با ملت و تغییر بنیادی سیاست. تله

 جنگ درگیر است. از هیچ 6برای مثال، رژیم والیت مطلقه فقیه، در 
تواند قوای خود تواند پا بیرون نهد. چنانکه نمیجنگ نمی 6یک از این 

 بیرون برد و به کمکهای نظامی و نفتی و پولی خودرا از سوریه و عراق 
دهد. در پایان بدهد. زیرا موقعیت خود را در قبال روسیه از دست می

منطقه، هر وضعیتی پیش بیاید به زیان این رژیم است. بیرون رفتن از 
ای انگیزد. خامنهمنطقه، لطف غرب و دولتهای عربی خصم را بر نمی

 بار، آنان ایران را صحنه انواع جنگها کنند،ترس خود را از اینکه این
. باوجود این، ماندن در این رابطه، تا بخواهی کندمیپنهان نیز ن

ها فروتر گر نیروهای محرکه است و ایران را در کام فقر و خشونتویران
مدار، تابع جامعه مدنی ها نیازمند دولت حقوقبرد. رها شدن از تلهمی

 ران، بنابراین، توانا است. توانائی از استحکامبمعنای جمهور مردم ای
های همبستگی ملی به یمن برخورداری شهروندان از حقوق رشته
 .شودگانه حاصل میپنج
اوجود این وضعیت بس مساعد برای باز یافتن استقالل و آزادی و رشد در ب     

د مدار ای در تقالی ایجااستقالل و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی، خامنه
 ت:پذیرتر کردن مردم کشور اسبسته و هرچه فعل
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ای برای جانشین کردن ضعف دولتهای غرب و تقالی خامنه ❋
تقابل رژیم با مردم در یک مدار باز، با مدار بسته در درون رژیم و با 

 است:« دشمن»

ای به و وزیران و کارکنان سه قوه، خامنه« رئیس جمهوری»ر دیدار با د    
است که مبادا همان کار را بکند که او به دروغ انجامش را اخطار داده  روحانی

 دهد: دو قطبی کردن جامعه!به نخستین رئیس جمهوری ایران نسبت می
سی که موقعیت خود را از تقابل متکی به حزب سیاسی مسلح با مردم ایران ک   

آلود، نه تنها در سطح دارد و از روز نخست، از عوامل ایجاد تضاد خصم
خطر دو قطبی »است، اینک های سیاسی، بلکه در سطح مردم کشور بوده سازمان

برده ن. او از یاد کندمیآتش به اختیار »را وسیله تهدید و توجیه « کردن جامعه
 داند که است و نیک می

. والیت مطلقه فقیه بمعنای بسط ید یک تن بر جان و مال و ناموس 1
ملت »و « گویم نهمیلیون بگویند بله من می 35»های مردم در جمله

شود و شد. و این جمله، بازگو می« کنمموافقت کند من مخالفت می
زور در فلسفه و علم سیاست و جامعه یعنی یکی در برابر همه. تعریف 

ل شناسی، جز یکی در برابر همه نیست. اما یکی در برابر همه، یعنی تقاب
رود که برخوردار از زور با حق. چرا که زور برضد همه شهروندان بکار می

آید و دانند زور از تضاد پدید میپنج دسته حقوق هستند. و نیز همگان می
سو، بطور مستمر زور را روش که از انقالب بدینتضاد ساز است. پس آنها 

اند و آن را بر ضد مردم حقوقمند اند، بطور مستمر قطب زور بودهکرده
 اند.بکار برده

. از آنجا که ساز و کار والیت مطلقه فقیه تقسیم به دو و حذف یکی از دو 2
ازای که در  -است، استقرار والیت مطلقه فقیه بدون مقابل کردن یک اقلیت 

با جمهور مردم،  -خواری باز است ، دستش در جنایت و رانت«رهبر»حمایت 



43 
 

ناممکن است؟ جریان تقسیم به دو و حذف یکی از دو، سرانجام از بیرون سرای 
 داند. زیراای این واقعیت را میرسد. خامنهزور، به درون آن می

ظری به ایجاد صدر و طالقانی و منت. وقتی قرار بر دعوت عام توسط بنی2.1
ای بود که پاسخ منفی سران حزب جمهوری اسالمی جبهه فراگیر شد، این خامنه

گویند قرار بود حزب جمهوری اسالمی، در رژیم را ابالغ کرد. امروز، سندها می
زب تک حزبی، نقش خود را در خدمت استبداد فراگیر، ایفا کند. اما در خود ح

 یم به دو و حذف یکی از دو شد و کارنیز بنا بر دو قطب ساختن، یعنی تقس
سان به سپاه داده حزب را به انحالل کشاند. نقش حزب جمهوری اسالمی بدین

 شد و این سپاه حزب سیاسی مسلح گشت؛
از و کار سبه خمینی، بهشتی بود. نامه بیانگر « ما در اقلیتم». نگارنده نامه 2.2

ف کردن را از خمینی تقسیم به دو و حذف یکی از دو بود. او اجازه حذ
خواست. و نیز کسانی که از خمینی اجازه تقلب در انتخابات مجلس را می

اللهی را بر کشور فراهم کنند، بانیان گرفتند تا که اسباب حکومت اقلیت حزب
ای بود. بهشتی و بسیاری حزب جمهوری اسالمی بودند که یکی از آنها، خامنه

 و و حذف یکی از دو شدند.دیگر قربانی ساز و کار تقسیم به د
کتبی . بر وفق ساز و کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، مردم کشور را به م3

ن حزب و نیم مکتبی و غیر مکتبی و ضد مکتبی تقسیم کردند. این کار را نیز سرا
 ای بود.جمهوری اسالمی کردند که یکی از آنها خامنه

تصدی مقامهای اول دولت . طراحان طرح تقدم مکتب بر تخصص و ضرورت 4
ها، بنابراین، تحمیل کنندگان رجائی و وزیران او، از طریق خمینی، توسط مکتبی

ای یکی از آنها و صاحب امتیاز باز سران حزب جمهوری اسالمی بودند. خامنه
و او مسئول، روزنامه جمهوری اسالمی، ارگان آن حزب بود. بهشتی و همکاران 

خود نیز قربانی  –ز بانیان حزب جمهوری اسالمی بود ا باهنر –و رجائی و باهنر 
 سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو شدند ؛
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ای سه نفری مرکب از . طرح انحالل ارتش و اداره کشور توسط کمیته5
نمایندگان شور ای انقالب و دادگاه انقالب و سپاه را سران حزب جمهوری 

با  طرح کرد. و بازرگان بود که گفت: اسالمی تهیه و بهشتی در شورای انقالب
 ری را ببرید؛خواهید سر رئیس جمهواین چاقو شما می

صدر و کارتر باید از گروگانها مثل یک آتو علیه بنی». بهشتی بود که گفته بود: 6
و این جمله بود که راز سازش پنهانی با ریگان و بوش )اکتبر «. کرداستفاده

اب بدون آن سازش ممکن نبود مانع تجدید انتخ سورپرایز( را آشکارکرد. زیرا
ر بکارتر به ریاست جمهوری امریکا از سوئی و ناگزیر کردن خمینی به کودتا 

 صدر، در واقع، برضد انقالب و والیت جمهور مردم، شد؛ضد بنی
با هدف از میان بردن نیروهای « هاانقالب فرهنگی و تعطیل دانشگاه». طراح 7

حسن  ر با مردم، هم سران حزب جمهوری اسالمی بودند. اینصدمحرکه رابط بنی
کنیم و اگر نشد خمینی را برضد صدر را از مردم جدا میآیت بود که گفته بود: بنی

 کنیم.او می
، در منزل خمینی، باز سران حزب جمهوری اسالمی 1359اسفند  25. در 8

اند و یک طرف بودند که از زبان بهشتی خطاب به خمینی گفتند: یک طرف بم
 برود.

صدر است که در جنگ بنی. گویندگان این سخن که نصف کشور برود بهتر از آن9
خواهیم و جنگ تا رفع پیروز شود و ما آن پیروزی را که ارتش بدست آورد نمی

 فتنه از عالم، باز گردانندگان حزب جمهوری اسالمی بودند.
ها اللهیاسفند اگر حزب 14ه روایت غائله ب – 60. در کودتای خرداد 10

مهوری اسالمی و دیگر ، سران حزب ج-نباشند، نظام والیت فقیه نیز نیست 
ه، ما میلیون بگویند بل 35دستیاران خمینی بودند که، از زبان خمینی، گفتند: 

 ، زور با حق رویارو شد؛60سان بود که در خرداد بدینگوئیم نه. می
ین رویه شد، ماشین تقسیم به دو و که حذف خون 60.از کودتای خرداد 11

 حذف یکی از دو سرعت گرفت:
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و « اللهامت حزب»، «ضد انقالب»و « اللهامت حزب»ها، یجاد دوقطبیا 
« الله امت حزب»، «هاها و ملیلیبرال»و « اللهامت حزب»، «هاگروهک»
امت »و دراویش، « امت حزب الله»، «مراجع تقلید ضد والیت فقیه»

 های دینی. و...؛و اقلیت« اللهحزب
ه . جریان تقسیم به دو و حذف یکی از دو به درون نظام والیت مطلقه فقی12
را یافتند و « ینمنحرف»، و «گرهافتنه»های برد و حذف شوندگان عنوانراه

 حذف شدند؛
. دو قطبی سازی مذهبی در درون و بیرون مرزها که به جنگ شیعه و سنی 13

 ای است؛ سازی، بیشتر از خمینی، خامنه بانی این دو قطبیاست. سرباز کرده 
امکان  . در سوریه و در افغانستان و در عراق، وقتی زور با حق، رویارو شد و14

ای و حزب سیاسی مسلح، جانب زور را استقرار دموکراسی پدید آمد، خامنه
طرهای از س گرفتند. مبلغان دروغزن رژیم والیت مطلقه فقیه تاریخ معاصر را نیز

گویند: اگر ایران نبود، داعش بغداد و دمشق را تصرف خوانند و میآخر آن می
که ادعایشان دروغ است، ایران در تحمیل ترور به این کرده بود. غیر از این

نقش نبود. گرچه بانی داعش غرب ناتوان و متحدانش در منطقه کشورها، بی
 خطر»فتار آتش خشونت نبودند و بودند، اما اگر کشورهای سوریه و عراق گر

شد، زمینه اجتماعی الزم برای ایجاد داعش نیز وجود پیدا آویز نمیدست« ایران
 . وکردمین

داند و هم همه ای میشود. باوجود اینکه هم خامنه. دروغگو کم حافظه می15
دانند که، در حکومت خاتمی و بعد از آنها که در خدمت رژیم هستند می

داند زیرا کار ای میاو بود. خامنه« غیر خودی»و « خودی»م کننده به تقسی آن، 
همه روز او، تقسیم به دو و حذف یکی از دو است. در همان سخنرانی نیز به دو 

این او است که، بنابر . کندمیو یک طرف را به حذف شدن تهدید   تقسیم
امور را از  سازو کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو و بنابراین که مهار

کاری را است و عقل قدرتمدارش جز حذف کردن راهدست داده 
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خطاب به   گشاید وشناسد، جبهه جنگ هفتمی را در درون کشور مینمی
 !.«آتش به اختیار»  گوید:زور بدستان، می

صدر و همه دیگر ایستادگان بر حق، ضرورت از کار در تمام این مدت، بنی و    
اند. بطور سیم به دو و حذف یکی از دو را خاطر نشان کردهانداختن ماشین تق

یران مستمر، تخریب نیروهای محرکه توسط این ماشین را اندازه گرفته و مردم ا
گاه اند که این ماشین مرتب بر شتاب خویش اند. هشدار دادهکرده را از آن آ

ها را تبعیض ها، همه. تبعیضکندمیتر گری را بزرگافزاید و ابعاد ویرانمی
ها که زورپرستان اند. فرصتزدائی را وجهه همت خویش کرده شناسائی و تبعیض

اند. حق اختالف و حق اشتراک را سوزانند را شناخته و شناساندهاز پی هم می
گانه را خاطر نشان شهروندان ایران اند و حقوق پنجدو حق از حقوق انسان دانسته

اند. دوستی را حقی قوق خواندهبر حقوق و عمل به ح اند. آنان را به معرفتکرده
اند و ایرانیان و جهانیان را به دوستی با یکدیگر از حقوق انسان دانسته

   اند. و...خوانده
سو، برای ایران، وطن ما، فرصت رهائی از قرار، از انقالب بدینبدین     

ان و آبادانی زیر سلطه و ایجاد الگوی جدیدی از رشد انس –روابط مسلط 
اند. را سوزاندهو دستیاران او آن« رهبر»طبیعت، بارها بدست آمده و 

ای کشور را در تله اینک نیز که ضعف دولتهای غرب آشکار است، خامنه
های ششگانه گرفتار و همچنان به تقسیم به دو و حذف یکی از دو جنگ

مردم  است اگرمشغول است. بدیهی« آتش به اختیار»و صدور فرمان 
جستند، شمردند و بر دولت اختیار میایران خود فرصتها را مغتنم می

امروز، ایران سرای حقوق بود و شهروندان ایران نمادهای رشد در 
استقالل و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی بودند. امروز نیز، ایرانیان از 

ی ییارودهد و از ترس روکسی که کرده خود را به ایستاده بر حق نسبت می
آتش به »دهد: و دستور می کندمیبا جمهور مردم صاحب حقوق، تهدید 

، نباید انتظار داشته باشند موقعیت را درک کند و خود را از «اختیار
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ی سرانجام بخش حق با زور، اجتناب ناپذیر یبندگی زور برهد. رویارو
  .کندمی، ویرانی نیروهای محرکه را بزرگ است. تأخیر ابعاد ویرانی
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                                        صد و پنجاه و چهارم: وضعیت سنجی یک
 پویائی جنگ!؟

 
 

 2017وئن ژ 22 برابر 1396تیر  01پنج شنبه, 
 

، جبهه جنگ هفتمی را گشود. «آتش به اختیار»ای، با صدور اجازه خامنه    
شدن بیزاری بیش از پیش ایرانیان  برانگیخته که آشکار کردن مقصود او وبا این

از این جبهه جنگ در درون رژیم و در کشور گشودن، ناگزیرش کرد عقب 
ور در حمله موشکی سپاه به دیرالزاست. و پیش از  بنشیند، اما جبهه گشوده شده

ای انتشار داد در این باره که ترامپ و سوریه، روزنامه انگلیسی گاردین، مقاله
 حکومت او روی به جانب جنگ با ایران دارند. شاخه تبلیغاتی والیت مطلقه

ای را انتشار داد خالی از واقعیتی که مقاله بدان فقیه، بنابر رویه، ترجمه
ه برهم افزوده شدن برخوردهای نظامی و خطر تبدیل شدنشان ب است: پرداخته

ای و هم شاخه تبلیغاتی جنگ تمام عیار امریکا با ایران. چرا؟ زیرا هم خامنه
دستگاهش، از آن ترس دارند که ایرانیان بدانند که افزون بر شدت گرفتن 

. کوشش تواند گرفتار جنگ نظامی با امریکا نیز بگرددها، کشورشان میتحریم
 نیم:سان که هست بشناسیم و بشناسانکنیم وضعیت را آمی
خست ترجمه قسمتهای اساسی مقاله منتشره در گاردین، نوشته ژولین ن   

حال آوریم در همانرا می 2017ژوئن  19نتشره در م Julian Borger بورژر
ی جنگ سر و صداای درباره تدارک بیشویم روبرت پاری نیز مقالهکه یادآور می

 ست نیز:است. واشنگتن پ توسط حکومت ترامپ انتشار داده

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24849-2017-06-22-12-14-55.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24849-2017-06-22-12-14-55.html
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 آیا ترامپ در تدارک جنگ با ایران است؟: ❋

 
است: آیا ترامپ جنگ با داعش را وسیله گشودن باب نزاع نوان مقاله اینع   

 ؟کندمیبا ایران 
 ببحمله قوای امریکا به نیروهای غیر منظم تحت حمایت تهران در سوریه، س● 

یران است که بسیاری بترسند که مبادا جنگ با داعش به نزاع مسلحانه با ا شده
 سرباز کند.

اند ر ماه گذشته، سه نوبت قوای امریکا بروی نیروهای مسلحی آتش گشودهد   
و ناظران  که از حمایت ایران برخوردارند. این امر سبب شدت گرفتن تنش شده

ها است. زیرا این حمله گران کشور کردهو مقامهای رسمی پیشین امریکا را ن
 توانند به نزاعی برنامه گذاری نشده و رو به افزایش بیانجامند.می
اند که سوریه ای انجام گرفتهین سه حمله در منطقه الطنف سوریه، در منطقها   

تن از قوای زبده امریکا،  150شود. در این منطقه، مرز میبا عراق و اردن هم
های دهند تا با داعش وارد جنگ شوند. گروهمحلی را تعلیم میجنگجویان 

شدند. جنگند، به این منطقه نزدیک میمسلحِ غیر ارتشی که بسود رژیم اسد می
شیعه  حمله هوائی به آنها انجام شد. اینان ترکیبی از جنگجویان عراقی و سوری

مراهشان ان ایران، هبودند. محتمل است که فرمانده آنها، از سرداران سپاه پاسدار
 است.بوده 

ها برآنند که از تهران تا بیروت را هالل منطقه نفوذ ایران بگردانند. قاسم شیعه● 
است و قوای امریکا  سلیمانی، فرمانده سپاه قدس با این نیروها عکس گرفته

است که نزدیک این منطقه بمب ریخته بود. این پهبادی ایرانی را سرنگون کرده 
دهد چگونه قوای خارجی عمل کننده در سوریه بطور ای نظامی نشان میبرخورده

ژوئن، روسیه تهدید کرد  19روز افزون، با یکدیگر در تصادم نظامی هستند. در 
هر هواپیمای نظامی که وارد فضای غرب رود فرات در سوریه بگردد، سرنگون 
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پیمای جنگی خواهد کرد. این تهدید بعد از آن بعمل آمد که امریکا یک هوا
 ژوئن سرنگون کرده بود. 18سوریه را در 

ین تصادمهای نظامی اجتناب ناپذیر هستند. زیرا به تدریج که داعش از پا در ا   
شود. در منطقه آید، رقابت نظامی برای تصرف هرچه بیشتر زمین، شدیدتر میمی

 بیابانی شرق سوریه قوای تحت حمایت امریکا و قوای تحت حمایت ایران
گالویز هستند. در نتیجه، قوای امریکا و ایران در معرض درگیری با 

ها در سان، رویاروئی نظامی در سوریه، دنباله رویاروئیبدین یکدیگرند.
 .یمن و تنگه هرمز است

یاردی  800هارشنبه گذشته، یک کشتی نظامی ایران، در منطقه هرمز، در چ   
وی گه هرمز بود، عرض وجود کرد. بسکشتی جنگی امریکا که در حال عبور از تن

کوپتر اشعه لیزر فرستاد و بسوی کشتی امریکائی نور افکند. مقامات نظامی هلی
رویداد در  ای و خطرناک توصیف کردند. اینامریکا این عمل را غیر حرفه

 منطقه هرمز تازه نیست.
 خود تماسهای در سطح باال میان واشنگتن و تهران در حکومت اوباما، جای● 

اند. ترامپ به همان ضدیت با ایران که را به سیاست خصمانه دونالد ترامپ داده
دهد. نخستین سفر ، ادامه میکردمیدر دوران تبلیغات ریاست جمهوری، اظهار 

ر خارجی خود را به عربستان کرد که حمایت بدون ابهام او از دولت سعودی د
 وقه را خطری همانند خطر داعش قبال ایران بود. ترامپ نفوذ ایران در منط

ژوئن تهران مورد حمله تروریستی قرار گرفت، ترامپ  7داند. وقتی در القاعده می
ض ایران باید خود را سرزنش کند. دولت حامی تروریست خود را در معر»گفت: 

 «.دهدهای تروریستی قرار میحمله
رب خواست ایران جا از سران کشورهای عوقتی ترامپ به ریاض رفت و در آن● 

را منزوی کنند، نه تنها در را بروی گفتگو با ایران بست، بلکه در بروی جنگ با 
ایران را گشود. در امریکا بحثی بر سر جنگ با ایران جریان ندارد. ظاهر کار 
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بینیم نمایند. اما اگر از نزدیک بنگریم میاست که زد و خوردها اتفاقی می چنان
 افزایند.ده، برخوردها بر هم میکه از روی قرار و قاع

رامپ تهدیدش در تبلیغات انتخاباتی برای تخریب تواقق اتمی با ایران، ت  
یری گرا پی  2015کشور دیگر در ژوئیه  5منعقده توسط دستگاه اداری اوباما و 

 نکرده است، اما به کژ فهمی اش ادامه داده است، در همان حالیکه جمهوری
، یم های جدید که حیات قرارداد را به خطر می انداختخواهان کنگره با تحر

 فشار وارد کرده اند.
وباما که به ، یک مقام ارشد در حکومت اRobert Malley روبرت مالی،● 

گوید: سه محل، سه است، میگرفتن توافق وین کمک رسانده انجام
و ها، یمن و منطقه رقه در شرق سوریه و غرب عراق، و دترین محلخطرناک

محل، یکی محل اجالس نمایندگان مجلس و دیگری محل اجالس نمایندگان 
شنوم، عزم آنها بر در وضعیت کنونی، آنچه من از ایرانیان می سنا هستند.

حفظ خونسردی و واکنش نشدن در برابر تحریکهای امریکا است. مگر 
 : ما هم کاری خواهیم کرد.که رهبر نظام بگویداین

ا، وید مشغول تدوین سیاست خود در قبال ایران است. امگحکومت ترامپ می● 
 ما در کار حمایت از»رکس تیلرسون، وزیر خارجه، هفته پیش، در سنا گفت: 

آمیز تغییر خواهند رژیم را بطور مسالمتعناصری در درون ایران هستیم که می
آمیز است اما گوشهای دولت ایران، همان صدا سخن از تغییر مسالمت«. دهند

گفت. شوند که صدای بوش بود وقتی از تغییر رژیم در ایران سخن میرا می
را در خود  1953حافظه ایرانیان، کودتای سیا بر ضد مصدق در 

یق در باره کشورهای اروپائی متحد امریکا نگران آنند که بر اثر تحق دارد.
نقش روسیه در انتخاب شدن ترامپ به ریاست جمهوری، او که خود را 

 طرناک برضد ایران بزند.بیند، دست بکاری خمی ضعیف
شدت گرفتن تنش تنها دست پخت ترامپ نیست. در عراق و سوریه، توافق ● 

جنگند وجود دارد که متعرض یکدیگر ضمنی میان کشوهائی که با داعش می
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نشوند. اما با شکست داعش در موصل و رقه، دو طرف امریکا و ایران به طرف 
 روند.می برخورد با یکدیگر

های خارجه خانه، مقام پیشین وزارتIlan Goldenberg ایالن گلدنبرگ،   
های شیعه و گوید: خطر آن وجود دارد که این بردباری گروهو دفاع امریکا می

 ت امریکا نسبت به یکدیگر، پایان پذیرد.های تحت حمایگروه
نظامی در مؤسسه  ، کارشناس نزاعهایJennifer Cafarella جنیفر کافارال،   

گوید: چشم انداز بعد از سقوط موصل و بعد از داعش، مطالعه درباره جنگ، می
است  و در کار آن کندمیچشم انداز جنگ است. ایران خود را آماده مرحله بعدی 

ز که در این مرحله موفقیت حاصل کند. امریکا فعال به داعش مشغول است و ا
 رخوردار از تقدم امریکا است.میان برداشتن داعش، استراتژی ب

صمیم امریکا بر گشودن جبهه ضد داعش در جنوب شرقی سوریه و ت       
خواهد حمایتش از جنگندگان منطقه الطنف، به مبارزه طلبیدن ایران است که می

 معبر غرب به شرق، از ایران تا بیروت، را به مهار خود درآورد.
 Centre for a کارشاس منطقه در، Nicholas Heras نیکوال هراس،     

New American Securityنماید که ایرانیان و اسد و سان میگوید: این، می
های بیشتری در نیز نیروهای داوطلب عراقی مصمم هستند نگذارند امریکا زمین

 بیابان سوریه بدست آورد.
 در سوریه را ،Himars باوجود این که امریکا موشکهای متحرک هیمارس،● 

خواهد به مهار خود درآورد و در است، معلوم نیست تا کجا را می مستقر کرده
خواهد پیش برود. مجله فارین پالیسی، روز شنبه، گزارش مهارکردن تا کجا می

کرد که ماتیس، وزیر دفاع امریکا، در برابر فشار کاخ سفید برای تعرض نظامی 
. تصمیم در این کندمیمت به قوای تحت حمایت ایران در جنوب سوریه، مقاو

باره، همانند تصمیم در باره افزودن بر قوای نظامی امریکا در افغانستان، در 
در نبود استراتژیِ کاخ سفید،  است. اختیار وزیر دفاع امریکا نهاده شده
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های تاکتیکی سبب نزاع برخی کارشناسان از آن بیم دارند که تصمیم
 ای بگردند.جنگی گسترده

گوید: از گفتگوهایم با اشخاصی که در حکومت ترامپ هستند رگ میگلدنب   
ام که در باره این به این نتیجه رسیده ،کنندمیو بر روی اینگونه مسائل کار 

سان اند. بدیناست و نه امکانات سنجیده شده مسئله نه بحثی شده
 .ترساندای بزرگ است و مرا میمسئله

  

ست و تشدید تنش نظامی میان هفت جنگی که ایران در آن ا❋
 ایران و سعودیها:

 
 الف: فهرستی از هفت جنگ

ها و سازمانهای مسلح در کشورهای خاورمیانه در گیر آنند . جنگی که ارتش1
گر هم و قوای مسلح ایران در آنها شرکت دارد. این جنگ پویائی خود را دارد. ا

ه ه موشکی به سوریه کاطالعات مندرج در مقاله منتشره گاردین نبودند، حمل
ی کیهان مدعی است اخطاری به امریکا و اسرائیل و دولت سعودی و حسن روحان

های هوائی امریکا به نیروهای تحت حمایت رژیم والیت فقیه و حمله
زارش گبازکردنش به جنگ امریکا با ایران را  است، پویائی آن و امکان سر بوده
 ؛کنندمی
، 2017ژوئن  15ها به ایران که در یل تحریم. جنگ اقتصادی از راه تحم2

ویب سنای امریکا آنها را تشدید کرد. مجلس نمایندگان هنوز مصوبه سنا را تص
اید، خودداری باین جنگ  است. بر را به تأخیر انداخته و تصویب آن نکرده

رضه نفت بانکها از معامله با ایران، از ترس امریکا و نیز جنگ از راه افزایش ع
 را هم افزود؛ رای کاستن از قیمت آنب

های استبدادی منطقه در خدمت های ترور که دولت. جنگ از راه سازمان3
و هم در شرق و غرب کشور و به  کندمیخود دارند. هم رژیم والیت فقیه ترور 
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گیرند. مردم ایران به ترور تازگی در خود تهران، عملیات تروریستی انجام می
« وزیر»ها گرفتارند. بنابر قول ای و ترورهای دست نشاندهشاخه ترور خامنه

شدند، هر هفته یک عمل تروریستی های ترور کشف نمیواواک، هرگاه گروه
ها بیفزائیم، هر گرفت. چون ترورهای انجام شده را بر انجام ناگرفتهانجام می

 شود.سه روز یکبار می
ید، در وضعیت کنونی، گووریه میطور که حمله موشکی به سهمان     

عامل یکدیگر  و کنندمیترور از جنگ جدا نیست. یکدیگر را ایجاب 
 ؛گردندمی
. جنگ مذهبی که جنگ شیعه و سنی یکی از آنها است. در حقیقت، رژیم با 4

« دوست»های مذهبی در کشور و با پیروان مذاهبی که دولتهای استبدادی اقلیت
و  درگیر هستند، در کشورهای دیگر، در زد )دوست رژیم والیت فقیه( با آنها

 خورد است؛
. جنگ تبلیغاتی که هم اکنون در اوج شدت است. شرکت کنندگان در این 5

 جنگ، از سوئی جبهه امریکا و اسرائیل و دولت سعودی و شیخهای متحد آن و
از سوی دیگر جبهه رژیم والیت مطلقه فقیه و متحدانش ) رژیم اسد و حزب 

« امریکا از ایران سیلی خواهد خورد»ای یعنی د. سخنان اخیر خامنهالله( هستن
 های تبلیغاتی امریکا گویای شدت گرفتن این جنگ هستند.و نمایش

ترین مثال آن اظهارات وزیر خارجه امریکا . جنگ سیاسی و دیپلماتیک که تازه6
مایت از آمیز رژیم از راه حسیاست ما تغییر مسالمت»در سنای این کشور است: 

به « ایرانیان»چند از  فراخواندن یک«. نیروهائی است که در محل هستند
ست اکنگره، جز ایجاد پوشش نیست. زیرا اشاره وزیر خارجه امریکا به آنهائی 

ای مردنی است با ایران سخت نگیرید خامنه»که از داخل رژیم پیام داده بودند: 
گر بنابر تغییر رژیم بود، وجود این، ا با«. رو خواهد شدو پس از او، رژیم میانه

 . وکردمیرا اعالن نالبته وزیر خارجه آن
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ای، با صدور اجازه "آتش به اختیار"، جنگ هفتمی را بر . اینک، خامنه7
افزاید. دانستنی است که اجازه آتش به اختیار را فرمانده در جنگهای پیشین می

از  و مهم، ناتوانی فرمانده . حالت اضطرار اولکندمیموقع اضطرار صادر 
سو، بطور مستمر، اجازه آتش به سه مرکزی بدین 1359فرماندهی است. از سال 

ها و هر گروه : مردم و دانشگاهکنندیمشود که موجودیت رژیم را تهدید داده می
مل متصل شود، یعنی اقامتگاه و محل ع« مرکز»در رژیم که بخواهد با این دو 

ای ل خامنه، قد بر افرازد و به قو«رهبر»ی بگرداند و در برابر خویش را جامعه مدن
داند اتصال رئیس جمهوری به جامعه مدنی ای نیک میرا دوسر کند. خامنهنظام 

محل ها، والیت فقیه را بیو فعال شدن نیروهای محرکه، کارآترین آنها دانشگاه
 دهد.سه مرکز را میرکوب، اجازه آتش به این سرو، به قوای . از اینکندمی

  
 ب. رقابت موشکی سعودیها با ایران و تهدیدهای متقابل:

که سعودیها  کندمیحال که شاخه تبلیغاتی دستگاه والیت فقیه تبلیغ در همان● 
سپاه مرتب تهدید « سرداران»اند و های حمله موشکی به سوریه، بودهاز مخاطب

هد شد، نند، عربستان نابود خواکه هرگاه سعودیها دست از پا خطا ک کنندمی
موشک، دو موشک به اهداف  7از »گوید: اسرائیل که متحد سعودیها است می

دانند که ها میگویند ایرانیو سعودیها خود می«. اندمورد نظر اصابت کرده
تیار توانائی رقابت موشکی با ما را ندارند. زیرا آگاهند که ما موشکی در اخ

 :کندیمتهران پرتاب کنیم، نیمی از شهر را با خاک یکسان  داریم که هرگاه بسوی
است:  به گزارش العالم، نایف الوقاع، کارشناس سیاسی سعودی، گفته● 
ای تواند چند کالهک هستهکه عربستان در اختیار دارد می 3موشک دی اف »

رسد و تن می 2را حمل کند که نوع اول آن از انواع قدیمی است و وزنش به 
 3ایران با شلیک موشک شهاب  مگاتن می رسد. 3ن دیگری به حدود وز

شد.  خانه خواهد 4-3تواند ماجراجویی کند؛ زیرا این اقدام باعث تخریب نمی
 «.تخریب کند تواند نصف تهران رااما موشک سعودی می
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است: آیا راست است که پاکستان نیروی موشکی سعودیها را سئوال مهم این ● 
است؟ اهمیت این پرسش از توان تخریبی مایه  تمی مجهز کردهبا کالهک ا

در اختیار سعودیها دارند. زیرا  هایگوید موشکگیرد که کارشناس سعودی میمی
بدون استفاده از کالهک اتمی، براثر حمله موشکی، نصف تهران از بین 

 رود.نمی
کم است. دستالیت فقیه در برابر این ادعا غیر قابل درک وسکوت رژیم      
المللی انرژی اتمی بخواهد در مورد عربستان نیز تواند از آژانس بینمی

 آزمائی کند.راست
  

 ؟کنندمیاین جنگها کشور را گرفتار چه سرنوشتی  ❋

 
است که جنگها خود به خود متوقف شوند؟ نه. این احتمال که  یا دیده شدهآ   

ی شود، ناچیز است. جنگ با پیروزجنگ بر اثر از پا درآمدن دو طرف، متوقف 
یابد. بنابراین، هرگاه رژیم والیت یک طرف و شکست طرف دیگر پایان می

سلمان مطلقه فقیه دیر بپاید، چه ولیعهد ملک سلمان )که تغییر کرد و محمد بن
کشانیم( بگوید و خواه گوید ما جنگ را به داخل ایران میولیعهد شد که می

شوند. در حقیقت، از جنگها که به ل ایران کشانده میها به داخنگوید، جنگ
اند، تنها جنگ توسط قشون و یا میان قشون و یک و داخل کشور کشانده نشده

یا چند سازمان مسلح است. جنگ اخیر، ولو خفیف، هم اکنون، در شرق و 
غرب کشور، جریان دارد. جنگ در حد حمله به نیروهای تحت حمایت نیز 

 توانند شدت بگیرند .گویند که میضاع و احوال میوجود دارد و او
ها یعنی چه؟، الزم است هرگاه ایرانیان بخواهند بدانند پویائی جنگ     

گیری تا امروز، در نظر مجسم کنند تا ببینند در درون وضعیت کشور را از گروگان
در  هاها روزافزون و از رهگذر رابطه با بیرون از ایران، بحرانکشور خشونت

اند. پویائی جنگ، اثر قرارداد وین را هم زایل شکل جنگهای باال مداوم بوده



57 
 

تعهد برجا ماند که اینک گریبانگیر کشور ما هستند.  105کرد و از آن، تنها 
 :کنندمیبنابراین، جنگها دو سرنوشت بیشتر پیدا ن

رو، ن نگرد. از ای. دستگاه والیت مطلقه فقیه در همه چیز از دید قدرت می1
های غرب ضعیف هستند و حکومت شود حکومتکه مطلع میبمحض این

تر است، فرصت را برای تغییر کردن و رها کردن آلت فعل ترامپ بسا ضعیف
تر کردن، مغتنم قدرت شدن و دست شستن از دامنه خشونت را بازهم گسترده

بناگوش  دهد بریشمارد و وعده مشمارد، بلکه برای الف زدن مغتنم مینمی
که یک رئیس جمهوری ضعیف، در صدد امریکا سیلی بنوازد. غافل از این

تر گرفتن بر شود و بسا این کار را از راه هرچه سختجبران ضعف خویش می
. بهای سنگین، بسا کندمیایران و نزدیک کردن حالت جنگ به خود جنگ 

 واهد شد.آنها تحمیل خاند، به تر از بهائی که ایرانیان در گذشته پرداختهسنگین
دهد و بنا . سرنوشت دوم را وقتی محور صاحب اختیار مطلق تن به تغییر نمی2

است، عمل کند، به سوریه حمله  ندارد بگذارد حتی حکومتی که خود خواسته
م کشور ، ناگزیر مردکندمیو سپاه، روحانی را سنگ روی یخ  کندمیموشکی 

رسها بدر آیند. حقوق خویش را تیعنی از لباس توانند بسازند: تغییرکنند می
بشناسند و نسبت به وطن خود احساس مسئولیت کنند و تغییر 

سرنوشت دولت را خود تعیین کنند. دولت را از شر این محور  یعنی دهند.
نه بیاسایند و حقوقمدار کنند و روابط کشور با دنیای خارج را ترجمان مواز

های ، رابطه با کشورهای دیگر را رابطه حقوقسخن دیگر بگردانند. به  عدمی
که زدائی را همگانی کنند چنانملی با یکدیگر کنند. در سطح کشور، خشونت

های وابسته به زدائی را بکار برند. تا که گروهشهروندان، همه، قواعد خشونت
سان، ایران هم از بیگانه نیز، از بکار بردن خشونت ناتوان بگردند. بدین

ها رهد و از جنگگستری که دستگاه والیت مطلقه فقیه است میخشونت
محل آساید و هم به یمن دو حق استقالل و آزادی، وابستگی به بیگانه را بیمی
 گرداند.می
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                   صد و پنجاه و پجم:وضعیت سنجی یک

 ها درخاورمیانه و شمال افریقا؟ویاروئی

 
 2017وئن ژ 29 برابر 1396تیر  08

  
ها، در باره مناطق مختلف جهان انتشار استراتفور یک رشته وضعیت سنجی    

 26ریخ است که در تا است. یکی از آنها در باره خاورمیانه و شمال افریقا داده
انتشار یافته است. چکیده این وضعیت سنجی را نقل و نقد  2017ژوئن 

 کنیم:می
 

 ثباتی و خشونت:خاورمیانه و شمال افریقا گرفتار بی ❋

عیت . در خاورمیانه و شمال افریقا، دو کشور وجود دارند که از دیرگاه موق1
یه هستند. در دنیای عرب، مصر و اند. این دو کشور ایران و ترکداشتهمتفوق می

است ها سبب شدهدولت سعودی هم قدرت بشمارند. رقابت این قدرت
  ثباتی و خشونت بگردند.کشورهای ضعیف گرفتار بی

ها، اول، سرزمین نفت که این سرزمین نظر استراتفور صحیح نیست. چرا نقد:●
جهان هستند.  غرب دراینکه واپسین قلمرو سلطه مستقیم  و گاز هستند و دوم،
است. طراح نقشه  را از قلم انداخته اسرائیل و نقش آن سوم، وضعیت سنج،

آوردن موزائیکی از واحدهای  پایه قومیت و مذهب و پدید تجزیه کشورها بر
های قومی و مذهبی کوچک در این منطقه گسترده، اسرائیل است. حامی تمایل

امریکا و غرب است که از موقعیت  و چهارم، این تجزیه طلب اسرائیل است.
. روسها نیز موقع را برای ورود به منطقه کنندمیمسلط خویش در منطقه دل ن

این  بندهای حاکم بهاند. و باالخره پنجم، بدون مراجعه گروهمغتنم شمرده

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24954-2017-06-29-15-50-43.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24954-2017-06-29-15-50-43.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24954-2017-06-29-15-50-43.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/24954-2017-06-29-15-50-43.html
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توانست کشورها و بدون وجود دولتهای استبدادی، دنیای خارج از منطقه نمی
 وده به خون مردمانش کند.خاک این منطقه را آل

. نزاع میان قطر و بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، 2
قش دولت . استراتژی امریکا بر پایهِ نکندمیدر استراتژی امریکا خلل ایجاد 

ای سعودی و متحدانش در خلیج فارس برای سامان بخشیدن با نزاعهای منطقه
های خلیج فارس همسایه قطر نیز جدائی است. این نزاع میان ترکیه و کشور

 .کندمیایجاد 
ها و نیروهای تحت حمایت ایران، از حال، منازعه میان سعودی. در همان3

 شود. و نیز،خلیج فارس تا لبنان و یمن، تشدید می
 . خطر برخورد نظامی میان نیروهای مسلح تحت حمایت ایران در سوریه که،3

، در کار رسیدن به مرزهای سوریه با عراق، با واپس نشستن نیروهای داعش
 هستند، وجود دارد.

ر شمال . ایران و ترکیه با آنکه با یکدیگر در رقابت شدید هستند برای نفوذ د4
ل دو درکار آنند که مانع همه پرسی در کردستان عراق برسر استقال عراق، هر
 بگردند. 

که تأمل کنیم، حضور است  در چهار وضعیتی که استراتفور سنجیده نقد:● 
خواهد راه اتصال ایران به مدیترانه را ببندد، امریکا را بعنوان قدرتی که می

خواهد انجام دهد. کنیم. این کار را با قوای تحت حمایت خود میمشاهده می
های مسلحی به سخن دیگر، در سوریه و عراق و یمن و لبنان و افغانستان گروه

های ست خودشان نیست. وسیله اجرای نقشهوجود دارند که اختیارشان د
ژوئن، اخطار  27قدرتهای حامی خویش هستند. اسرائیل نیز غایب نیست. در 

داد که ایران تابد و هشدار میکه استقرار قوای ایران در سوریه را بر نمی کردمی
 . کندمیالله دیگری در سوریه ایجاد دارد حزب

وسیه و نه اسرائیل و نه ترکیه و ایران و دولت قرار، نه امریکا و نه ربدین     
سعودی در فکر آنند که کشورهای منطقه، از جنگ برهند و کشورهائی بشوند 
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های مسلح متعلق به این و آن مذهب و این و آن قوم که وجود گروه که بودند. با
گیرند، نزاع از قدرتهای غربی و اسرائیل و نیز دولتهای منطقه پول و اسلحه می

شود. از دید امریکا و اسرائیل، تجزیه کشورها وضعیت سازگار با ادامه دائمی می
های قومی و مذهبی از بندی آورد. هرگاه گروهسلطه آنها بر منطقه را پدید می

خود بپرسند استقالل از بقیه کشور، آیا آنها را تحت سلطه امریکا و اسرائیل نگاه 
واهند داد که نزاعهای قومی و مذهبی بس دارد یا خیر؟ بسا تن به کاری نخمی

 .کندمیگر را دائمی ویران
 

 نزاع میان سعودی ها و متحدانش با قطر: ❋

یابد که میان یکچند از . فصل دوم سال جاری مسیحی در حالی دارد پایان می1
است. این  آمده اعضای شورای همکاری خلیج فارس با قطر، منازعه پدید

وم ساست. این منازعه، در فصل  را نیز متوجه خود کرده منازعه، جامعه جهانی
. کندمیرضد تروریسم وارد بای جدی به اتحاد رسد و صدمهسال به پایان نمی

ند امریکا و دولت سعودی بمثابه رهبر شورای همکاری خلیج فارس امیدوار بود
 شود. کار مخاصمات خاورمیانه را بسامان بیاورند. این امید نیز برآورده نمی

خواهد ولت سعودی، از طریق وادارکردن قطر به پیروی از خود، مید     
دولتهای خلیج فارس را تحت مهار خویش بیاورد . و قطر سیاست خارجی 

 دهد. مستقل دارد و تن به پیروی از دولت سعودی نمی
ی از سعودیها و گذاران امریکا با مشکل رویارویند.زیرا از سوئ سیاست     

رزان متحدشان، امارات عربی متحده، باید حمایت کنند تا که مهار ایران و مبا
گرا ممکن بگردد و از سوی دیگر، در قطر، پایگاه نظامی دارند که مانع از اسالم
دیگر بگیرند. هر انند و یا جانب یک طرف را برضد طرف شود، القید بمآن می

یکا . تا وقتی چنین است، امرکنندمیدو طرف بر روی حمایت امریکا حساب 
قادر به مهار ایران و خنثی کننده تهدید جهادگرایان را « ناتو عرب»تواند نمی

    بوجود آورد.
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گرا در منطقه، همداستان است. های اسالم. ترکیه با قطر در حمایت از گروه2
لیج فارس، خزاع میان قطر و یکچند از اعضای شورای همکاری رو، در ناز این

هائی را بخشی جدائی ناپذیر ه گروهک  است. لذا، میان این دو جانب قطر را گرفته
دانند که قدرتهای سنی آنها را خطری برای موجودیت های منطقه میاز جامعه

ضعیت بهتر از است. از دید ترکیه، و ، تقابل بوجود آمدهکنندمیخویش تلقی 
دهد، در حالی که با ایران، شود. زیرا این وضعیت به این کشور امکان میاین نمی

فوذ خویش را در خلیج فارس ن  گیر است،در سوریه و عراق، در رقابت شدت
 برقرارکند. 

ها مستقل شود که سعودیها و اماراتیبا کشورهای سنی سبب می  قابله ترکیهم     
یران و اصمات سوریه و عراق مداخله کنند تا که تعادل قوا با ااز ترکیه، در مخ

و روسیه،  ترکیه را بسود خود کنند. و از آنجا که قطر روی به جانب ترکیه و ایران
است، دولت بقصد برخوردار شدن از حمایت لوژیستیکی و دیپلماتیک آورده 

 است. سعودی بر لزوم سخت گرفتن با قطر متقاعد تر شده
نخست اتمام حجت دولت سعودی و متحدانش را بخوانیم و سپس  :نقد● 

 اند:گران استراتفور، از آن غافل شدههائی را خاطر نشان کنیم که تحلیلواقعیت
 مواد اتمام حجت به قطر: -
 پردازد؛. تعطیل بالدرنگ شبکه تلویزیونی الجزیره که قطر هزینه آنرا می1
های ایران و اخراج افراد و تعطیل نمایندگی. قطع روابط دیپلماتیک با ایران 2

ادالت سپاه پاسداران و قطع هرگونه همکاری نظامی با ایران. بسنده کردن به مب
 المللی؛های بینرعایت تحریمهای امریکا و تحریم  بازرگانی با ایران بشرط

المسلمین و داعش ، بویژه اخوان«سازمانهای تروریست». قطع هرگونه رابطه با 3
ها الله لبنان. قطر باید بطور رسمی اعالن کند که این سازمانالقاعده و حزب و

 تروریست هستند؛
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هائی که قطر بطور مستقیم یا غیر . افزون بر الجزیره، بستن تمامی فرستنده4
و رصد و  21. ملحوظ هستند عربی کندمیهای آنها را تأمین مستقیم، هزینه

 ؛ Middle East Eye. BeIn Sportالجدید و العربیة
گونه . پایان بخشیدن فوری به حضور نظامی ترکیه در قطر و خاتمه دادن به هر5

 همکاری نظامی با ترکیه در داخل قطر؛
ها و سازمانهائی که کردن بالدرنگ هرگونه کمک به افراد، گروه. قطع6

 کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی و مصر و بحرین و امریکا و
 اند؛دیگر کشورها تروریست خوانده

و افرادی که عربستانی یا اماراتی و « های تروریستشخصیت». بازگرداندن 7
های آنها و ارائه یا مصری و یا بحرینی هستند به این کشورها. توقیف دارائی

نابع هرگونه اطالعی که این کشورها در باره محل اقامت و فعالیتهای آنها و م
 های آنها بخواهند؛هزینه درآمد و محلهای

ای . پایان بخشیدن به مداخله در امور کشورهای مستقل. خاتمه دادن به اعط8
از  تابعیت به اتباع کشورهای امارات و مصر و عربستان و بحرین. سلب تابعیت

است. زیرا دادن تابعیت به اتباع این کشورها که قطر به آنها تابعیت اعطا کرده 
 انین این کشورها است؛این افراد ناقض قو

ربی ع. قطع هرگونه رابطه با مخالفان سیاسی عربستان سعودی و امارات متحده 9
و مصر و بحرین. در اختیار این کشورها گذاشتن برگهای حاوی اطالعات در 

 است؛ ها که از آنها کردهها و حمایتباره روابط قطر با این گروه
اند و نیز، خود را از دست داده . پرداخت خسارت بابت کسانی که حیات10

های قطر در سالهای اخیر پرداخت مبلغی برای جبران زیانهای مالی که سیاست
 عیین خواهند شد. وآهنگی با قطر تاند. این مبالغ با همببار آورده

رده . امضای تفاهم نامه برای تحقیق ماهانه درباره رعایت شدن شرائط برشم11
 یکبار در سال دوم ... در سال اول و هر سه ماه
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گیرد تا معلوم شود سال آینده، قطر هر سال مورد تحقیق قرار می 10. برای 12
 است یا خیر. و که شرائط را عملی کرده

های نظامی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نیز در آنچه به . انطباق برنامه13
ی همکاری خلیج کشورهای عضو شورا شود با برنامهمسائل اقتصادی مربوط می

 .2014فارس. برابر توافق منعقده با عربستان سعودی در 
های آنها را عملی کند. روز فرصت دادند تا خواسته10ین کشورها به قطر ا     

ط ژوئن، وزیر خارجه امارات در مسکو گفت: در صورتی که قطر به شرائ 28در 
هائی ول تحریمگردن نگذارد، کشورهای دیگر طرف معامله با قطر نیز مشم

 اند.شوند که در باره قطر وضع شدهمی
 اند:ر از آنها غافل شدهگران استراتفوها که تحلیلواقعیت -
اس . چهار کشور اتمام حجت کننده نه برپایه اختالف شیعه و سنی، که بر اس1

ها سنی هستند و هم اکثریت مردم ترکیه. به . هم قطریکنندمیمنطقه نفوذ عمل 
آورند. هر وقت نیازمند توجیه ها بوجود میبندیها را دولتگر، دستهسخن دی

جنگی و جنایتی بگردند، نخست دین را از خود بیگانه و سپس، عمل خود را 
ه کننده . آن قربانی اول و فراموش شده در تحلیل و توجیکنندمیبدان توجیه 

 ست. های امثال ترامپ دین و مذهب اسیاست
شرط  11ربوط به راستی آزمائی است بکنار، و دوازدهم که م یازدهم . دو شرط 2

خواهند پایگاه نظامی امریکا را تخلیه کند، بلکه چهار دولت، نه تنها از قطر نمی
کرد خود را با سیاست امریکا در منطقه و کشورهای خواهند عملاز این کشور می

امریکا را اعالن  ای متکی بهحادیهسان، وجود اتخلیج فارس منطبق کند. بدین
 است. بردن آن  که اسرائیل نیز عضو غیر قابل نام کنندمی
فتار وزیر خارجه امریکا و رفتار ترامپ و حکومت او صراحت دارند بر گ    

خواهد قطر به شرائط سیزده گانه تن در دهد. بخصوص در آنچه اینکه امریکا می
شود که مخالف به ایران و سازمان تروریست و بسا سازمانهای سیاسی مربوط می

 رژیمهای این چهار کشور هستند. 
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بخصوص  -ناقض آزادی بیان هستند، نه تنها برخی از آنها . شرائط نه تنها 3
میت قطر هستند، نه تنها ناقض حقوق انسان و ناقض حق حاک -شرط سیزدهم

ه نحقوق پناهندگی هستند، بلکه گویای هدفی روشن هستند: ایجاد خفقان کامل 
 تنها در این چهار کشور بلکه در همه کشورهای عربی واقع در خلیج فارس و

 در دنیای عرب.بسا 
گویند و به روشنی که رژیم مصر با ترکیه دشمنی دارد .شرائط سیزده گانه می4

بخاطر مخالفت حکومت اردوغان با کودتای نظامیان مصر و دولت سعودی با 
رو، اتحاد کشورهای عرب با اسرائیل، ناگزیر، برضد ایران دشمنی دارد. از این

گویند که حکومت ترامپ ه نیز روشن میگان 13شود. شرائط ایران و ترکیه می
به تعادل قوا در منطقه را که حکومت اوباما خواهانش بود، با حمایت یک جان

است. باوجود این، امریکا با ترکیه و با قطر و از این اتحاد جانشین کرده
ر کشورهای دیگری که حاضر نباشند در این اتحاد وارد شوند، در وضعیتی قرا

از آن، اتحاد  پس و پیش ندارد. این اتحاد و حمایت امریکا گیرد که راهمی
وسها بازتر ر. دست ترکیه را هم برای معامله با کندمیدیگری با روسیه را توجیه 

تواند حکومت ترامپ میها هستند: قرار، دو پرسش مهم اینگرداند. بدینمی
ز اتحاد ج این سیاست را در خاورمیانه و شمال افریقا پیش ببرد؟ آیا این

 آید؟بکار جنگ و بسا دائمی کردن آن می
 ها و تحمیل خفقان به کشورهای مسلمانند.مریکا و اسرائیل حامی این رژیما    
 

 های دو طرف:نبرد میان سعودیها با ایران توسط دست نشانده ❋

رهبری کشورهای منطقه را از آن  کوشدمیدولت سعودی به اتکای امریکا     
خطر باال خاطر تنش میان سعودیها و ایران، روی به شدت دارد. خود کند. بدین

های جنگ در گرفتن رقابت این دو دولت، در فصل تابستان و در صحنه
. مهارت ایران در مسلح شودکشورهای خاورمیانه، به روشنی مشاهده می

ها که دولت رمیانه، برای مثال، حوثیکردن گروه های طرفدار خود در خاو
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سعودی، در یمن، با آنها در جنگ است، همچنان موجب نگرانی دولت سعودی 
شود نیز همین است. در آنچه به مناطق شیعه نشین عربستان و بحرین مربوط می

های جدائی طلب حمایت نگرانی وجود دارد. در این کشورها، ایران از شیعه
امنیتی دولت سعودی و شیخ بحرین نیز درکار یافتن مخالفان . قوای کندمیزبانی 

و دستگیر کردن آنها هستند. عملیات امنیتی مداوم دولت سعودی در منطقه 
شوند تا که به قوای دولت آویز میالعوامیه عربستان، برای شورشیان شیعه دست

سوءظن  های آنها، دولت سعودی نسبت به ایرانخاطر حملهسعودی حمله برند. به
عمیق دارد. هرگونه اقدام ایران برای برانگیختن منطقه شیعه نشین به قیام را زیر 

های مسلحی هنظر دارد. همین ترس و نگرانی را وسیله توجیه حمایت از گرو
 زنند. که در ایران دست به عملیات مسلحانه می کندمی
تحت حمایتشان های تان رویاروئی این دو دولت توسط گروهدر فصل تابس    

گوید زند و میافزایش خواهد یافت. ایران اتهام سنگینی را به دولت سعودی می
ه محرک عملیات مسلحانه در مناطق مرزی و نیز عملیات تروریستی در تهران ب

ی ژوئن، دولت سعودی است. دولت ایران انگشت اتهام را همچنان بسو 7تاریخ 
ن دولت را به نبودن مدرک مسلم، ای دارد و برغمدولت سعودی دراز نگاه می

هم اکنون، دولت ایران در شمال   .کندمیثبات کردن ایران متهم تالش برای بی
های مسلح درگیر های کرد مسلح و در شرق کشور با بلوچغربی کشور، با گروه

گوید در باره است و در جنوب کشور نیز مناطق سنی نشین وجود دارند. ایران می
 ت سعودی مدرک در اختیار دارد.مداخله دول

دو دولت در صحنه سیاسی نیز بایکدیگر گالویز هستند. اینک که فصل دوم      
رسد، مجلس نمایندگان لبنان قانون انتخابات سال جاری دارد به پایان می

، برطبق 2018مه  20است. انتخابات مجلس در جدیدی را به تصویب رسانده
منطقه  15به  26قانون، مناطق انتخاباتی را از  این قانون بعمل خواهد آمد.

های جمعیتی بندی جدید به احزاب کوچک و گروهاست. تقسیمکاهش داده
های آینده، نمایندگان مجلس جزئیات انتخابات مجلس شود. در ماهمربوط می
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ها همکاری خواهند ها و سنیرا تعیین خواهند کرد. رهبران دروزیها و مسیحی
صدای اکثریت شیعه صداهای آنها را غیر قابل شنیدن نکند. بسا کرد تا که 

از جمله ایران و  –های خارجی است که قدرت ترین حاصل این قانون اینمهم
   .کندمیرا در انتخابات، بالتأثیر  –دولت سعودی 

است که مسائلی که در داخل با آنها البته، دولت سعودی فراموش نکرده      
های پیش رو، اطر نبرد بر سر سلطه بر خاورمیانه است. در ماهروبرو است بخ

ولیعهد   است، اعالن خواهد کرد. ریاض ذخایر جدید نفت را که کشف کرده
جدید، محمد بن سلمان، حامی پر و پا قرص کوششها برای توسعه صنعت نفت 

ته اخاست. این ولیعهد به دشمنی با ایران و جانبداری از اصالحات اقتصادی شن
ای را است. قدرت اعمال نفوذ بیشتری را در قلمرو امنیت ملی دارد و لحظه

 برای مسئول تهدیدهائی خواندن که متوجه دولت سعودی است، از دست نخواهد
کند.  داد. او همه کار خواهد کرد که کشورهای سنی منطقه را بر ضد ایران متحد

ن این اتحاد برضد ایرا برغم تالشهایش، قطر و مصر و لبنان تن به ورود در
دهند. کشورهائی چون عراق که اکثریت جمعیتش شیعه است و پاکستان که نمی

شوند در نزاع جانب دولت جمعیت شیعه قابل توجهی دارد نیز حاضر نمی
 سعودی را بگیرند. 

 اند:گران استراتفور باز دو واقعیت بس مهم را از یاد بردهتحلیل● 
را جانشین حقوق ملی کنیم، باز « منافع ملی». اگر اصطالح نادرست 1

یکایک این کشورها را در تعارض بایکدیگر بیابیم. این « منافع ملی»توانیم نمی
توانند بگویند منافع ملی که آنها را به خصومت برضد یکدیگر ها نمیرژیم

های نفت و اند، کدامها هستند؟ در واقع وجود ندارند. غیر از منطقهبرانگیخته 
، کنندمیبرداری و به حق ایران تجاوز  از مشاع که فعالً کشورهای عرب بهرهگ

شود. در عوض، منافع قدرتهای خارجی، از تضاد منافع دیگری مشاهده نمی
جمله امریکا و روسیه البته مشهود هستند: هم موقعیت استراتژیک منطقه و هم 

مدهای نفتی که باید به قرارداشتن منطقه میان دو اقیانوس نفت و گاز و هم درآ



68 
 

ها بسود قدرتهای بیگانه اقتصادهای خود بازشان گردانند. بنابراین، این دولت
 از منطقه، به جنگ نیابتی مشغولند.

. تنها سودی که دولتهای استبدادی در خصومت دارند، حفظ خویش از سقوط 2
وق ه حقوق انسان و نه حقنهای استبدادی، است که رژیم است. راستی این

شهروندان و نه حقوق ملی و نه حقوق طبیعت و نه حقوق هریک بعنوان عضو 
خود را آلت   خاطردانند. بدینجامعه جهانی که وجود خود را اوجب واجبات می

گردانند و وسیله تبدیل سرزمینهای خود به فعل قدرتهای بیرون از منطقه می
شش جانبداری ، در پوخاطر توجیه دشمنی و جنگشوند. بههای جنگ میمیدان

گیرند و، از راه بکار بردنش در توجیه از دین، در صف اول دشمنان دین قرار می
سان، وابستگی و استبداد یکدیگر بدین. کنندمیخشونت، بر ضد دین عمل 

ها و خصومت آنها با هم نیز . چنانکه وابستگی وابستهکنندمیرا ایجاب 
 .کنندمییکدیگر را ایجاب 

  

 سران رودرروی روحانی:سخت  ❋

بیشتر از دولت سعودی، امریکا اصرار دارد که تحریمها برضد ایران بخاطر     
های سپاه پاسداران تشدید گردند. هم تولید موشکهای بالستیک و فعالیت

خواهند قرارداد وین )برجام( اجرا شود. اما برخورد واشنگتن و هم تهران می
. درپی دو حمله کندمیجمهور روحانی تنگ میان دو طرف، عرصه را بر رئیس 

تروریستی تهران، سپاه پاسداران فرصت را برای بسط قلمرو اقدامات امنیتی 
است که است. نتیجه این  خویش در درون و بیرون از مرزها غنیمت شمرده

تواند در قبال امریکا و دولت سعودی رویه معتدل در پیش رئیس جمهوری نمی
م ریاست جمهوری، روحانی تنها با سپاه نیست که سرشاخ بگیرد. در دور دو

است، با سخت سران رژیم نیز سرشاخ است. بگاه اشتغال به مبارزات انتخاباتی 
است. رویاروئی با بقیه او به مردم وعده اصالحات اجتماعی و اقتصادی داده 

دولت که انتخابی نیست و انتصابی است )دستگاه والیت مطلقه فقیه و قوه 
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نسبت به توان او  کندمیاست(، ایجاد شک « رهبر»قضائی و آنچه تحت امر 
ها، بسا ناممکن هایش. باتوجه مقابله سپاه با او، عمل به وعدهدر عمل به وعده

 نماید.می
نقد: بنابراین که موجودیت رژیم درگرو رابطه وابستگی و خصومت با ● 

رجی بر اصل قدرتهای خارجی است، ممکن نیست تن به سیاست خا
رو، روحانی و حکومت او موازنه عدمی و برپایه حقوق ملی بدهد. از این

نیاز کردن رژیم از آن وابستگی و این خصومت باشند، ولو جانبدار بی
 توانا به این کار نیستند.

رابر اطالع، دستگاه والیت مطلقه فقیه و سازمانهای تحت امر او بنابر ب     
است که زیر بر روحانی دارند. انتظارشان این  سنگین نگاه داشتن فشار

ای عمل کند. بیشتر تسلیم شود و در تابعیت کامل از خامنه این فشار، او 
ای، از آنچه در چهار سال اول تسلیم بود. و نیز، در صورت مرگ خامنه

 تسلیم تعیین کنندگان جانشین او باشد و خدمت به او را بپذیرد.
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                صد و پنجاه و ششم: وضعیت سنجی یک

 سازی در خاورمیانه برضد ایرانجبهه

 
 

 2017وئیه ژ 6 برابر 1396تیر  15
   

اورمیانه، به اتفاق اسرائیل، موضوع خدولتهای استبدادی سازی این ایام جبهه     
گذاریم گوید نمیتجزیه و تحلیل کارشاسنان و روزنامه نگاران است. اسرائیل می

هار م»ایران راه زمینی به سوریه و لبنان پیدا کند. سیاست حکومت ترامپ که 
ت ه ریاساست، از این جهت که روسها به او در رسیدن ب شده« روسیه و ایران

اند و نیز بلحاظ سیاست مهارکردن، موضوع بررسی و نقد جمهوری کمک رسانده
دهند چرا ترامپ باید سیاست نیکسون را در پیش است. نقدکنندگان توضیح می

 بگیرد و به راه تفاهم با روسیه و ایران برود. 
و ضوع بحث ضد ایران است که مو وجود این، بیشتر این جبهه سازی بر با     

نقد است. جبهه دولت سعودی با اسرائیل و حمایت ترامپ از این جبهه نقد 
 کنیم:آوریم و نقد میشود. ما این نقد را میمی
 

ترامپ و دامادش جارد کوشنر آلت فعل اسرائیل و سعودیها بر  ❋
 :اندضد ایران شده

 ، دیپلمات انگلیسی و مقام ارشد اطالعاتیAlastair Crookeآلستر کروک   
نویسد: در خاورمیانه همه به تحریک و تحریک می« هافروم نزاع»پیشین و بانی 

جارد کوشنر   متقابل مشغولند، ترامپ، رئیس جمهوری امریکا و داماد او

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25044-2017-07-06-14-00-11.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25044-2017-07-06-14-00-11.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25044-2017-07-06-14-00-11.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25044-2017-07-06-14-00-11.html
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Jared Kushner  را اسرائیل و سعودیها، در رویاروئی خطرناک با ایران، راهبر
مبنع معتبر و صادقی نیست،  سایت اسرائیلی، گرچه اغلباند. دبکا نیوز، وبشده

گشاید. بتازگی، یک گریهای اسرائیل، پنجره می اما گاه بر تاریک خانه محاسبه
 است: رویداد سیاسی دبکا را به وجد آورده

رزندش محمد، تنها یک امر داخلی کردن ف تصمیم ملک سلمان بر ولیعهد»    
عودی نیست، بلکه سله مراتب در خاندان سها و مربوط به سلدستگاه سعودی
است  . فرزند شاه، آمادهکندیمالمللی است که بازی را عوض یک رویداد بین

رد. وارد اتحاد اسرائیل و عربی بگردد که پرزیدنت ترامپ در ماه مه، مقرر ک
اد رهبران امارات متحده عربی و مصر و اسرائیل هم آمادگی ورود در این اتح

ی با . برای نخستین بار، اسرائیل در اتحادبرای سلطه بر خاورمیانه را دارند
هدف را تعقیب  شود که همه یکترین کشورهای عرب سنی وارد میقوی
 .سر جای خود نشاندن ایران: کنندمی
ها دهد؟ چرا اسرائیلیبازی را تغییر می المللی روبروئیم کهآیا ما با رویدادی بین   

ن فرزند سلمان، بازی را تغییر اند؟ چرا ولیعهد شدسان به هیجان آمدهاین
است؟ چرا شاهزاده نایف که مطلوب غرب  دهد؟ آیا امر جدیدی واقع شدهمی

 ؟کنندمیها چنین مهم ارزیابی نیز بود، برکنار شد و چرا برکناری او را اسرائیلی
شود. از وسوسه رویاروئی با ر دید نخست، تغییر ناچیزی بیش مشاهده نمید    

است آگاهیم. نتان یاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر  ن یاهو گرفتار آنایران که نتا
 شود. این باور است که ایران بانی هلوکاست دیگری برای یهودیان می

گورین، که پدر اسرائیل خوانده سیاست اسرائیل همواره چنین نبود: دکترین بن    
قلیتهای منطقه، از وزیر اسرائیل بود، دلبری کردن از ا شود و نخستین نخستمی

، انتخابات مجلس را برد، این 1992جمله ایران بود. اما وقتی حزب کارگر، در 
سیاست را تغییر داد. ایران از حکومت اسرائیل، لقب شیطان را گرفت. از آن 

سو، برای پیروزی در انتخابات، به ایران به مثابه دشمنی که موجودیت زمان بدین
نیاز شد. زمانی که اسحاق رابین در صدد صلح با  ،کندمیاسرائیل را تهدید 
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ها و کشورهای عرب شد، تبدیل دشمنی با عربها به دوستی، نیازمند فلسطینی
دشمنی شد که ایران است. حاال دیگر ،عربها طرفهای اسرائیل در صلح بودند و 

 .کندمیشد که موجودیت اسرائیل را تهدید ایران دشمنی می
ینکه ایران قصد نابودی است به ا« معتقد راستین»یاهو حاال دیگر نتان     

که ایران را ویران کند، کوشید مانع از تجدید انتخاب اسرائیل را دارد و برای این
: یا امریکا خود، کردمیاوباما بگردد. بعد از انتخاب مجدد اوباما نیز او را تهدید 

ن به تهدید تکنیم. اوباما و یا ما خود، این کار را می کندمیایران را بمباران 
یران امضاء اسرائیل نداد و بجای آن، وارد گفتگو با ایران شد قرارداد وین را با ا

 کرد و سیاست ایجاد تعادل میان دو طرف را به اجرا گذاشت.
 

 :وضعیت استراتژیک جدید ❋

است؟ ایران حسن روحانی را برای باردوم به حاال چه چیز تغییر کرده  و    
است. او طرفدار قرارداد وین )برجام( و فعاالنه در ریاست جمهوری برگزیده 

گونه خطر ملموس و روشنی برای کار بهبود رابطه با غرب است. ایران هیچ
شد، اسرائیل یا منطقه ندارد. از سوی ایران، هیچ خطری که متوجه اسرائیل با

مل با امریکا بر سر شاهده است، رویاروئی محتشود. آنچه قابل ممشاهده نمی
 نفوذ در سوریه است.

ا وجود این، جای شک نیست که تغییری در وضعیت استراتژیک، دبکا را ب     
اند و همین است. در حقیقت، دو دینامیک یکدیگر را تالقی کردهبوجد آورده 

است. تنها دبکا نیست که از وضعیت امر سبب به وجد آمدن دبکا شده 
است، مقامهای اطالعاتی اسرائیل نیز بوجد وجد آمده استراتژیک جدید به 

 اند. آمده
تواند ما را از چرائی رضایت خاطر اسرائیل آگاه یکی از دو دینامیک که می● 

است: یک روزنامه نگار عرب معروف گزارشی در باره شامی انتشار کند این 
ر آن، اند و ، دداد که چند ماه پیش، شخصیتهای عرب بدان دعوت داشته
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از »است. صحبت از احتمال رسیدن محمد بن سلمان به ولیعهدی عربستان بوده 
شود. از پاسخ او جمع یکه یک نخست وزیر سابق، در این باره پرسیده می

سلمان بخواهد ولیعهد اگر محمد بنخورد. او ساده و روشن گفت: می
ها چیزی کائیبگردد، باید موافقت امریکا را بدست آورد. او باید به امری

کس دیگر اهدا نکرده باشد. جرأت اهدا کردنش را را اهدا کند که هیچ
پرسد: آن چیز وزیر مینگار از نخستهم به خود نداده باشد. روزنامه

دهد: محمد بن سلمان باید اسرائیل را به رسمیت چیست؟ و او پاسخ می
ند کرد. بسا ها از او حمایت خواهبشناسد. اگر او چنین کند، امریکائی

 « خود، تاج سلطنت را بر سر او خواهند گذاشت
دانیم که پیش از این، امریکا حامی شاهزاده نایف، ولیعهد پیشین بود. در یم    

، جون کری، وزیر خارجه در حکومت اوباما به محمد بن سلمان 2016ژوئیه 
عبور از آن، نایف خط قرمز امریکا است و او نباید با اخطار کرد که ولیعهدی بن

 نایف برآید. در مقام معارضه با بن
 

 :شاه تراش ❋

نایف و ولیعهد شدن محمد بن سلمان، محمد بن زاید، امل برکناری بنع    
گاه  ود و بولیعهد ابوظبی بود. او از تقالی محمد بن سلمان برای ولیعهد شدن آ

ای پیدا گستردهدانست اگر از او شاه آینده عربستان را بسازد، قلمرو نفوذ می
سلمان خواست حمایت امریکا را . بن زاید بود که از محمد بنکندمی

که شاه بگردد، باید از مجرای اسرائیل حمایت بدست آورد. برای این
 .امریکا را تحصیل کند

دهد، اینها هستند: نخست اینکه پیش از سلمان میزاید به بنپندهائی که بن● 
هدی را بدست بیاوری. سپس، حمایت امریکا را مرگ ملک سلمان، باید ولیع

با پشت کردن به ارزشهای مذهبی و بیرون آمدن از هویت اسالم باید از آن خود 
کنی و سرانجام باید روابط با اسرائیل را بسط دهی. اما بسط روابط با اسرائیل 
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یم سر و صدا به انجام رساند. کار را باید با تماسهای مستقرا باید آهسته و بی
ها تشویق شوند. یعنی آغاز کرد. مقامات ارشد سعودی باید به گفتگو با اسرائیلی

آویز نیز باید مقابله با ایران دستهای تلویزیون اسرائیل ظاهر شوند. در صفحه
 باشد.« تروریسم»و مبارزه با 

بط محمد بن سلمان روی به حمایت از رژیم السیسی آورد که با اسرائیل روا● 
قع در دیک دارد. دانستنی است که در بهار سال پیش، در بندر عقبه، وابسیار نز

 .کندمیسلمان با نتان یاهو دیدار اردن، محمد بن
سلمان، شوند: پیش از مرگ بنزاید، یک به یک عملی میاندرزهای محمد بن● 

شود. او مخالفت خود را با هویت دینی رژیم سعودی فرزند او محمد، ولیعهد می
أکید ، او بر هویت اقتصادی و الئیک لیبرال ت2030. در منظر کندمی اظهار

. روابط سعودیها کندمی. از دولت سعودی از السیسی و رژیم او حمایت کندمی
 اند. با اسرائیل، بیش از پیش، آشکار شده

ست ابنابر شناسائی ضربتی اسرائیل نیست. بنا بر بیشتر کردن مداوم روابط ● 
 ...( ئیل از قلمرو هوائی عربستان و برقرارکردن روابط تلفنی و)استفاده اسرا

سلمان و طلبی دو ولیعهد جوان، بنتواند از فرصتاز سوئی، اسرائیل می● 
شود، زاید، سود جوید. اما تنوری که، در آن، برای اسرائیل نان پخته میبن

ها است. سلطنتی عربستان و شیخ نشین« سامانه»دینامیک دراز مدت انحطاط 
ند. زیرا معرف مردم دهشروعیت خویش را از دست میها بطور مداوم ماین رژیم

نحطاط اخود نیستند و توانائی جلوگیری از تشدید نارضائی آنها را نیز ندارند. 
قدر شدن اسالمی که سعودیها که متعلق به آنها و تنها به آنها دولتهای سنی و بی

برد. است و حامی آن نیز آنها هستند، دینامیکی است که اسرائیل از آن سود می
 کنندمیها هستند. و گمان برگرداندن جریان انحطاط سلطنتدو ولیعهد خواهان 

شوند. قطر نخستین قربانی مطالبه اطاعت از راه آمریت هرچه بیشتر موفق می
 محض از سوی سعودیها است. 
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 :مداری سعودیهاو داعش بر دین« بیداری عرب»اثر  ❋

بود که طبیعت استبدادی نظام سلطنت از خود بیگانه « بیداری عرب»خست ن    
ا ساز دین، را عیان کرد. و سپس آئین برادری اسالمی بود که نظام سلطنت ر
 ضعیف گرداند. و سرانجام، پیدایش داعش و برقرارکردن دولت اسالمی، دولت

 ا ویران کرد. سعودی را بمثابه حامی دین و نیز مراجع دینی این دولت ر
است. سان، تالقی این دو دنیامیک است که اسرائیل را به وجد آورده دینب     

سازی بلند پروازی و فرصت طلبی، دو ولیعهد جوان وقتی با دلخواه آنها که باز
 وامریت سنی ) اطاعت دولتهای مادون( و برانگیختن دنیای سنی برضد ایران 

 یان، آهنگی بس دلنواز است. ، برای گوشهای اسرائیل«تروریسم»
اند. ها و سعودیها ساختهاست که اسرائیلی  و پرزیدنت ترامپ در دامی افتاده● 

ام دمهم نیست که ترامپ خود در این دام افتاده و یا دادمادش او را در این 
است. است که او امریکا را پشتیبان جبهه ضد ایران کرده  است، مهم اینانداخته 

اش است )تیلرسون، وزیر خارجهرا سرنگون کردن رژیم ایران کرده  هدف خویش
ز اتصریح کرد که امریکا در کار سرنگون کردن رژیم ایران است(. ترامپ بیش 

سپارد. متحدکردن امریکا با های آنها که ضد ایرانند میپیش گوش به مشورت
 . را دوست دارد« تروریسمش»اسرائیل و دو ولیعهد، برضد ایران و 

اند. در یعه افزون بر هزار سال است که توسط حاکمان سنی غارت شدهش    
اند. حاکمان سنی آنها دنیای مسلمان، طرد کنندگان این حاکمان و انقالبیان بوده

ها با تاریخ اسالم هم خوانند. تاریخ شیعهرا رافضی و مرتد و حاال تروریست می
اند. اسالم شیعه، رکوبها را به خود دیدهترین سآغاز است. طی قرون، بارها خونین

و در مواردی  60درصدی نیست، در مواردی  10در دنیای عرب، یک اقلیت 
 100درصد جمعیت این مذهب را دارند. در هالل شمال )ایران تا بیروت(  40

 میلیون سنی دارد.  30میلیون شیعه و 
ی دارد؟ امریکا چه سودی در وارد شدن در نزاع دیرین شیعه و سن● 

توانند متحد امریکا باشند زاید میسلمان و محمد بناسرائیل و محمد بن
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اما منافع آنها با منافع امریکا همانند نیستند. اسرائیل و متحدانش بسا 
خاطر حفظ منافع آنها ریخته ها بهشوند خون امریکائیخوشحال می

 ؟خواهد چنین کندشود. اما ترامپ چرا می
  

 سال است در جنگ است؟ شانزدهچرا امریکا  ❋

، PAUL CRAIG ROBERTSگر دیگری بنام پل کریک روبرتس تحلیل    
تواند پاسخ است. نوشته او می ژوئن انتشار داده 29ای که در تاریخ در نوشته

سال است که در  16اش باشد: امریکا بمدت پرسش آلسترکروکر، در پایان مقاله
کار پذیرند، به ایناش را نمیرهائی را که سلطهخواهد کشوجنگ است. زیرا می

 ناگزیر کند:
لیبی و سوریه و یمن و افغانستان و ایران ) که   است که عراق،امر واقع این ● 

است(کاری به کار  هنوز مورد حمله نظامی امریکا قرار نگرفته اما تحریم شده
ریکا ان که سلطه امامریکا ندارند. کشورهائی چون روسیه و چین و سوریه و ایر

و خالی از سکنه بگردند. هرگاه بخواهیم راست  ثبات ، باید بیکنندمیرا نفی 
برد یبگوئیم، بایدمان گفت که اسرائیل امریکا را برضد سوریه و ایران بکار م

. کنندمیالله و سازمانهای فلسطینی کمکهای نظامی و مالی چرا که به حزب
در  دن دولتهای سوریه و ایران، با منفعت روسیهمنفعت اسرائیل در سرنگون کر

  تضاد کامل است. 
سال است که امریکا در افریقا و افریقای شمالی مشغول جنگ  16مدت ● 

شمار مرتکب . جناتیهای جنگی بیکندمیاست. میلیاردها دالر خرج را تحمل 
حال، همانند  . در همانکندمیشود و میلیونها پناهنده جنگ زده را روانه اروپا می

های اجتماعی و تأمین بودجه سالمت و کشورهای متمدن، تن به برقراری بیمه
های سنگین جنگ، امکان مالی برای دهد. هزینهبهداشت مردم امریکا نمی

است که مردم گذارند. انتظار این  برآوردن نیازهای مردم امریکا را برجا نمی
ت؟ فقدان کنجکاوی نزد امریکائیان و امریکا بپرسند: سود این جنگها کدام اس
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وسائل ارتباط جمعی و کنگره این کشور درحد پرسیدن از چرائی این جنگها که 
العاده است. این توطئه سکوت و این شوند، خارقیکسره با دروغ توجیه می

 ؟ کندمیالقیدی نسبت با اسراف و تبذیر پول امریکائیان را چه چیز توجیه 
سخ دولت از امریکائیان، بطور مبهم، این جنگها را بمثابه پا از قرار، بسیاری● 

تر اند. این پذیرفتن سر را بازهم پیچیدهسپتامبر، پذیرفته 11امریکا به ترورهای 
یک از کشورهای عراق و لیبی و سوریه و یمن و افغانستان و . زیرا هیچ کندمی

اند. اما مردم این کشورها هسپتامبر نداشت 11رورهای تترین ارتباطی با ایران، کم
سپتامبر را به پای همه  11مسلمانند و حکومت بوش موفق شده ترورهای 

 مسلمانها بنویسد. 
فهمیدند جنگ چه آنها در کنگره اگر می« نمایندگان»شاید امریکائیان و ● 

را بگیرند. لذا، من برای شما شدند جلو آنهست و برای چیست، درصدد می
خواهد دهم جنگی که واشنگتن برضد سوریه و ایران مییح میامریکائیان توض

 براه بیاندازد، چیست؟ 
وجود  –اشنگتن امریکا نیست و  –ه دلیل برای جنگ واشنگتن و نه امریکا س    

 دارند:
. مجموعه کندمیدلیل اول سودی است که جنگ عاید مجموعه نظامی/امنیتی ● 

خصوصی و دولتی است و وجود جنگ نظامی/ امنیتی تألیفی از منافع عظیم 
است. این بودجه  توجیه کننده بودجه نظامی عظیم امریکا و افزودن مداوم به آن

 از مجموع تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها بیشتر است. 
گر سلطه گیرد که توجیهکاران جدید مایه میدلیل دوم، از ایدئولوژی محافظه● 

های کمونیسم کاران جدید، فروپاشی رژیمید محافظهامریکا بر جهان است. از د
داری سرمایه»که تاریخ های سوسیالیست، یعنی اینو شکستهای دولت

داری، بمثابه است. اال اینکه نه دموکراتیک و نه سرمایهرا برگزیده « دموکراتیک
سیاسی جهانی نیست. از دید اینان مسئولیت  –اقتصادی  –نظام اجتماعی 

است که امریکاگرائی را بر جهانیان تحمیل کند. کشورهای  در اینواشنگتن 
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ثابت بگردند و پذیرند، باید بیروسیه و چین و ایران که سلطه امریکا را نمی
 شیرازه امورشان از هم بگسلد. 

رتش ادلیل سوم نیاز اسرائیل است به منابع آب جنوب لبنان. اسرائیل دوبار ● 
الله، با خود را روانه لبنان کرد تا که جنوب این کشور را تصرف کند. اما حزب

رو، اسرائیل حمایت سوریه و ایران، قوای اسرائیل را از جنوب لبنان راند. از این
گیرد. هرگاه امریکائی ها بتوانند ر میامریکا را برای حذف سوریه و ایران بکا

تواند جنوب لبنان را ببلعد الله را حذف کنند، ارتش اسرائیل میامدادگران حزب
 است. همانطور که فلسطین و قسمتهائی از سوریه را بلعیده 

نتایج احتمالی سیاست حکومت امریکا که در خدمت منافعی است که منافع ● 
اش فقر قشرهائی بزرگ از مردم ترین نتیجههمامریکائیان نیست، چیست؟ م

اش خطر بکار رفتن اسلحه اتمی و انتشار این اسلحه امریکا است و بدترین نتیجه
 است. 

است که از میان برداشتن سوریه و ایران بمثابه  نتیجه سوم و خطرناکش این و     
سبب  است. زیرامزاحم اگر با منافع اسرائیل جور باشد، با منافع روسیه ناجور 

 وشود که جهادگرایان به قلمرو فدراسیون روسیه درآیند. لذا، اسرائیل امریکا می
 دهد. روسیه را در معرض مخاصمه نظامی بایکدیگر قرار می

ی/امنیتی . واشنگتن را مجموعه نظامکندمیپرزیدنت ترامپ واشنگتن را مهار ن● 
 کندمی. خاطر نشان کندمیمهار  کاران جدیدطرفدار اسرائیل و محافظه و البی

کا که پرزیدنت آیزنهاور مجموعه نظامی/امنیتی را خطری برای دموکراسی امری
ی دانسته بود. این سه گروه منافع مشترک دارند و در واشنگتن کسی را یارا
ر دمخالفت با آنها نیست. همه نمایندگان و سناتورهائی که با نقش اسرائیل 

های انتخاباتیشان، اند، توسط اسرائیل، در حوزهکرده سیاست امریکا مخالفت
 اند. شکست خورده
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کاران جدید و مجموعه های اسرائیل و محافظهاما چرا البی ❋
 اند؟:نظامی/امنیتی بر واشنگتن مسلط شده

است که امریکا بمثابه ابر قدرت در انحطاط است. وگرنه  . دلیل اول این1
 شد؛ل نمیسیاستش تابع سیاست اسرائی

است که حفظ موقعیت مسلط وقتی ائتالف نظامیان و . دلیل دوم این2
کاری جز تجزیه کشورهای بزرگ شود، راهداری بزرگ بر دولت حاکم میسرمایه

 منطقه و جبهه بندی در منطقه با منافعش سازگار نیست؛
قدرت شوند در باج دادن و . اما عمده، کشورهای منطقه هستند که پیشقدم می3

کار، تمامی رژیمهای منطقه که استبدادی خارجی را به منطقه آوردن. در این
 هستند، شرکت دارند. در حقیقت،

ان . اگر رژیم والیت مطلقه فقیه نبود و دولت حقوقمدار بود، سودی در بحر4
شد. باز اگر، رژیم سازی نداشت و یکی از پاهای ثابت جنگها در منطقه نمی

، فرصت برای اسرائیل و دولت کردمیاسد به خواست مردم سوریه تمکین 
های دن گروهکردن مخالفان اسد و فرستاسعودی و کشورهای غرب برای مسلح 

 آمد.مسلح به درون سوریه، پدید نمی
. اگر رژیمهای منطقه استبدادی نبودند، خود، عامل قوت گرفتن اسرائیل 5

دانند و با آن شدند. نه چون دولت سعودی میلیاردها دالر پول به اسرائیل مینمی
 دادند اسرائیل را یک قدرت نظامی اتمیشدند و نه به غرب اجازه میمتحد می

 بگردانند؛ 
. هرگاه در کشورهای منطقه همه شهروندان، از هر قوم و مذهب، شهروندان از 6

حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه 
ملی بعنوان عضو جامعه جهانی برخوردار بودند، تمایلهای تجزیه طلب آلت فعل 

اگر مردم این کشورها حقوق  شدند.امریکا و اسرائیل و حاال عربستان نمی
ند، اقلیتی صاحب هست کردمیشناختند و به مسئولیت خود عمل خویش را می
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و  کردمیشد و این اقلیت خود را وابسته به قدرتهای بیگانه نو نیست آنها نمی
 گرداند. وجنگ و انواع دیگر خشونت را وسیله حفظ موقعیت خود نمی

ختالف ارها وجود اقوام و مذاهب را، بنابر حق . و باالخره، اگر مردم این کشو7
پذیرفتند و بنابر عدم تبعیض و بنا بر دوستی بود، استبدادها خطر تجزیه را می

 ند. کردمیدست مایه ن
ای که ، سلطهکنندمیسان، عواملی که سلطه غرب را در منطقه، پاسداری بدین    

 است را، بیشتر گروه هاینک شکل استبداد و جنگ و تجزیه را به خود گرفت
آورند. این عوامل با های صاحب امتیاز حاکم بر این کشورها بوجود میبندی

عوامل ناشی از انحطاط ابر قدرتی که امریکا است و ضعف دولتهای غرب، 
شوند و حاصل آن وضعیت کنونی کشورهای منطقه و احتمال گسترش تألیف می

   قه است. دامنه جنگ نظامی به کشورهای دیگر منط
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                                         صد و پنجاه و هفتم: وضعیت سنجی یک

ضعف پول، وخامت بارتر شدن اقتصاد رانت و مصرف 

 .کندمیمحور را گزارش 

 
 
 

 2017وئیه ژ 13 برابر 1396تیر  22
 

 شودگذاری خارجی متکی میسیاست اقتصادی وقتی بر سرمایه ❋

: 

ه سیاست اقتصادی حکومت روحانی کاستن از نرخ تورم از راه کاهش و بسا ب● 
است. خارجی بوده صفر رساندن بودجه عمرانی و جانشین کردن آن با سرمایه 

کاری . بیاما سرمایه خارجی به ایران نیامد. در نتیجه، رکود اقتصادی ادامه یافت
هزار  1265سه برابر شد: بیشتر شد. صدور اسکناس افزایش یافت و نقدینه 

 میلیارد تومان. 
گذاری بدین خاطر است که درآمد نفت بعالوه قرضه ناتوانی دولت از سرمایه● 

است که میزان  دهد. نتیجه اینهای جاری را نمیاز نظام بانکی کفاف هزینه
 شود:تشکیل سرمایه منفی می

خصوصی به فعالیت  رغبتی بخشگذاری و بیسر باز زدن دولت از سرمایه»    
اقتصادی مولد در دولت یازدهم نتیجه خود را در رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت 

گذاری دولتی دهد. آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت که شاخصی از سرمایهنشان می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25143-2017-07-13-10-37-06.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25143-2017-07-13-10-37-06.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25143-2017-07-13-10-37-06.html
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به بعد جز برهه  90دهد، از سال و خصوصی در یک اقتصاد را به دست می
درصد رسیده است.  -10به  1395سال و در  منفی بوده 93کوتاهی در سال 

گذاری در اقتصاد است که سرمایه رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت به این معنی
است. انقباض  به طور مستمر کاهشی قابل توجه یافته 90ایران از سال 

دهد. های اخیر نشان میگذاری در ایران خود را در رکود اقتصادی سالسرمایه
توجه نرخ ش از هر چیز اثر خود را در افزایش قابلرکودی اقتصادی که بی

گیرانه بیکاری جوانان با معیارهای سهل 95تا  92دهد. از سال بیکاری نشان می
رسید و نرخ کلی  ٪30به بیش از  ٪25برای تعریف فرد مشغول به کار از 

)بنابر ارقام رسمی به نقل «. افزایش یافت ٪13به نزدیک به  ٪10بیکاری از 
که «  95تا  92نگاهی انتقادی به اقتصاد ایران از سال » ای با عنوان مقالهاز 

 است.انتشار داده  1396خرداد  20سایت میدان به تاریخ 
رسیدنی است: وقتی میزان تشکیل سرمایه ثابت، منفی است، اقتصاد چگونه پ   

 است رشد کند؟ در حقیقت، ادعای حکومت بر وجود رشد اقتصادی،توانسته 
، «(برجام)»است که به دنبال امضای قرارداد وین دروغ است. راست این 

 تحریم نفت از میان رفت و رژیم توانست نفت بفروشد. رشد اقتصادی در این
حکومت یعنی فروش ثروت کشور و پرداختن بهای کاالها و خدماتی که وارد 

 شوند از محل درآمد نفت.می
و  کنندمیدولت و اعتبارات بانکی ایجاد باتوجه به قدرت خریدی که بودجه ● 

با توجه به این واقعیت که حجم نقدینه سه برابر شده در حالی که اقتصاد در رکود 
شود و تولید داخلی وجود است، تناسبی میان قدرت خریدی که ایجاد می بوده

تواند قدرت خرید را جذب کند. ندارد. واردات از محل درآمد نفت نیز نمی
خواری و عیف شدن پول و وسعت بازهم بیشتر پیداکردن عرصه رانتنتیجه ض

 کندمیهائی است که اقتصاد مصرف و رانت محور ایجاد راهبر پول شدن فرصت
ها خاطر است که آسیبها است. بدینگونه فرصتو به نوبه خود عامل ایجاد این

های ار فرآوردههای اقتصادی )بیکاری و گرانی و قاچاق و رونق بازو نابسامانی
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ها و خدمات و اعتیادآور. نه تنها اعتیاد به مخدرها که اعتیاد به مصرف فرآورده
های تفاخر یا موقعیت اجتماعی باالتر یافتن در سلسله مراتب هرمی شکل هزینه

 جامعه( روزافزون هستند. 
است. چنانکه ارزش  ضعف پول ایران در حکومت روحانی همچنان بیشتر شده● 

است. چنانکه برغم افزایش ارز در اختیار  نسبت به ریال بازهم افزایش یافته دالر
 تومان است.  3794  دولت ناشی از فروش بیشتر نفت، امروز بهای هر دالر

 

 پایان پترو دالر؟: ❋

است. نویسنده براین انتشار داده  2017ژوئن  26قاله را شون برادلی در م   
م دنیا پنهان یان و مردیریکا حقیقت را از امریکاداری ام باور است که خزانه

 :کندمی
است. هتوانایی امریکا بر حفظ نفوذ خود بر جهان، آهسته و پیوسته کاهش یافت● 

ی که پترودالر )ذخیره حاصل از فروش نفت که بر اثر ضربه نفت 1971از سال 
های وردهیمن تجارت فرآالمللی، بهافزایش یافت( پدید آمد، در تجارت بین

های نظامی مداوم از سوی نفتی و افزایش میزان پترودالر از سوئی و مداخله
رفت. بنابراین، اگر درآمدهای نفتی در دیگر، دالر امریکا پولی بود که بکار می

از  بازرگانی با کشورهای دیگر جهان با پول آنها به جریان بیفتد، دالر یکی
دهد. ل رایج در جهان، از دست میپو ترین علتهای وجود خود را بمثابهمهم

ماجرای قطع رابطه با قطر و اتمام حجت به این کشور ربط دارد با سیاست 
ر، به میلیارد دال 86بازرگانی قطر. در واقع، در طول دو سال اخیر، قطر معادل 

است. قطر با چین معامالت  یوان که پول چین است، با این کشور معامله کرده
است. قطر با ایران در بزرگترین منبع گاز جهان شریک  ء کردهدیگری هم امضا

   است و هردو کشور در کار توسعه بازرگانی خود با کشورهای دیگرند.
های سیاسی در هایش و رویاروئیهم زمان، ناتوانی امریکا از کاستن از قرضه●  

درکار آنند که، برای   درون، گویای شکنندگی قدرت امریکا است. روسیه و چین
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داری امریکا بیرون روند، سامانه مالی خواهند از قلمرو خزانهکشورهائی که می
المللی پول، در اکتبر گذشته، ندوق بینبدیلی را جانشین دالر کنند. بعد از آنکه ص

گذاران و "یوان "را بعنوان یکی از ارزهای سبد ذخیره پذیرفت، سرمایه
اقتصاددانان شروع کردند به تأمل در باره سامانه پولی و مالی جانشین. قدرت 

، امپراطوری امریکا را تغذیه کردمیداری امریکا رهبری اقتصادی که خزانه
ها ییرهای ژئوپلیتیک شتابان روی دادند. اعتبار امریکا را دهه. اما تغکردمی

 آور، زایل کرد.جنگ اعالن نشده و سیاست خارجی فاجعه
های امریکا که برجا است، قدرت نظامی است. اما فقدان یکی از بهترین داشته● 

های جدید، همچون برد. رقیبرا هم به تحلیل مییک اقتصاد نیرومند آن 
ی رزیل و افریقای جنوبی و چین و روسیه و هند زیر بار سلطه پولکشورهای ب
روند و در کار آنند سامانه پولی و مالی جانشین را ایجاد کنند. قطر امریکا نمی

خواهند دالر را در مبادالت خود واپسین کشوری از این کشورهائی است که می
رف ن چین کرد و ط، روسیه وقتی شروع به قبول یوا2016بکار نگیرند. در سال 

ار معامله نفتی با چین شد، سر دسته این نوع کشورها شد. صاحب بخشی از باز
ار را نفتی سعودیها نیز شد. ایران نیز در مقام پاسخ به تهدید ترامپ، همین ک

ه نیز از کرد. هرگاه ایجاد کنندگان پترودالر از پول امریکا روی برگردانند، بقی
ل را به فع آنها در این نیست که آنها هم عطای این پوخود خواهند پرسید آیا منا

 لقایش ببخشند؟
، هرگاه اتحادیه اروپا نتواند برای تروریسم و مهاجرت و تدابیر ریاضتی● 

وی راهکاری بجوید، کشورهای اروپای شرقی به جدا شدن از اتحادیه اروپا و ر
ز ین سه کشور اآوردن به شرق، یعنی روسیه و چین و هند، مایل خواهند شد. ا

اند. در حقیقت، در آینده سالهای پیش ذخیره دالری خود را به طال بدل کرده
ی نزدیک، پول قوی که بیانگر اندازه ثروت واقعی خواهد شد، دیگر پول ضعیف

اند، های از اندازه بیرون که این کشورها به خود دیدهکه دالر است، نیست. تورم
 وی و مطمئن طال است. است که پول ق به آنها فهمانده
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اطالعند و بسا پیشاروی رکود بدبختانه، بسیاری از امریکائیان از گذشته بی● 
اهند آینده، همچنان با وام ستاندن دولت یعنی چاپ دالر و خرج آن، موافقت خو

های دولت کرد. زیرا گمان خواهند برد که وام ستاندن )بحران بزرگ بر بدهی
یها و هزار میلیارد دالر است( و در اختیار کارفرمائ 20امریکا افزود و اینک 

حل است. بسیاری از بانکهای در معرض ورشکستگی قرار گرفته، تنها راه 
گذاران مشهور نسبت به فاصله اقتصادی که غرب دارد از شرق پیدا سرمایه

 ساالران و بانکهای مرکزی از پذیرفتن واقعیت،اند. اما دیوان، هشدار دادهکندمی
زنند. بسیاری از مردم قشرهای میانه گرفتار فالکت خواهند شد اگر سر باز می

نند و پیش از آنکه دیر شود، سیاست اقتصادی تغییر نکند و این مردم تعلیم نبی
 توانائی کار در نظام جدید را پیدا نکنند. 

دهد قتصاد دان است، توضیح میکه ا James Rickards  جیمس ریکاردس● 
اند: این دو کشور ه و چین به خریدن و ذخیره کردن طال عالقمند شدهچرا روسی

بینند که دارند. از آن بیم دارند که دولت امریکا زیر ی مییخود را گرفتار دالرها
تریلیون قرض فروماند و این قرضه عظیم سبب تورم یا کاهش  19بار سنگین 

ذخایر دالر چین ارزش دالر بگردد. اگر تورم، قیمت دالر را کاهش دهد، 
پذیرد. اما اگر این ذخایر طال باشند، ارزش ذخایر آن به دالر افزایش کاهش می

. کندمیخواهد یافت. بنابراین، احتیاط، افزودن بر ذخایر طال را ایجاب 
های روسیه ژئوپلیتیک هستند. طال سالح جنگ پولی و مالی در قرن انگیزه

ا بر در مهار امریکا است. امریکا، بیست و یکم است. نظام پرداختها به دال
تواند طرفهای نزاع با خود را از نظام پرداختهای کمک متحدان اروپائی، می

المللی، به بیرون اندازد. طال تضمین کننده کشور در برابر این خطر است. بین
که روسیه بدون هراس از مداخله امریکا، طال وسیله مطمئنی است برای این

 انجام دهد. مبادالت خود را
و  کنندمیوسائل ارتباط جمعی بزرگ این خطر را از مردم امریکا پنهان ● 

دهند. بنابراین، بجای آنکه تا فرصت وضعیت بس غیر عادی را عادی جلوه می
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المللی هستند که به است فکر تدبیر کنند، در کار نگاهداری ساختار روابط بین
دالر را در مهار خود نگاه دارد. اما دهد نظام پرداختها به امریکا امکان می

ها، بانکهای مرکزی، بار سنگین را از دوش خود بر بمحض ویران شدن پایه
گذازند. تا هنوز وقت باقی است، امریکا باید خود دارند و بر دوش مردم میمی

 را با وضعیت جدید انطباق دهد.
 

ضه وقتی پول جهانی ضعیف است زیرا اقتصاد امریکا ضعیف و قر❋
کار را نه در بیرون که درون دولت این کشور عظیم است، راه

 :کشور باید جست

است و سپاه و شاخه  قراردادی که حکومت روحانی با توتال امضاء کرده● 
است که هم  ، حق اینکندمیسخت برضد آن تبلیغ « رهبر»تبلیغاتی دستگاه 

گذاری خارجی است ناقض استقالل کشور است، هم گویای شدت نیاز به سرمایه
گذاری داخلی امنیت ندارد( و هم بخاطر )یک دلیل عمده آن اینست که سرمایه

است و هم اعالن به بلندترین شدت نیاز، حکومت به شرائط توتال تمکین کرده 
« بخش خصوصی»گذاری حکومت و صدا بر ناتوانی نزدیک به مطلق از سرمایه
گذاران خارجی است. باوجود این، مایهو آمادگی برای تسلیم شدن به شرائط سر

شوند. تبلیغ رسمی گذاری در ایران نمیگذاران خارجی حاضر به سرمایهسرمایه
است که ترس از تحریمهای امریکا بانکهای بزرگ دنیا را از برعهده گرفتن این 

دارد. اما در حقیقت، موانع داخلی گذاریهای خارجی باز میعملیات پولی سرمایه
 کهتر هستند. توضیح اینبازدارنده بسیار

گذاری است، هرگاه ارزش خارجی پول در کاهش . ضعف پول از موانع سرمایه1
شود. اما اگر گذاری خارجی میو ارزش داخلی آن ثابت باشد، جاذب سرمایه

کاهش ارزش داخلی پول بیشتر از کاهش ارزش خارجی آن باشد، مانع 
های اقتصادی کوتاه مدت و پر مساعد فعالیتگذاری داخلی و خارجی و سرمایه

برای بکاربردن آن در  کندمیشود )نگاهداری نقدینه رجحان پیدا سود می
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قرار وقتی ضعف اقتصاد امریکا و خواری(. بدیناستفاده از فرصتهای رانت
شود، چرا باید ضعف مفرط اقتصاد ایران ضعف اعتبار دالر، سبب گریز دالر می

 ها به ایران بگردد؟سبب جلب سرمایهو ضعف پول آن 
ثباتی رژیمهای منطقه که، از جمله، به امر باقی ماندن . جنگهای منطقه و بی2

و مالی  یا باقی نماندن دالر بمثابه پول جهانی ربط دارد، با توجه به جنگ پولی
دهد )از جمله صدور تورم به کشورهائی مداومی که امریکا از طریق دالر انجام می

شوند که موضوع تحقیقی است که کتاب "جنگ خصم اقتصادی تلقی می که
 1393ارزها" نوشته جیمز ریکاردز ترجمه حسین راهداری، ناشر دنیای اقتصاد 

گذاریها است. دستگاه والیت مطلقه فقیه، ایران هم از موانع سرمایه( است گشته
 منیت الزم را ندارد. ای این، هیچ سرمایهاست. بنابرا را گرفتار هفت جنگ کرده

های مالی )ترکیب تناسب با توان تولید کشور و سیاست. حجم عظیم نقدینه بی3
گذاری است. چراکه دولتی فاقد بودجه( و اعتبارات بانکی نیز از موانع سرمایه

 بودجه واقعی، در معرض ورشکستگی است )توجه کنید به اثر قرضه عظیم دولت
بانکی  یه و ...(. ساختار بودجه و ساختار اعتباراتامریکا بر رفتار چین و روس

های کوتاه مدت، از و ساختار واردات و صادرات و نرخ سود سرمایه در فعالیت
 قتصاد تولید محور هستند. گذاریها در اموانع بزرگ سرمایه

. وجود حزب سیاسی مسلح که بخش عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد 4
داند )به قول روحانی، دولت با اسلحه( و نیز بنیادهایی می و خود را فوق قانون

گذاریها که از مهار دولت خارج هستند، نه یک، که دو مانع بر سر راه سرمایه
که خود طرف قرارداد باشند و که سالب امنیت هستند مگر اینهستند: یکی این

ارند تأسیسات د تأسیسات بگردند. اگر هم بگذتوانند مانع ایجاکه میدیگر این
را به خطر اندازند. در ایران امروز، شمار آتش توانند امنیت آنایجاد شوند، می

توان الزاما به شود. گرچه این آتش سوزیها را نمیسوزیها دارد از اندازه بیشتر می
پای این حزب و دیگر سازمانهائی که تحت مهار دولت نیستند، نوشت، اما 

 گویای شدت ناامنی هستند.
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. ساختار اقتصاد مصرف محور فاقد قاعده و قانون ایران، یک سامانه 5
ر باقتصادی تولید محور دارای حساب و کتاب نیست. بنابراین از موانع عمده 

 گذاری است. و سر راه سرمایه
. دستگاه اداری نقش استراتژیک در گردش کار یک اقتصاد دارد. دستگاه 6

فقیه شکل گرفته و از موانع بزرگ اداری ایران بر محور والیت مطلقه 
 گذاری است. سرمایه

ی و . وجود والیت مطلقه فقیه و دستگاه قضائی و سازمانهای نظامی و انتظام7
)قوه قضائی( را  ای آنلباس شخصی و... در اختیار آن، که حاال دیگر، خامنه

قضائی پدید  خواند، بجای آن که امنیتناظر و بلکه مهار کننده قوه مجریه می
ساز بگردد، سالب امنیت ماعی دمهای اقتصادی و اجتآورد و این امنیت با امنیت

 گذاری است. و از موانع سرمایه
گذاری ین موانع هستند که برغم افزایش درآمد نفت، حکومت را از سرمایها     

اند که نرخ تشکیل سرمایه و سبب شده گذاری ناتوان کردهو برانگیختن به سرمایه
ا از سر راه بردارد؟ نع رتواند این مواثابت منفی بگردد. آیا حکومت روحانی می

و به قول خود  کندمینه. زیرا خود بخشی از رژیم است و در درون رژیم عمل 
آید چه رسد به موانع دیگر. اسلحه از پس دولت با اسلحه بر نمیاو، دولت بی

تواند ارزش داخلی پول را ثابت بگرداند و پول کشور را از ضعفی حتی نمی
تواند دست به ترکیب از جمله به این دلیل که نمی است. برهاند که کشنده شده

 بودجه بزند.
  



89 
 

 

                          صد و پنجاه و هشت: وضعیت سنجی یک
تر شوند خطر جنگ بزرگرویارو میوقتی دو ضعیف 

 تر ؟می شود یا کوچک
 

 2017وئیه ژ 20 برابر 1396تیر  29
 

 گویند؟:ها چه میداده ❋

ریدون تیر ماه، روحانی را دو بار ضربه فنی کردند: برادر او، حسین ف 24در  ☚
، نقش او را توقیف کردند و فرهاد رهبر، مشاور رئیسی که هم در ستاد انتخاباتی

داری ترین رئیس دانشگاه سابقهاول داشت و هم ضد دانشجو و ضد دانشگاهی
اند، سو، به خود دیدهبدین 60است که دانشگاههای ایران از کودتای خرداد 

 رئیس دانشگاه آزاد شد.
« قوه قضائیه»است. اما هم « تخلفات مالی»مجوز دستگیری حسین فریدون ● 

از مردم دنیا که آگاه  م ایران و هم آن گروهداند و همه مردکه آلت فعل است می
رئیس »دانند که توقیف برادر و مشاور ویژه به رویدادها و چرائی آنها هستند، می

ها و بخصوص به ، یک اقدام سیاسی و یک پیام است به داخلی«جمهوری
است: رئیس جمهوری در رژیم والیت مطلقه فقیه فاقد ها. آن پیام اینخارجی

ری ت. غرب نیز این دو ضربه را، پیام در باره ناتوانی رئیس جمهواختیار اس
 ایران تلقی کرد. 

شود که حسین طائب، رئیس اطالعات سپاه و جانشین وقتی این خبر منتشر می● 
از حسین فریدون « سردار نجات»نژاد معروف به او، محمد حسین زیبائی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25227-2017-07-20-14-39-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25227-2017-07-20-14-39-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25227-2017-07-20-14-39-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25227-2017-07-20-14-39-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25227-2017-07-20-14-39-31.html
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اسلحه ه تنها نسبت به دولت بین« دولت با اسلحه»که اند، یعنی اینبازجوئی کرده
 دست باال را دارد، بلکه تعیین کننده محدوده عمل این دولت است. 

: گیردتر در معرض مشاهده قرار میدانستنی است که به تدریج درون رژیم روشن● 
ایران امروز دارای سه دولت است: دولتی که دستگاه والیت مطلقه فقیه 

است و دولت  و ابواب جمعی آن که سپاه« دولت با اسلحه»است و 
گیرد. گرچه فاقد انسجام درونی . سپاه در برابر این دو دولت قرار میاسلحهبی

 نآاست اما دیگر تنها ستون فقرات رژیم والیت مطلقه فقیه نیست. بیشتر از 
اسلحه و دولتی است که دستگاه والیت است و طالب حاکم شدن بر دولت بی

ای که به حکومت روحانی وارد شد، دلیل خاطر، دو ضربهنمطلقه فقیه است. بدی
تیر، برابر  27ها، بخصوص بر ضد سپاه. چنانکه در شود برای وضع تحریممی
ند چ، یکچند از شرکتهای وابسته به سپاه و سازمانهای سپاه و 2017ژوئیه  18

شخص و مؤسسه(، از سوی امریکا، تحریم شدند. جیمس  18شخص )در جمع 
« هآیةالل»در ایران رئیس جمهوری را »است:  ، وزیر دفاع امریکا گفتهماتیس

ت در ساع 10مردم ایران »است:  ظریف در رد قول او گفته«. کندمیانتخاب 
شود. در نتیجه، او متوجه دروغگو کم حافظه می«. ایستند تا رأی بدهندصف می

برای  ت در صفساع 10که اگر قرار بر ماندن  شود. چرابزرگی دروغش نمی
که هرگاه هر  –میلیون رأی  40رأی دادن باشد، غیر ممکن است در یک روز 

 دقیقه و نیم زمان برای دو رأی دادن) انتخاب ریاست جمهوری 1رأی دهنده 
 - و انتخاب نمایندگان شوراهای شهر( الزم داشته باشد، این رقم قالبی است

شود. و باز او غافل است نمیاخذ بگردد. یک چهارم این تعداد هم رأی اخذ 
اختیاری روحانی است، سخن وزیر دفاع امریکا را باور دنیائی که شاهد بی

در امریکا، فاش شدن روابط داماد و فرزند ترامپ با طرفهای روسی و انتشار  ☚  ؟. کندمین
ای، سابقهپیامهای متبادله از طریق اینترنت و کاهش میزان محبوبیت او بطرز بی

شود که او بیشتر اند. اما آیا این ضعف سبب میتر کردهترامپ را بازهم ضعیف
دارد با کسب یا بعکس، او را بر آن میعنان اختیار خود را به نتان یاهو بسپرد و 
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موفقیت در سوریه و عراق، از راه همکاری با روسیه و ایران، موقعیت خویش 
 را نزد افکار عمومی امریکا بهبود ببخشد؟ 

س پاسخ این پرسش آسان نیست. زیرا از سوئی توافق با روسیه بر سر آتش ب● 
است. زیرا سبب ور شده در جنوب غربی سوریه، ایجاد فرصت برای روسیه با

شود روسیه در منطقه صاحب اقتدار بگردد و با دست یافتن به آبهای گرم، می
ن رقابت بنابراین، نقش پیداکردن در جریان نفت به بازارهای جهان، قدرتی با توا

 با امریکا بشود. 
نی ستداللی دیگر که، امکاا  وزیر اسرائیل،با این استدالل و تان یاهو، نخستن    

دهد تا قوای خود را در سوریه مستقر کند، با این است که آتش بس به ایران می
آتش بس مخالف است. متحد اسرائیل، دولت سعودی نیز با این آتش بس 

 حال، مخالف است. در همین
ت ناتوانی وزیر خارجه امریکا در حل بحران ناشی از اتمام حجت چهار دول● 

می ت است که حال، دیگر این دولتها به پشت گرعرب به قطر، گویای این واقعی
ز خواهند امریکا تابع سیاست آنها در منطقه باشد. آنها ترکیه را نیز ااسرائیل، می

اند. سبب این ناتوانی، از جمله، ترامپ بیرون نهاده« دنیای سنی مذهب»اتحاد 
ل بر منطقه است که اتحاد سعودیها با اسرائیاست. چرا که او از سوئی متوجه شده 

شود مگر از راه جنگ، و زیان امریکا در این جنگ است. از سوی مسلط نمی
دیگر، خود او، جانب چهار دولت قطع رابطه کننده با قطر را گرفت و در 

حال با روسیه، بر سر آتش بس در جنوب غربی سوریه توافق کرد. نتیجه همان
را حامی آن کرد، هم دچار ای که با سفرش به عربستان، امریکا که جبهه این

ایستد، نانشقاق شد و هم در موقعیتی قرار داد که اگر بر سر اتمام حجتش به قطر 
 د. آمدهای آنرا باید تحمل کنشکستی سخت و پی

دولت سعودی نیز، آگاه یا ناخود آگاه، نیات خویش را آشکار کرد: دغدغه      
ت. چون ترکیه را رقیبی این دولت مذهب نیست، قدرت اول شدن در منطقه اس

شود، حاضر نیست الخطاب میداند که هرگاه در اتحاد پذیرفته شود، فصلمی
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نظامیان ترک را از قطر  کندمیاین کشور را به اتحاد راه دهد. به قطر نیز اخطار 
بار، نه برگ را رها کرده و این« تقدم با دین است»خاطر است که، براند. بدین

: دنیای عرب در برابر دنیای غیر عرب. کندمیرا بازی  مذهب که برگ عربیت
است. سعودیها، همچون رژیم والیت مطلقه روشن است که عربیت نیز وسیله 

: اتحاد با کنندمیفقیه، عامل بقای رژیم خویش را در بیرون عربستان سراغ 
 اسرائیل و قدرت منطقه گشتن. 

یه و ایران در منزوی کردن دولت است که دو دولت ترکحاصل این رویه این      
ر سعودیها بکوشند و برای خود در دنیای عرب، متحد دست و پا کنند. قرار ب

بدهد،  سفر اردوغان به قطر و عربستان است. هرگاه او موفق شود به بحران پایان
دهند. الجرم نباید تن به حل مشکل از سعودیها موقعیت خویش را از دست می

که به این واقعیت تمکین کنند که دولت سعودی د. مگر اینطریق اردوغان بدهن
 قه بگردد. تواند حاکم منطولو با اتحاد با اسرائیل نمی

قرار، ترامپ بر سر دو راهی است: یکی در پی ایجاد صلح در منطقه بدین ● 
اسرائیل تن  –کاران جدید و جبهه سعودی شدن، و دیگری به خواست محافظه

تواند تنها جنگ با تغییر رژیم، وارد جنگ شدن. جنگی که میدادن و به بهانه 
 ایران نماند. 

 

 کننده جنگ؟تغییر رژیم ایران توجیه ❋
ین را وتیلرسون، وزیر خارجه امریکا، به کنگره گزارش کرد که ایران قرارداد ● 

است و ایران همچنان حامی  است، ولو به روح آن پایبند نمانده اجراء کرده
 است.  تروریسم

تیر به او،  24های مداوم به روحانی، و دو ضربه سخت روز اثر حمله● 
است که چون رئیس جمهوری در رژیم والیت مطلقه فقیه  این

بیش نیست و چون، باتوجه به نقش سپاه و ترکیب مجلس « تدارکاتچی»
ای امید بست، حمایت رو بودن جانشین خامنهتوان به میانهخبرگان، نمی
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کننده  سران رژیم، که پیش از این، توجیهروها در برابر سختمیانهاز 
تهی است. لذا، این رژیم  سیاست خارجی امریکا و اروپا بود، مدعائی میان

  است که باید تغییر کند.
« تروسیه گی»در امریکا، تحلیل موافقان همکاری امریکا با روسیه اینست: ● 

شود که او است و این ضعف سبب می سبب ضعف رئیس جمهوری امریکا شده
 ق محافظهاختیار خود را به اتحاد اسرائیل و سعودیها بدهد و این اتحاد، به اتفا

لو با کاران جدید، خواهان تغییر رژیم در ایران و سوریه و نیز روسیه هستند و
شود که ترامپ مانع از آن می« روسیه گیت»ورود امریکا در جنگ. چرا که 

 با روسیه را بخود بدهد. جرأت همکاری
که امریکا بیشتر درگیر آورد برای ایننتان یاهو به حکومت ترامپ فشار می● 

. جنگ در سوریه بگردد. بسا تدارک جنگ با ایران و حتی با روسیه را ببیند
کاران جدید که همواره با مقاصد نتان یاهو، موافق و با او همصدا محافظه

اند: هائی که باید تغییر کنند را آماده کردهرژیماکنون فهرست  شوند، هممی
مها خطر ادامه حیات این رژیرژیمهای ایران و سوریه و روسیه. از دید آنها، 

 از خطر جنگ با آنها، هم برای منطقه و هم برای دنیا بیشتر است. 
 کشور در هامبورگ، ترامپ با پوتین دو 20در زمان تشکیل کنفرانس سران ● 

ن دو طرف بر سر آتش بس در جنوب غربی سوریه موافقت کردند. ای دیدار کرد.
آتش بس از همه کوششهای پیشین، در کاستن از شدت جنگ شش ساله در 

 سوریه مؤثر تر از کار درآمد. 
اال اینکه این آتش بس گویای شکست جنگ از طریق گروههای دست نشانده     

ل و دولت سعودی و ترکیه سال است. به سخن دیگر، شکست اسرائی 6در طول 
خاطر راه  های منطقه است. اینها جنگ سوریه را بدینو دیگر صاحب نقش

انداختند که جلوی ایجاد هالل شیعه )یا کمربند سبزی که ایران و عراق و سوریه 
دهد( بگیرند. در عوض، خود از عوامل شکل و لبنان را به یکدیگر پیوند می
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ا که حکومت اسد و ارتش او برجا هستند و از گرفتن کمر بند سبز شدند. چر
 الله لبنان نیز برخوردارند. حمایت قوای ایران و حزب

سان، نقشه ساقط کردن رژیم اسد از راه جنگ قابل اجرا نشد. قوای دین ب    
الله نیز در مرزهای سوریه با اسرائیل استقرار جستند. مکرون، ایران و حزب

ژیم برکناری اسد و جانشین کردن ر»به ترامپ گفت: رئیس جمهوری فرانسه، نیز 
که واقعیت را بپذیرد و نتان یاهو بجای این«. او دیگر هدف مقدم فرانسه نیست

ت برآن شود که با ایران به تفاهمی برسد، باتفاق متحدان عربش، بخصوص دول
 نند.اند به راه جنگ بروند و ترامپ را نیز به این راه بکشاسعودی، تصمیم گرفته

ترامپ با مشکل دیگری روبرو است: همکاری « روسیه گیت»غیر از مشکل ● 
د با روسیه، با سیاست او که حمایت از اتحاد کشورهای عرب و اسرائیل بر ض

ی دارد. ایران است، سازگار نیست. امریکا هم در ترکیه و هم در قطر پایگاه نظام
و کشور رابطه امریکا با این دحمایت از جبهه اسرائیل و سعودیها و متحدانشان، 

اندازد. از جمله جنگ با داعش که و منافع امریکا در منطقه را هم بخطر می
آسا کارش را بسازد، با حمایت از اتحاد اسرائیل با ترامپ وعده داده بود برق

، کار بر داعش و 2015کشورهای عرب عضو جبهه نیز تناقض دارد. از سال 
الله به جنگ با این خاطر ورود روسیه و ایران و حزبالقاعده و جبهةالنصرة، ب

 است.  سازمانها، سخت شده
ماه اول حکومت خود، سیاست  6ها، در طول ترامپ گرفتار این تناقض     

کاران است. این سیاست با نظر محافظه ای را در قبال ایران بکار بردهخصمانه
است. اال اینکه، ترامپ،  جدید و دلخواه ملک سلمان و نتان یاهو انطباق داشته

روسیه بر سر مبارزه با داعش و بهنگام مبارزات انتخاباتی، وعده داده بود با 
القاعده و... در سوریه و عراق همکاری کند. همکاری با روسیه که بطور غیر 
مستقیم همکاری با ایران است، معنا دارد و منطبق با منافع امریکا و اروپا است. 

شود از جمله، با تثبیت وضعیت در سوریه، موجهای پناهندگان به اروپا قطع می
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شوند به کشور خود بازگردند. داعش و های پناهنده بر آن میو بجایش سوری
 ماند. روند و غرب از تروریستهای آنها در امان میالقاعده هم از میان می

 اما همکاری مستقیم با روسیه و غیر مستقیم با ایران، شکست سختی برای● 
در ایران و  ژیمراند، برای تغییر شود. آنها تا توانستهسعودیها و نتان یاهو می

برد، اند. تغییر سیاست ترامپ نه تنها آن مایه را از بین میسوریه، مایه گذاشته
یف بلکه حکومت نتان یاهو را در اسرائیل و رژیم سعودیها را در عربستان ضع

 گرداند. می
است. سفر او به پاریس، در روزهای است که نتان یاهو به تکاپو افتاده  ینا    

ن ترامپ ه، از جمله به این خاطر بود که، با استفاده از قرار گرفتژوئی 16و  15
 و، او را به ترک سیاست همکاری با روسیه و ایران «روسیه گیت»در تنگنای 

یر بازگشت به سیاست حمایت از جبهه اسرائیل/ سعودیها و متحدان عربش، ناگز
یه مخالف اسرائیل با آتش بس در جنوب غربی سور»کند. او به صراحت گفت: 

 «. شوداست زیرا سبب استقرار قوای ایران در سوریه می
ای جز چاره« روسیه گیت»پندارد که ترامپ برای خالصی از تان یاهو مین     

کاران جدید امریکا نیز پیروی از سیاست اسرائیل در منطقه ندارد. محافظه
لوب خود، در کشاندن ترامپ به راه مط« روسیه گیت»خواهند از افتضاح می

 استفاده کنند. بنابراین، با نتان یاهو همداستانند. 
خواهد امریکا با مداخله نظامی رژیم جا است که نتان یاهو میاما مشکل این● 

کار را بکند که بوش در عراق و افغانستان و  اسد را سرنگون کند. یعنی همان
وند و یکائی کشته شاوباما در لیبی کردند. این بدان معنی است که سربازان امر

ایران و  میلیاردها دالر را امریکا خرج کند. و پیه وارد شدن به جنگی گسترده با
 بسا با روسیه را به تن مردم امریکا بمالد. 

رگاه امریکا وارد جنگ سوریه بگردد، بسا طرح تغییر رژیم سوریه اجرا ه     
 .کندمیر جدی جنگ اتمی روبرو شود اما جهان را با خطمی
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ضعفهای تحلیل جانبداران همکاری امریکا با روسیه:  ❋
  امپراطوری مالی ترامپ طرف معامله با سپاه و مافیای روس؟!

نگاران پژوهشگر، دو نیست. روزنامه« روسیه گیت»مشکل ترامپ تنها  ☚
 اند:ضعف دیگر او را یافته

گردد. ز میبا 1984ارتباط ترامپ در رأس مؤسسه خود با روسیه، به سالهای ● 
( و در آن سالها، امپراطوری ترامپ با مافیاهای روسی روابط پولی )پول شویی

 است. مالی نامشروعی داشته
است  اف حاکم آذربائیجان نیز روابط محکمی داشتهترامپ با رژیم الهام علی● 

و دارد. و این رابطه، یکی دیگر از عوامل ضعف ترامپ و حکومت او است. 
اف که معاون رئیس جمهوری است، در و همسرش، مهربان علی افالهام علی

های حاکم بر کشورها هستند. چهره واقعی ترامپ را شمار فاسدترین زوج
: عامل کنندمیارتباطات او با این رژیم و فعالیتهایش در آذربائیجان آشکار 

اتصال ترامپ با خانواده حاکم بر آذربائیجان، شخصی به اسم آگاالرو 
(Agalarov است. این شخص در سال )اف ازدواج کرده ، با لیال علی2006

نویسد ما بود. همسر او عضو فعال مافیای خانوادگی است. واشنگتن پست می
دانیم چه اندازه پول روسها در امپراطوری هتل و ساختمان ترامپ سرمایه نمی

روسها نقش که پول  کندمیین هفته گزارش است. نوول رپوبلیک هم گذاری شده
 داشته 1990تعیین کننده در خارج کردن ترامپ از مشکالت مالی در سالهای 

شود استفاده رأس الیگارشی حاکم بر قزاقستان از ها افزوده میاست. بر این
 مؤسسه ترامپ برای پول شوئی. 

های لوکس اشباع که ترامپ در باکو، شهری که از هتل کندمینیویورکر فاش ● 
است. در این شهر شرکتی وجود دارد که به وکس دیگری ساخته است، هتل ل

دهد. این شرکت در کار پول شوئی است و طرف فعالیتهای سپاه پوشش می
  نیز هست. معامله با امپراطوری ترامپ 
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سان، امپراطوری ترامپ و نیز سپاه پاسداران عضو شبکه جهانی فساد دینب    
 هستند. 

. رئیس جمهوری ضعیف ویژگیها البته ضعیف استرئیس جمهوری با این    
ها را به تأخیر تواند از راه دست زدن به جنگ، کار رسیدگی به افتضاحمی

مریکا ابیاندازد. اما اگر دست به جنگ بزند، افکار عمومی امریکا و حتی کنگره 
شود که کنگره، ولو درآن اکثریت با را با خود رودررو خواهد کرد. بسا سبب می

 ار کردن او شتاب کند. خواه است، در برکنب جمهوریحز
رامپ انتخاب دیگری نیز دارد و آن اینست که سیاست برقرار کردن صلح ت     

ترین رئیس کشور مغضوب 37در جهان را در پیش بگیرد. او که نزد مردم 
تواند افکار عمومی امریکا و هم جمهوری امریکا است، بدین سیاست، هم می

ه ب« روسیه گیت»ومی جهان را نسبت به خود مساعد کند. بنابراین، افکار عم
شود که او اختیار خود را به نتان یاهو بسپرد. مگر اینکه ضرورت، سبب نمی

ت بشد 2001سپتامبر  11افکار عمومی امریکا بر اثر رویدادی نظیر ترورهای 
ز انیازمند تحریک شود. بدینقرار، این که ترامپ به کدام انتخاب دست بزند، 

آویزهای موجود و پیدایش عوامل ایجاب کننده لزوم تغییر میان برخاستن دست
 سیاست خارجی امریکا است.

آویزها که باید نباشد، والیت مطلقه فقیه است و از جمله عواملی ز جمله دستا    
داند که باید باشد، دولت حقوقمدار در ایران است که کار خود را حل مسائلی ب

است. اما در جامعه دو قطبی ایران، یم والیت مطلقه فقیه برهم افزوده که رژ
هیچ رو، به اتصال دولت با اکثریت بزرگ اقلیت صاحب همه چیز و مسلح، به

آویز دهد. در نتیجه، بدون عمل جامعه مدنی، عامل مفقود و دستچیز، تن نمیبی
سوز، این فرصت  موجود است. به سخن دیگر، رژیم والیت مطلقه فقیه فرصت

توانند فرصت را برای را هم خواهد سوزاند. اما، اگر مردم به عمل برخیزند می
 آویز، و ایجاد عامل دولت حقوقمدار، مغتنم بشمارند.از میان برداشتن دست
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                                  وضعیت سنجی یک صد پنجاه و نه: 
 ؟«الئیک شدن حوزه قم»رابطه دین و دولت و 

 
 

 2017وئیه ژ 27 برابر 1396مرداد  05

شود و دستگاه والیت مطلقه فقیه را امری که دارد واقع می ❋
 :کندمیمتوحش 

پژوهشگر »( گفتگوئی را به ابراهیم فیاض 1396مرداد  3ایت فرارو )س   
« شناسی و انسان شناسی و دانشیار دانشگاه تهران اصولگرا در حوزه جامعه

 است. متن زیر از آن مصاحبه است: انتشار داده
وجه ت: مایلم بیشتر به فرهنگ عمومی و مردم عادی قم بپردازیم. با رسشگرپ»● 

دی به شرایطی که ذکر کردید، اتفاقی که در میدان برای کنشگران اجتماعی عا
ما از سوی  .ثالً در خصوص همین موضوعی که اشاره کردیدافتد چیست؟ ممی

های ها و ارزشینشبرو هستیم که دیگر در قم با جوانان طبقه متوسطی روبه
ها، نه مناسبات خاص خود را دارند. در کنار این رشد مادی و اقتصادی، آقازاده

ای دارند تا بتوانند خودِ غرب یا لذات آن را تجربه کنند و جایگاه اقتصادی ویژه
ها بارها به ما گفتند و نه از منظر فرهنگی و هنری آزادی بهره کافی دارند. این

ای در شود و نه کافهارک داریم، نه سینما؛ نه کنسرتی برگزار میجا نه پکه در این
 جا هست! این
ای که منجر به نوعی مسئلههاست؛ : مشکل امروز قم همین اختالففیاض ٭

شود. بدانید که آینده این وضعیت چیزی جز تقابل و حتی شورش می
؛ ستشورش نیست. همین امروز در شهر قم، آثار این شورش آشکار شده ا

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25318-2017-07-27-10-53-52.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25318-2017-07-27-10-53-52.html
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برای مثال، در روز عاشورا توان این آثار را دید. از تلگرام و اینستاگرام و... می
. های پورنوگرافی مربوط به شهر قم استبیشترین آمار بازدید از سایت

هایی مانند رواج روابط گونه مسائل و پدیدهبرانگیز است! ایناین خیلی تأمل
بط جنسی متقاطع و... در قم در جنسی خارج از خانواده، زنای محصنه و روا

علت اصلی این معنا نیست. ها اصالً بیحال افزایش است و به نظر من این
ها عمالً در عرصه تجارت جهانی ها فاصله طبقاتی است. آقازادهپدیده

الله و بهمان مرجع، خارج از کشور است و اند؛ بچه فالن آیتورود کرده
 . اندها طبقه اشراف را شکل دادههمین

 های شبه، در تلگرامش عکس«سید احمد خمینی»بینید، برای مثال، فرزند ب  
گویند . مردم هم میکندمیهایی خاص پخش اروپایی در حین سوارکاری با لباس

، چرا کندمیگونه زندگی او که فرزند آخوند است این«. این هم قمی است دیگر»
شود. وقتی شروع می« چرا ما نه؟»ین هم گونه زندگی نکنیم؟ و مسئله ازما این

اش در ابعاد وسیع ها پول و امکانات نداشته باشد، نتیجهیک فرد عادی مانند آن
د البته فعالً در حشود. پرخاشگری و هرج و مرج اجتماعی و سیاسی می

پرخاشگری و هرج و مرج اجتماعی است، اما به تداوم این روند، خیلی 
 شود. یاسی میزود تبدیل به پرخاشگری س

کننده است. به  شدت نگران: روایت رادیکال شما از وضعیت قم به پرسشگر● 
 بینید؟ طور شفاف دورنمای قم را چطور می

به عقیده من رنسانس در قم یک انقالب مذهبی رخ خواهد داد. ٭ فیاض: 
شود؛ رنسانسی که اولین تحول آن در علم کالم جا آغاز میاسالمی از آن

ها، ارتداد زیادی ویژه در میان طلبه است. من در حال حاضر، به
بینم؛ ارتداد به معنای از دست دادن امور تعبدی و ایمان. وقتی ایمان می

رود. تصور من این می از دست برود، به طور خودکار مناسک هم از میان
شود و این همان اتفاقی ها آغاز میاست که در آینده، ارتداد از خود طلبه

 ها رخ داد و منجر به رنسانس شد. است که در غرب هم برای کشیش
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 : و علت اصلی این پدیده از نظر شما چیست؟ پرسشگر● 
در دوره : این مسئله دقیقاً با اقتصاد مرتبط است. چنین اتفاقی فیاض٭ 

نوشته « تاریخ گسترش اسالم»رنسانس، در روم شرقی هم رخ داد. در کتاب 
ردم زمانی که اسالم وارد اروپا شد، خود مآمده است: « توماس واکر آرنولد»

ها و اشراف، ها، اسقفند؛ کاردینالکردمیدرها را برای ورود اسالم باز 
سنه، فاسد و ها گروضعیت اقتصادی خیلی خوبی داشتند، اما کشیش

دهد، ای که میان علمای دینی رخ میسواد بودند. در فاصله طبقاتیبی
مانند. من ها عقب میها و کاردینالپیوندند و اسقفها به مردم میکشیش

 بینم. این را االن می
گشتم، طلبه موجهی ند وقت پیش در فرودگاه، وقتی که از سفر مشهد بازمیچ   

خواست. واقعاً از دیدن آن صحنه می« سهم سادات»ها را دیدم که از متدین
که دیگر سهم امام را به حوزه ندهید، به من شوکه شده بودم؛ این اتفاق یعنی این

شک نکنید که این اتفاق نشانگر یک شکاف عمیق که نیازمندم کمک کنید. 
گری پیوندند و در نهایت، یک نوع عرفیها به مردم میاست. این طلبه

کشد و در رخ خواهد داد. خیلی هم طول نمی« الئیسیته»اک یا وحشتن
افتد. همین امروز هم در قم الئیسیته در سال آینده این اتفاق می 2حدود 

 «.شود پنهان بماندحال رخ دادن است، فقط تالش می
چند سال پیش نیز ارگان تبلیغاتی مصباح یزدی هشدار داده بود قم دارد    

عاملی جز والیت « اشرافیت روحانی»در حقیقت، پیدایش شود. صدری میبنی
مطلقه فقیه و وسیله توجیه استبداد مالتاریا شدن دین و، از این رهگذر، از خود 

است که دین دولتی که مرتب توسط  بیگانه شدن دین ندارد. حوزه قم نگران آن
ژیم شود، کار را به شورش و سقوط ردولت والیت مطلقه از خود بیگانه می

است که همراه رژیم، تمام روحانیت و دین نیز سقوط کند. بکشاند. قم نگران آن 
، اینک دارد اثری وارونه دلخواه دستگاه کردمیترسی که رژیم والیت فقیه القاء 

آورد: دولت دینی نشد، دین دولتی شد و اینک دولتی که والیت فقیه را ببار می
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دارد موجودیت دین و روحانیت را به خطر دین و روحانیت را وسیله کرده بود، 
چاره کار چیست؟ جدا کردن حساب دین از دین دولتی و اندازد. می

است که منتظری، نظریه پرداز والیت فقیه، خود به این  . راستی اینوالیت فقیه
خواستیم اما دین شود و گفت: ما دولت دینی مینتیجه رسید که دولت دینی نمی

ن از خود بیگانه در بیان قدرت با هدف بازیافت آن بمثابه دولتی شد. نقد دی
ها با منتظری، به برگزار کردن بیان استتقالل و آزادی و یک رشته پرسش و پاسخ

ای در سمینار حقوق انسان در قم انجامید و او، نخستین مرجعی شد که جزوه
الیت فقیه باره حقوق انسان انتشار داد. جنبش استقالل حوزه و دین از دولت و

گرفتن سان آغاز شد و حوزه قم اگر بخواهد برجا بماند، راهکاری جز پیاین
جنبش و رهاکردن خویش از فلسفه و منطق ارسطوئی و پذیرفتن دین بمثابه بیان 

 استقالل و آزادی و ترویج آن، ندارد. زیرا
 

آورد و امری که فقط امر واقع اجتماعی را جامعه پدید می ❋
 اند ایجاد کند، محال است فرد بتواند تصدی کند:توجامعه می

ترین، شود، یکی و بسا مهماز امور بدیهی که با وجود بداهت از آن غفلت می   
آورد. ممکن نیست فرد بتواند است که امر واقع اجتماعی را جامعه پدید می این

تصمیم امر واقع اجتماعی ایجاد و یا جانشین جامعه در ایجاد آن شود. چرا که 
تواند گیرد و درگرفتن تصمیم فرد نمیبه ایجاد امر واقع اجتماعی را جامعه می

جانشین جامعه بگردد. بدین خاطر است که فرمود: امرهم شوری بینهم. امر 
، خود کندمی. امری که جامعه ایجاد کندمیجامعه را شورای اعضای آن ایجاد 

مر واقع اجتماعی است و جز تواند تصدی کند. چنانکه تشکیل شوری یک امی
با شرکت مردم تشکیل شدنی نیست. بنیادهای اجتماعی، از جمله بنیاد دینی، 

. جامعه کندمیتواند ایجادشان کند و امر واقع اجتماعی هستند و تنها جامعه می
ای را تصدی کنند. رابطه برای اینکه در خدمتش، وظیفه کندمیبنیادها را ایجاد 
رابطه تصمیم گیرنده و مجری تصمیم است.  کندمیا که ایجاد جامعه با بنیاده
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، کندمیگیرد و در مواردی که خود اجرای آنرا تصدی نتصمیم را جامعه می
چون عزم خاطر است که فرمود:  . بدینکنندمیبنیادها تصمیم جامعه را اجرا 

کردی، به خداوند توکل کن. یعنی در مقام اجرا، متصدی اجرا، نباید 
لوب خود را جانشین تصمیم جامعه کند و یا از اجرای تصمیم جامعه مط

و اعمال زور  کنندمیسرباز بزند. زیرا هردو کار اعمال زور را ناگزیر 
 آورد.سرطان فساد را بوجود می

شود وقتی یک بنیاد و یا گروهی از قرار، فساد در جامعه فراگیر می دینب   
توانند جانشین مردم در ایجاد امرهای واقع برند میاعضای آن، گمان می

گیرند و به زور، تصمیم خود را به اجرا اجتماعی بگردند. بجای مردم تصمیم می
جا که از آن ا نیستند.بنیاده استبدادها جز جانشین مردم شدنگذارند. می

 محال است یک بنیاد بتواند جانشین یک جامعه در ایجاد امر واقع اجتماعی
های بنیاد به جامعه، امرهای بگردد، تغییر رابطه بنیاد با جامعه و تحمیل تصمیم

خاطر است تواند مایه اصلی آنها نباشد. بدین آورد که زور نمیواقعی را پدید می
ناممکن و هر استبدادی بضرورت خشونت و فسادگستر که استبداد صالح 

شود. میزان خشونت در جامعه و میزان فساد در جامعه، گویای تغییر رابطه می
که فساد دینِ جامعه گویای تغییر رابطه بنیاد  چنانبنیادها با جامعه است. 

دینی با جامعه از خدمتگزار به خداوندگار است. وقتی بنیاد دینی 
تواند تصدی کند که ای را نمیشود، دیگر وظیفهمردم میخداوندگار 

ها به آنها، ها، یادآور شدن بعد معنوی انسانیادآور شدن حقوق به انسان
مراقبت از وجدان اخالقی که جز حقوق را معیار سنجش پندارها و 
گفتارها و کردارها نکند. زیرا کارش امر و نهی، بنابراین، تکلیف 

مدار را در دین بر تکلیف افزودن و دین حقوق کردن و تکلیفمعین
مدار از خود بیگانه کردن و سرانجام تقدیس خشونت و صدور تکلیف
 . است شود که شدهمی« آتش به اختیار»دستور 
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داوند والیت مطلقه فقیه، والیت بمعنای صاحب حاکمیت بر مردم شدن را خ   
دن یک ش. زیرا جانشین جامعه . زیرا با آفرینش او در تضاد استکندمیمقرر ن

فرد در ایجاد امر واقع اجتماعی، ناممکن است و خداوند ناممکن را مقرر 
فساد »تواند حکم خداوند باشد زیرا . حاکمیت بمعنای اعمال زور نمیکندمین

پس والیت مطلقه فقیه را حکم دین گرداندن و «. گستراندرا در بر و بحر می
دم دن، نه تنها حکمی ضد دین است، بلکه بنابر تقمقدم براحکام دیگر آن شمر

مایه اوامر و نواهی این مقام به ضرورت زور است، عامل فساد که بنو بنابر این
شود. روحانیان نباید تردید کنند که های اجتماعی میدین و گسترش آسیب

ها آنها هستند. زیرا هم فقه را مسئول اول سوختن کشور در آتش خشونت
و  کنندمیگستری را تصدی گری و خشونتاند و هم خشونتدار کردهمتکلیف

ای هم بر ادامه دادن به امر محال که جانشین جامعه شدن است در ایجاد امره
اند. براین هشدار گوش دهند و هم گوش بر هشدار بستهواقع اجتماعی ادامه می

که ایجاد  شود، امرها ییوقتی یک بنیاد خداوندگار جامعه میاند: بسته
های سرطانی نگردند که کل ممکن نیست حکم زور نباشند و غده کندمی

ل و در معرض اضمحال کنندمیجامعه را به سرطان خشونت و فساد مبتلی 
 . دهندقرارش می

ای که زیر سلطه است، های رابطه مسلطی که بنیاد دینی است با جامعهویائیپ   
آورند. و این پویائی ، پویائی مرگ را ببار میاگر به پویائی انقالب سرباز نکنند

سازد. پس اگر این ارزیابی صحیح اش را گرفتار مرگ میبنیاد و جامعه زیر سلطه
های هباشد که حوزه قم روی به انقالب دارد، یکی از دو سرنوشت در انتظار حوز

 ای مسلمان دیگر است:هدینی و جامعه ایران و بسا جامعه

مثابه بیان استقالل و آزادی و یا انحالل بازیافت دین ب ❋
 های دینی؟:حوزه

هرگاه حوزه قم روی به انقالب داشته باشد، چون انقالب با اندیشه راهنمائی    
مدار و بیان قدرتی که والیت مطلقه فقیه است، ممکن نیست، که دین تکلیف
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شود و دین ناگزیر، یا انقالب، انقالب بیان قدرت در بیان استقالل و آزادی می
گر ناچیز شود و یا انقالب در انفجاری ویرانمدار میمدار دین حقوقتکلیف

 . بنابراین،کندمیشود و حوزه را متالشی می
 اگر کندمیانقالب در حوزه تحقق پیدا ● 
دمتگزار خد دین با جامعه و بازیافتن جایگاه . انقالب بمعنای تغییر رابطه بنیا1

 مردم انجام بگیرد؛
دهد که رها . انقالب بمعنای بازیافتن دین بمثابه بیان استقالل و آزادی روی2

ویت تک محوری که ترجمان ثن کندمیای را ایجاب شدن از منطق و فلسفه
نابر بچراکه،  هستند. خداوندگار مردم شدن بنیاد دین، فرآورده این ثنویت است.

 گردند؛پذیر میآن، بنیاد دین محور فعال و جمهور مردم محور مطیع و فعل
دگار . انقالب، انقالب در تعلیم و تربیت طالب معنی شود تا که تمرین خداون3

وظیفه  مردم شدن با تمرین خدمتگزار مردم گشتن، جانشین شود. تا مگر این بنیاد
ن م و یکایک مردم، کوشیدن برای سرشارکردخود را یادآوری حقوق به جمع مرد

نوی، وجدان اخالقی مردم از حقوق و الگوی انسان حقوقمند برخوردار از بعد مع
 بشناسد و بکند. 

د . انقالب تغییر محتوای ذهن معنی شود و ذهنیت جدید بپذیرد که هرکس خو4
 و. پس داشتن و نداشتن یک دین حق هر فرد است کندمیخویشتن را رهبری 

رت و اگر اختیار دین و مرام از دست انسان بدر رفت، به ضرورت، به اختیار قد
را شود و قدرت، باز به ضرورت، آنگر قدرت میآید و توجیهقدرتمداری در می

ویان، باید . بنابراین، هم دین و هم تعلیم و تربیت دانشجکندمیاز خود بیگانه 
 ، وفق یابد. و کندمیبا اصل هرکس خود خویشتن را رهبری 

. تصدی جهادها، بخصوص جهاد افضل که اظهار حق است در برابر زورگویان 5
یاد دینی و جهاد اکبر که مراقبت است از بیگانه نشدن بنیاد دینی خدمتگزار در بن

 خداوندگار و بیگانه نشدن دین در بیان قدرت.
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باشد و این که بدیل وجود داشته گیرد بشرط آنودجوش انجام میانقالب خ   
شود و بنیاد دینی را بدیل پنج انقالب باال را تصدی کند. اگر نه، عقیم می

 کهگرداند. توضیح اینمحکوم به انحالل می
آید و به . بخشی از حوزه به تصرف کامل دستگاه والیت مطلقه فقیه در می1

 گردد. واتفاق این بنیاد گرفتار پویائی مرگ می
قهی ف –شود در گرایشهای فلسفی رفتار انشعاب می. بخش دیگری از حوزه گ2

 گوناگون. 
سان آنها را گرفتار انحالل و مرگ کرده ویائی انحالل بنیادها همواره بدینپ   

های که، در طول تاریخ ایران، بنیادهای دینی و نیز سیاسی )سلسلهاست. چنان
 اند. سان، منحل شدهسلطنتی و سازمانهای سیاسی( بدین

خاطر است که نقش بدیل و اندیشه راهنما تعیین کننده است. هرگاه حوزه دینب   
را با  بدیلی را بجوید که انقالب در اسالم تکلیف مدار را تصدی کند و این کار
راهبر  هدف بازیافتن اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی، در بردارنده حقوق و

گر، تصدی کند، یکی خشن و ویران انسانها به معنویتی رهاکننده آنها از مادیت
 است. ایران تحقق یافته ترین هدفهای انقالباز مهم
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                                صد و شصتم:سنجی یکوضعیت
ها گویای انحطاط و انحطاط، گویای کفایتیبی

شدت از خودبیگانگی فکر راهنما است: حج چه بود 
 :!و چه شد؟

 
 

 2017اوت  3 برابر 1396مرداد  12

 رسد:وقتی زمان انحطاط و انحالل می ❋
کسفورد، ، ا Timothy Garton Ashپروفسور گارتن اش،      ستاد دانشگاه آ

ری ترامپ ( در این باره که ریاست جمهو2017ژوئیه  28گاردین )ای در مقاله
وره سلطه بر امریکا و رأی مردم انگلیس بر خروج از اتحادیه اروپا، یعنی پایان د

است. این قسمت از آن نوشته را نقل انتشار داده  ها بر جهان استآنگلوساکسون
 کنیم:می
پرسد چگونه چنین ود میانسان هر روز که از خواب برمیخیزد از خ»    

فرد مهملی میتواند رئیس جمهور آمریکا باشد؟ سرشت و شخصیت این 
مندی و از هم گسیختگی آن قابل رویت است، خیلی فرد، که عدم سامان

. ناباورانه این بیشتر از ایدئولوژی و سیاست هایش، مشکل اساسی است
این   آیا دونالد ترامپروزها در آمریکا این موضوع مورد بحث و کنکاش است که 

 اختیار را دارد که خودش را عفو کند یا نه؟!!!
حال چه در باره جنون یک فرد در آن سوی اقیانوس اطلس صحبت     

کنیم و چه درباره جنون یک جریان در سوی دیگر اقیانوس، برخی از 
. میزان تلخی و تندی زبانی ها، مشابه هستندها، همچون برخی از علتنشانه

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25414-2017-08-03-16-45-10.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25414-2017-08-03-16-45-10.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25414-2017-08-03-16-45-10.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25414-2017-08-03-16-45-10.html
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سابقه است. لندن و واشنگتن، که عموما به عنوان شود بیبکار برده می که
هائی کارآمد شناخته شده بودند، اکنون هائی نسبتا با ثبات و دارای دولتپایتخت

 شاهد آشفتگی و نابسامانی چشمگیری میباشند.
بسیاری از پست ها در وزارت خارجه آمریکا هنوز خالی هستند. آقای 

درز  یس تازه ارتباطات کاخ سفید، رئیس دفتر آقای ترامپ را بهاسکارموچی، رئ
است. وزرای کابینه خانم ترزا می علنا  غیر قانونی اخبار کاخ سفید متهم کرده

های یک دیگر را نقض میکنند. چه در لندن و چه در واشنگتن بسیار حرف
مواضع  های لپی و تغییربیشتر از تئاترهای کمدی شاهد درز خبرها، اشتباه

 زده هستیم. شتاب
گوید قاره اروپا دیگر یگر جای هیچ شگفتی نیست که صدراعظم آلمان مید    

سنتی در آن سوی کانال مانش و اقیانوس   تواند بر هم پیمانی با متحداننمی
ر " در شه20اطلس تکیه کند. روسیه و چین تا برگزاری کنفرانس سران "گروه 

ا بودند. پیش از برگزاری این کنفرانس هامبورگ مشغول خندیدن به م
ای در صفحه اول خود اعالم کرد " با توجه به روزنامه"چاینا دیلی" در مقاله

یت، از نگرانی ها درباره تمایالت حمایت از صنایع داخلی در آمریکا و نیز برگز
جریان تجارت آزاد و جهانی شدن   چین و آلمان انتظار میرود که رهبری ادامه

 ده بگیرند."را بعه
 یا حداقل پایان دوران غرب انگلوساکسونآیا این پایان دوران غرب است؟ 

باشد؟ من اولین بار از نخست وزر پیشین فنالند شنیدم که همزمانی می
ریاست جمهوری دونالد ترامپ و برگزیت، عالمت اضمحالل دوران 

ن نیز ها است. پس از آن از برخی دیگر از تحلیلگراقدرت انگلوساکسون
 این را شنیدیم.

خشنودی از نابختیاری دیگران، بر   این تحلیلگران، بویژه در فرانسه و نه بدون
این نظرند که قرن نوزدهم به بریتانیا و قرن بیستم )ال اقل پس از جنگ دوم 

نئو لیبرالیسم، که از زمان سقوط اتحاد شوروی   جهانی( به آمریکا تعلق داشت. و
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، ایدئولوژی مسلط جهان بود 2008بحران بزرگ مالی سال تا  1991در سال 
های انگلوساکسونی و محصول آن بود. اما نئولیبرالیسم خود نیز دارای خصلت

فریبان فرصت ای بود که به عوامهای جدی و گستردهای نارضایتیهم عامل ریشه
 «.ندداد تا با استفاده از آنها هم در بریتانیا و هم در آمریکا بقدرت برس

رفت، داد و از محدوده اروپا بیرون مینویسنده اگر به خود زحمت می   
و سپس در جریان انقالب ایران و از آن  1970توانست دریابد در اوائل دهه می

پس، بطور مستمر، چرائی و چونی انحطاط و انحالل دو ابر قدرت امریکائی و 
. هر دولت بدان راه استروسی، نخست روسی و سپس امریکائی، تشریح شده 

شود. در مقاله، نویسنده نگران است که جای رود بهمان سرنوشت دچار می
امریکا و انگلیس را روسیه و چین و ترکیه بگیرند که از دموکراسی برخوردار 

گوید زیرا ایران، به یمن انقالب بزرگش و اندیشه نیستند. از ایران، سخنی نمی
توانست الگوی رشد انسان و آزادی بود، میراهنمای آن که بیان استقالل و 

عمران طبیعت بگردد. اما مالتاریا با اندیشه راهنمائی که آئین خشونتی بود با 
ای شدن را عنوان والیت مطلقه فقیه، آن فرصت را سوخت و توان قدرت منطقه

، بردهای الگو شدن را از میان مینیز ندارد. چراکه وقتی رژیمی امکانها و توانائی
گری نه شود که شدت و وسعت خشونتاز دید مردم منطقه، نماد آن ناتوانی می

دهد. از دید پوشاند، بلکه آشکارتر در منظر دید همگان قرارش میتنها آن را نمی
نماید و نه مردم منطقه، دستگاه والیت مطلقه فقیه معلم داعش و القاعده می

ا مردمی برخوردار از حقوق، دولت کشوری برخوردار از اقتصادی نیرومند ب
بنابراین، کرامت و منزلت. در ایران امروز، انسان فاقد کرامت است و همانند 
شهروند ایرانی شدن، آرمان کسی نیست. شکست شوروی باید به استاد علوم 

فهماند که قدرت مسلط نیاز به الگو شدن و آرمان سیاسی دانشگاه آکسفورد می
مسلط نیز دارد. تا وقتی شوروی سابق، الگو برای شدن زندگی شهروندان کشور 

های قشرهای مستضعف بود و توانا به خرج ابر قدرت ماندن کردن جنبش
توانست ابر قدرت بماند. اما وقتی درون امپراطوری نیروهای محرکه بود، می
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روسیه بر جهانیان آشکار شد و اسطوره شکست، دوران انقباض و انحطاط و 
امر که چین و روسیه و ترکیه روسی نیز آغاز گرفت. اینانحالل ابرقدرت 

یک از سه کشور الگو نیستند، تقالها قدرتهای مسلط بگردند، وقتی مردم هیچ
 جز خودتخریبی این سه کشور حاصلی نخواهند داد.

های ورود به دوران انحطاط، زمامداری آدمهای از جمله دلیل     
ستوار و محصور در دایره فاسدها ناا دانش و ناتوان از مدیریت رشد وبی

گونه زمامداران، هم درک و فاسدکنندگان فکر راهنما است. این
 کج اندیشیده اقلیت معتاد به« منافع»دارند و هم « منافع»نادرستی از 

. "گارتن کنندمیملی مردم کشور خود  خواری را جانشین حقوقرانت
مداران دوران انحطاط است کفایتی زمادانشی و بیاش" این دلیل که بی

گونه زمامدارها است و رویه ای یکی از ایناست. خامنهرا نیک دیده 
کفایتی او دانشی و بیخدشه بر بیمتناقض او در باره حج، شهادتی بی

  است:
 

     از تحریم حج تا واجب شدن رفتن به حج: ❋

سقوط شمرد سعود را محکوم به ای آلزمان زیادی از آن روز که خامنه● 
کشانند. گذرد. سعودیها قطع رابطه کردند و گفتند جنگ را به داخل ایران مینمی

« کشورهای عرب با اسرائیل»ترامپ به ریاض رفت و امریکا را حامی جبهه 
 برضد ایران خواند. آن زمان، رفتن ایرانیان به حج، تحریم شد. و امروز،

 3ودی در ایران را به حبس از حمله کنندگان به سفارت دولت سع« دادگاه»● 
حمله انجام  این« بیت رهبر»که به دستور ماه محکوم کرد. یعنی این 6ماه تا 

که در مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، یک طرف است! غافل از ایننگرفته 
)جهانگیری( طرف دیگر را عامل حمله به سفارت دولت سعودی شمرد و 

اند. طرفه ید که محکومان به دستور عمل کردهگومحکومیتی چنین خفیف نیز می
شود و این دوره دوره سکوت که یک دوره درمان می –ای زمان، خامنهکه، هماین
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در باره مجاز کردن  –او است تا بتواند چند نوبتی ظاهر شود و سخن بگوید 
نرمش »رفتن به حج سخن گفت. از سران دولت سعودی بد نگفت. برابر 

است. او که  ه این بسنده کرد که امنیت حج غیر از امنیتی کردن آن، ب«قهرمانانه
است و مأموران او حجاج  جانشین خمینی در امنیتی کردن زندگی مردم ایران شده

داند که ، می«کنندمیامنیتی »را، از لحظه رفتن تا لحظه بازگشت از سفر حج، 
 شود. میسخنش سبب ریشخند حاجیان و ایرانیان و، نیز، سعودیها 

اما حجی که در قرآن مقرر است و سنت پیامیر)ص( است، تمرین رها ● 
های مذهبی و شدن از هرگونه تشخص و تفاخر طبقاتی و همه تبعیض

ی قومی و ملی و نژادی و استقالل از جباران و آزاد زیستن و تمرین دوست
های عهالملل جامها از هر نژاد و ملت و قوم با یکدیگر و بنای بینانسان

حقوقمند با یکدیگر است، صحنه زورآزمائی دولتهای جبار و قلمرو 
 گری آنها و وسیله خورد و برد سازماندهندگان حج گشتهکاربرد خشونت

کفایتی زمامدارانی است که خالء نمایشگاه بیحال، . در هماناست
ر دهای مذهبی و قومی و ملی، آویز کردن تبعیضها را با دستتوانائی

و حج همان  کنندمیحج را نیز از خود بیگانه . کنندمیاربردن زور، پر بک
است: نیایشی از خود بیگانه که به نمایش شود که اینک شده می
 :کفایت و مفسد و فاسد راگذارد، از جمله، زورمداری حاکمان بیمی
رده غیر از تحقیر مداوم حجاج ایرانی، دولت سعودی دوبار آنها را کشتار ک● 

است. آیا از شرائط حج یکی امنیت نیست؟ آیا حج فرصت کرامت بر کرامت 
رط شافزودن به یمن تقوی نیست؟ آیا برخوردار شدن زائران از حقوق و منزلت، 

تابد، با حج حجاج را بر نمی« امنیتی کردن»ای که استطاعت نیست؟ خامنه
ت امنیت و منزلوجود بالتعقیب ماندن آن دو کشتار و با وجود فقدان شرائط 

 ؟کندمیمادی و معنوی، چگونه با رفتن ایرانیان به حج موافقت 
ها از حقوق ذاتی حیات، از جمله حقوق معنوی غافل ای که انساندر جامعه    

کردن است، خارج و فضای باز معنوی، یا فضای استقالل و آزادی انسان، بسته
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اشتن به اقلیت صاحب امتیاز ها از کشور، از جمله، به نشانه تعلق دسرمایه
اعتناء به فقر سیاهی که جمعیت بزرگی از مردم کشور بدان گرفتار است، به بی

گرفتن حج است. گویای غفلت کامل از حقوقی چون حج رفتن نیست، به سخره
اعتنائی به سالم و شاد حقوق دوستی و همبستگی و دستیاری است. نه تنها بی

که تخریب منابع کشور و فخرفروختن بخاطر  کردن محیط زیست برای همگان
 گری همه جانبه است. شرکت در ایران، ویران

است که رفتار دولت سعودی با زائران ای و دستیاران او پوشیده یا بر خامنهآ    
یها به بستگی دارد به اعتبار و احترام دولت کشور متبوع آنها؟ آیا رفتار سعود

ار و احترام است؟ آیا از ت مطلقه فقیه فاقد اعتبگوید که رژیم والیفریاد نمی
اعتباری و نامحترم بودن، یکی فقدان شخصیت و اعتبار زمامدار جمله این بی

ولت برخوردار از والیت مطلقه نیست؟ موافقت با رفتن ایرانیان به حج وقتی د
یک از شرائط برشمرده سعودی رفتار جنایتکارانه خود را تغییر نداده و هیچ

هم، به بهای نقض موضع پیشین، گویای هرچه نازل بودن اعتبار اهم نیست، آنفر
 و احترام زمامدار مدعی والیت مطلقه فقیه نیست؟

ج رفتن به حج وقتی شرائط جمع نیستند، برای دستگاهی که زائران را به ح● 
جوئی فرستد، باید سود داشته باشد. بنابراین، این نیایش است که وسیله سودمی
شود. از خود بیگانه شود. این حج است که چون بقیه دین از خود بیگانه مییم

که دو رژیم استبدادی فاسد روابط قوای خود را تنظیم کنند. اما شود برای اینمی
نقش دهند، بیآیا آنها که با وجود چنین وضعیتی تن به رفتن به عربستان می

 هستند؟

آوردند ویش را به یاد میاگر به حج روندگان کرامت و حقوق خ ❋
و غم اکثریت بزرگ فرو رفته و فرومانده در فقر و خشونت را 

 خوردند؟:می

حج تمرین ایمان، اتصال خودانگیختگی انسان با خود انگیختگی مطلق،    
تواند نسبت به کرامت و حقوق خویش و عزت مند چگونه میخدا، است. ایمان
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هائی که هموطنان او هستند القید بماند؟ حج فرصتی برای تمرین استقالل انسان
و آزادی است، حاجیانی که تحت امر دو رژیم استبدادی، غیر ارادی اعمالی را 

است؟ آیا دانند که خدای آنها از پندار و کردار آنها آگاه دهند، آیا نمیانجام می
گردند؟ نزد هموطنان خود و سرفراز باز میهای وارسته های انساناز مکه، الگوی

های پرهیزکار و کرامتمند گرائی، انسانانسانهای وارسته و رها از تفاخر و تبعیض
شوند؟ هرگاه این پرسشها را از خود بپرسند و پاسخی که به آنها شمرده می

دهند. هر آور است، نمیدهند، حق باشد، تن به حجی که نه عزت که ذلتمی
رود خود مسئول رعایت کرامت و حقوق خویش و غیر ایرانی که به حج می ایرانی

پذیرد. است. خداوند این توجیه را که چون چاره نبود به شرائط تن دادم را نمی
چرا که چاره هست. چاره تحریم حجی است که با حجی که سنت پیامبر 
بود، سرسوزنی همخوانی ندارد. در وطن خویش از راه برانگیختن 

انداختن جنبش غفلت زدائی از کرامت و بش بیداری، از راه به راهجن
زدائی است که حقوق، از راه شرکت در تصدی فقر و خشونت و تبعیض

توان نیایش حج را بجا آورد. با همگانی کردن رشد انسان و عمران می
زار امید و توانائی و شادی کردن است طبیعت و سرزمین ایران را سبزه

نیایش حج را بجا آورد. با استبداد زدائی و پایان دادن به  توانکه می
حاکمیت اقلیت زورمدار بر جامعه و جامعه دو قطبی را به جامعه 

تواند نیایش حج را شهروندان حقوقمند همطراز بدل کردن است که می
کردن محیط زدائی و سالمدر وطن خویش بجا آورد. با شرکت در بیابان

 ند نیایش حج را در ایران آبادان بجا آورد. توازیست است که می
آورید و توانید بجا نمیروید بدانید حجی را که میما که به حج میش    

دهید، حج شما ناقض نیایشی وقتی حج در محدوده روابط قوا انجام می
قع مستمر است و نسبت . و این نقض امر واکندمیشود که قرآن مقرر می

 است. بنگرید کهشدار داده شده به آنها از دیرگاه ه
 گوید:حافظ چه می● 
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بینی و من خانه خدا انه میخ     الحاج که تولوه بر من مفروش ای ملکج     
 بینم.می
 و

که خاک میکده عشق را               بود ثواب روزه و حج قبول آن کس    
 زیارت کرد

خدا است، نه به سوی بنابر قول سعدی، حاجی کسی است که هجرتش به سوی ● 
است که حج رونده، با دل و جان رود و نه با  تجارت. سبب پذیرش حج، این

 .مال و بخاطر افزودن بر جاه و منزلت
 سراید:و مولوی می● 
معشوق همین جاست بیایید           ی قوم به حج رفته کجایید کجاییدا      

 بیایید
ر بادیه سرگشته شما در چه د           معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار      

 هوایید
انه و هم کعبه خهم خواجه و هم            صورت معشوق ببینیدگر صورت بی     

 شمایید
یک بار از این خانه بر این بام                ه بدان خانه برفتیدده بار از آن را     

 برآیید
 ز خواجه آن خانه نشانی بنماییدا           هاش بگفتیدآن خانه لطیفست نشان     
یک گوهر جان کو اگر از بحر            ک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیدی     

 خدایید
ا پرده افسوس که بر گنج شم           نج شما بادبا این همه آن رنج شما گ     

 شمایید
 
 ند. برای آن نبودآن بود که انسانها خویشتن را از جبر جباران برهان حج برای    

 که خود وسیله تحکیم و تشدید جباریت جباران بگردند.
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                                       صد و شصت و یکم:وضعیت سنجی یک

 از دست دادن خاورمیانه فاجعه استراتژیک بزرگ؟

 
 2017اوت  10 برابر 1396مرداد  19
   موقعیت امریکا در آسیا و خاورمیانه و ֎

 اقعیت که غرب، بخصوص امریکا، در واپسین منطقه تحت سلطهاین و   
ایم. است را موضوع بحث قرار دادهخویش، یعنی خاورمیانه، در موضع دفاعی 

اوت  3گر، میلک بار کلوزویتز و بن کورد ناپلئون، در تاریخ اینک دو تحلیل
ار ، حاصل کارشان را در باره موقعیت امریکا در نقاط مختلف جهان انتش2017

 ای از آن:است چکیدهاند. اینداده
 
یای نه یک جنگ که نگتن و نیویورک رؤهای سیاسی در واشچرا این کوتوله ☚

پرورانند؟ زیرا امپراطوری امریکا در حال از دست دادن جنگها را در سر می
 گویند:موقعیت خویش است. مبلغان جنگ می

 ئیبجا راه هواپیماها مانور. بگردد جنگ وارد شمالی کره با باید واشنگتن ●
رنه وگ کند ملع باید امریکا. ستاندمی امریکا از اعتبار است، سهل برد،نمی

که خط امریکا را دهد و کره شمالی در اینامپراطوری اعتبارش را از دست می
 شود.نخوانند برای کشورهای دیگر الگو می

 باخت یک. شودنمی و نشد تحریمهایش و امریکا تهدیدهای تسلیم ایران ●
 ایران. شودنمی جبران جنگ با جز و است باخت این. دیگر استراتژیک بزرگ

که ف اقتصادی اروپا باشد و اروپا نیز موافق است. بدتر از همه اینطر اهدخومی
به یمن جاده ابریشم، ایران در هدف اقتصادی که چین دارد و آن، ادغام 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25503-2017-08-10-16-00-51.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25503-2017-08-10-16-00-51.html
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. تحقق این امر، برای کندمیاقتصادی اروپا و آسیا است ،نقشی اساسی پیدا 
که کار از یش از آنگویند پها میرو، وحشت زدهامپراطوری، مرگ است. از این

 کار بگذرد، کاری باید کرد.
 نشان چین، دریای از نشستن بازپس به قصد از عالمتی گونههیچ چین ●

دهد. از دید واشنگتن، جنگ فوریت دارد. زیرا اگر امروز که احتمال نمی
یرا پیروزی را دارد دست به جنگ نزند، دیگر به این کار توانا نخواهد شد. ز

 .کندمیشود، امریکا افول بتدریج که چین بزرگ می
. بلعدیم دارد نیز را اوکراین از بخشی راحت خیال با و بلعید را کریمه روسیه ●
 امپراطوری برای بارخفت شکست سه این و. شودمی پیروز دارد نیز سوریه در

از دست دادن مهار خاورمیانه، برای واشنگتن، یک فاجعه . است
 استراتژیک خواهد شد.

اند. امریکا مهار دائمی اروپا مطلقا اساسی است. دولتهای اروپائی قوت گرفته ●
خواهند با روسیه و آسیا بیشتر اما کارفرمایان اروپائی می کندمیروسیه را تحریم 

را دارد که اروپا از مهار داد و ستد کنند. افزایش بازرگانی اروپا با آسیا، خطر آن
 امریکا بدر رود. واشنگتن نباید بگذارد چنین امری روی دهد. 

 
 دانند و گوش به دهان ژنرالهاسیاستمداران امریکا از جنگ هیچ نمی ☚
ند سپارند. اینها که باید دائم به این فکر باشند که چسان از شمار جنگها بکاهمی

خواهند طرحهایی برای محل کنند، از ژنرالها میو دست زدن به جنگ را بی
آورند. البته ژنرالها  رهای آسان بباجنگهای سریع تهیه کنند. طرحهائی که پیروزی

که  طرحهای جنگی د. تا بحال،دهند که جنگ نباید کرهم بندرت نظر می
اند، اند بلکه سخت بودهاند، آسان نبودهژنرالهای امریکائی تهیه و به اجرا گذاشته

اند و پرهزینه و اند. کم هزینه وکم تلفات نبودهاند و طوالنی شدهسریع نبوده
 اند.پرتلفات شده
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 فظر و شد خواهد سریع جنگی جهانی، اول جنگ ندکردمی فکر هاآلمانی●
رتلفات پ بسیار و انجامید بطول سال چهار جنگ اما. شوندمی پیروز هفته، چند

 شد و به شکست آلمان و تسلیم بالشرطش انجامید. جنگ دوم نیز جهانی شد و
 باز با تسلیم بالشرط آلمان ویران پایان یافت.

 اشغال به کشور کردمین تصور کرد، حمله هاربور پرل بندر به ژاپن ارتش وقتی ●
ور تص کردند، اشغال را ویتنام هافرانسوی وقتی... و. درآید امریکا قوای

وند. به شند گرفتار شکست دین بین فو بگردند و ناگزیر از ترک ویتنام کردمین
ها به ویتنام قشون کشیدند و شکست خورده آن کشور را دنبال آنها، امریکائی

د که اشغال کرد، براین گمان نبو ترک کردند. وقتی روسیه شوروی افغانستان را
شکست خورده خاک آن کشور را ترک خواهد کرد. تجربه روسها برای 

بار، قوای امریکا افغانستان را اشغال کرد و هنوز ها درس نشد. اینامریکائی
شود. امریکا گوید در این جنگ امریکا پیروز نمیگرفتار جنگ است و ترامپ می

 ر جنگ است. در عراق نیز همچنان گرفتا
  

 آمد وجود دارد؟:آیا الگوی جنگ سریع و بدون پی ֎

رود که طراحان گویند که جنگ چنان پیش نمیاال جملگی میب جنگهای ●
پندارند. زیرا نه میزان مقاومت کشور اشغال شده در طول زمان قابل محاسبه می

ل مهاجم. دلیاست و نه عوامل بسیار دیگر، از جمله موافق ماندن مردم کشور 
ود خاست که ژنرالها اعتماد نامعقولی نسبت به قوای تحت فرمان  دیگر آن این

حبوحه بدارند. این واقعیت را که ممکن است سربازان بدلخواه آنها نجنگند و در 
گویند از لحاظ گیرند. به سربازان خود میجنگ، با آن مخالف شوند، در نظر نمی

گویند برای هدفی هان، بهترین هستند. به آنها میآموزش نظامی و تجهیزات، در ج
دهند که سربازان و افسران، هدف واقعی را کشف جنگند و احتمال نمیواال می

 کنند و وسیله اجرای طرح نظامی آنها نشوند. 
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 سیبرر کار در نیویورک، و واشنگتن در سیاسی هایکوتوله حاضر، حال در ●
 شمالی کره با جنگ و چین دریای در چین با جنگ و سوریه در روسیه با جنگ

ین اان هستند. مدعی هستند در همه ایر با جنگ و اوکراین در روسیه با جنگ و
شود. حال آنکه این جنگها، اگر روی جنگها، پیروزی قطعی از آن امریکا می

آورند که پیش از وقوع، برآورد کردنی نیز گر ببار میدهند، نتایج بس ویران
 نیستند.

 نظامی غیر هیچ گویندمی. خوانندمی «جراحی بخیه» را، شمالی کره به ملهح ●
دانیم در مورد جنگ خواهد شد. جنگ سریع و کم هزینه خواهد شد. مین کشته

ئی ندارد. با عراق نیز همین ادعا را کردند. این ادعا با واقعیت نظامی هیچ خوانا
ی و اسلحه خانه یم تأسیسات اتمدانکه می کنندمیبه روشنفکران امریکائی القاء 

اتمی و تأسیسات موشکی و محل نگاهداری موشکهای کره شمالی در کدام 
بریم. همین! پنداری سران کره شمالی ابلهانی ها هستند. آنها را از میان میمحل

دهند می هستند که تجهیزات و تسلیحات خود را در معرض دید امریکائیان قرار
ان ای امریکائی، بدون زحمت، آنها را بمب و موشک بارتا هواپیماها و موشکه

ایها امکان حمله متقابل به امریکا را کنند و با خاک یکسان بسازند. و البته کره
شغال انیز ندارند و قوای آنها به کره جنوبی نیز حمله و پایتخت این کشور را 

 شود سئول را بمباران کند و...و امریکا مجبور نمی کنندمین
ا امریک نظامی سران. کنند ویران را ایران توانندمی امریکائی قوای گویندمی باز ●

پردازند. قوای زمینی را بسرعت توانند به نیرومند کردن نیروی هوائی میتا می
توانند شهرها و روستاها را اشغال کنند توان وارد عملیات کرد. این قوا نمینمی

دفاع امریکا قادر نیست افرادی را به و در اشغال خود نگاهدارند. وزارت 
استخدام نیروی زمینی در آورد که بلحاظ جسمانی توانائی جنگیدن با اسلحه 
جدید را داشته باشند و جنگ سبب روان پریشی آنها نگردد. ایرانیان مسلمان 

ترسند. اگر جنگ در بمباران هستند و از مرگ، در جنگ با قوای اشغالگر نمی
تواند به شود. میالصه شود، ایران به بستن تنگه هرمز توانا میتأسیسات ایران خ
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تواند به کشورهای های امریکا حمله موشکی و غیر موشکی کند. بسا میپایگاه
تر کردن قوای ایران مشکلصورت، خارج همجوار خود حمله نظامی کند. در این

 از جلوگیری از وارد شدن آنها خواهد شد.
 مقامات تصور آن، از پیش هایتجربه و افغانستان و راقع هایتجربه برغم ●

ریه، کار انداختن نیروی هوائی روسیه در سو است که در پی از این امریکائی،
گردند و دیگر دست از پا اندازند و به کشور خود باز میروسها سر را پائین می

نشینند و به میها، به ماتم تأسیسات ویران شده خویش ! و یا ایرانیکنندمیخطا ن
 .کنندمیمنافع امریکا در منطقه، نگاه چپ نیز ن

شنوند که کشورهای مورد حمله دست روی قامات جنگ طلب وقتی میم     
های شدیدتر گویند: هر واکنشی نشان بدهند، با حملهدست نخواهند گذاشت، می

اومت ناپذیر شوند که ارتش امریکا مقما روبرو خواهند شد و بقیه دنیا متقاعد می
که از  است آن هدف مهم که امریکا باید متحقق کند. شگفت این است. این

سو، امریکا در هیچ جنگ سلطه آموزند. از جنگ دوم بدینتجربه درس نمی
 اند. ا برانگیختهاست. جنگها تنها نفرت از امریکا ر ای موفق نبودهجویانه

 امریکا چین، دریای در اگر امروز. نیست پیش سال 30 همانند نیز وضعیت ●
دهد. چین می نشان واکنش چین کند، رها چینی کشتی یک بسوی موشکی

نها را، تدارکات الزم را برای شکست دادن نیروی دریائی امریکا، در آبهائی که آ
است. سران نظامی امریکا را زیردریائی  داند، فراهم آوردهآبهای متعلق به خود می

ا رده کرد: بتازگی، امریکا نتوانست وجود زیر دریائی چینی چینی سخت بهت ز
یکا شناسائی کند چه رسد به ردیابی آن. تازه در نزدیکی کشتی جنگی بزرگ امر

اندهان نظامی بر قول مقامهای ناتو ، این حادثه فرم است. بنا دادهنیز مانور می
 امریکا را در بهت فرو برده بود.

 ریکا در یک جنگ نیز شرکت نکردهی دریائی امسو، نیروبدین 1945از    
 . است. بنابراین، برآورد صحیحی از کارآئی تسلیحات خود بر ضد دشمن ندارد
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تواند است، نیروی هوائی امریکا تنها کشورهائی را می کرده تغییر زمان ●
شمنی دبمباران کند که فاقد توان دفاعی در برابر حمله هوائی هستند. پیشاروی 

شود. برای مثال، روسیه یا چین، حمله برای امریکا بسیار گران تمام می جدی،
ت. این امر که اینگونه کشورها وارد جنگ با امریکا شوند، بنفسه خطرناک اس

اهد کرد. اما هنوز نه به اندازه موقعیتی که امریکا در جنگ و بعد از آن پیدا خو
ر تواند تحمل کند، ناگزیبرای مثال، چون امریکا شکست در یک جبهه را نمی

آورد. آمدهای فاجعه باری ببار میباید بمباران چین را دو برابر کند. و این کار پی
کشاند. طبقه متوسط امریکا که اینک فاقد پس انداز بسا کار را به جنگ اتمی می

ترین طرف معامله با امریکا را تحمل کند. تواند عواقب جنگ با مهماست، نمی
یگر سازندگان چینی نخواهد داشت و شرکت بوئینگ از چین شرکت اپل د

 سفارش ساخت هواپیما دریافت نخواهد کرد و... 
  

 شد؟:اگر سیاست خارجی ایران ترجمان موازنه عدمی می ֎

ین امر که ممکن است امریکا مهار خاورمیانه را از دست بدهد و از دست ا     
از، در شمال و جنوب خویش گنفت و  ای که دارای منابع عظیمدادن مهار منطقه

بار است، محل تردید نیست. اما نیک که فاجعه« تنها ابر قدرت»است، برای 
های دو است، این جامعه بنگریم، این نه امریکا است که توانا به مهار این منطقه

ارند. دقطبی کشورهای منطقه هستند که نیاز به سلطه امریکا و دیگران بر منطقه 
های مسلط بر آنها، برای حفظ موقعیت خویش، نیازمند سلطه ت، قطبدر حقیق

قدرت خارجی هستند. این واقعیت که، در منطقه خاورمیانه، یک کشور نیز 
ولت نیست که اقلیت صاحب امتیاز و دولت مستبد نداشته باشد و این اقلیت و د

بر درون  گوید سلطه از بیرونبه قدرت خارجی وابسته نباشد، صریح و روشن می
ر ناممکن است مگر به وجود تضاد در درون میان اقلیت ستمگر و استثمارگر ب

 اکثریت بزرگ.
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یم جبار است، ژگاه رشود، اقلیتی که تکیهدر آنچه به ایران مربوط می     
 ی بیگانه دارد:ای به قدرتهانیازهای چندگونه و چندگانه

 و کاالها واردکردن بخاطر مه و گاز و نفت فروش بلحاظ هم: اقتصادی نیاز ●
 ست بخاطر بزرگا افزون روز نیاز این. یژتکنولو و سرمایه به هم، و خدمت

شدن حجم بودجه، در نتیجه کسر بودجه، در نتیجه، باقی نماندن پول برای 
شوند زیرا گذاری. از این منظر که بنگری، تحریمها سخت مؤثر میسرمایه
 ؛کنندمیآمیز  گذاری در ایران را مخاطرهسرمایه

د: بلحاظ دهنمی نشان تحلیف مراسم جمله، از را، نیاز این شدت: سیاسی نیاز ●
 نمادین، پنداری رئیس جمهوری نماینده انیران در ایران است و نمایندگان

اند تا در مراسم آغاز زمامداری نماینده خود بر کشورهای خارجی به ایران آمده
جی ایران، شرکت کنند!. در حقیقت، بهمان نسبت که دولت نسبت به جامعه، خار

در سیاست داخلی و خارجیش خارجی  شود، نیازش به محور کردن قدرتمی
د مراسم تنفیذ و تحلیف واقعیتی را شفاف در معرض دیشود. بیشتر می

یم والیت ژمردم کشور و نیز مقامات کشورهای بیگانه قرار داد: در ر
 :مطلقه دو گرایش رویارویند

ر د. گرایش جانبدار وابستگی به روسیه و چین و استفاده از دشمن )امریکا 1
ای و وپا در درجه دوم( در سیاست داخلی و خارجی که خامنهدرجه اول و ار

 یم این گرایش را دارند. وژسران سپاه و سخت سران ر
و « اعتدالیون»که روحانی و « تعامل با دو طرف». گرایش جانبدار 2
یم، این گرایش را دارند. اما آیا از تعامل، رابطه بر ژدرخدمت ر« طلباناصالح»

منافع »فهمند؟ روحانی از این، بر اصل موازنه عدمی را میوفق حقوق ملی، بنابر
گوید و هرگاه بخواهد سیاست خارجی را بر اصل موازنه عدمی سخن می« کشور

که فرصت مطلوب برای اجرای سیاستی از با این –تنظیم کند و به اجرا بگذارد 
ر را تواند. زیرا هم خطوط سیاست خارجی کشواین نوع وجود دارد، البته نمی
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و هم چنین سیاست خارجی، نیازمند دولت حقوقمدار  کندمیای تعیین خامنه
 متکی به جامعه ملی و تابع سیاست داخلی شدن سیاست خارجی است. 

ای که مردم کشور بدان گرفتارند و بیابان شدن ایران، که حاصل فقر فزاینده ●
 است: یم بوجود آورده ژعملکرد دولت جبار است، دو نیاز برای ر

گیر در مردم از دچار شدن به سرنوشت سوریه و عراق . نیاز به ایجاد ترس شدت1
گانه، یکی این نیاز و افغانستان و... از دالیل افتادن در گرداب جنگهای هفت

 است. و
. بلحاظ افتادن در گرداب جنگهای هفت گانه و تهدید شدن به جنگ، هم 2

است و هم نیازمند وابستگی به روسیه،  های منطقهبندینیازمند شرکت در دسته
 در درجه اول، و چین در درجه دوم است.

حال، مانه در. است اطالعاتی و نظامی پایگاههای حلقه در ایران اکنون،هم ●
یم ژاست. در این وضعیت، رجبهه سازی برضد ایران در منطقه نیز شکل گرفته 

 کندمیاب ی نظامی دارد. این نیاز، ایجژهم نیاز به تسلیحات و هم نیاز به تکنولو
ین که تضادها در سطح هریک از ارتش و سپاه از میان برخیزند و تضاد میان ا

ه بشوند و، بنوبه خود، وابستگی کشور را دو نیز. اما این تضادها تشدید می
 . کنندمیاز را برآورند، روزافزون شوند این دو نیهائی که حاضر میدولت

 غرب راهی استعدادهائیکه نخست ایران، از خارج به محرکه نیروهای جریان ●
 گریزندمی ایران از که هاییسرمایه سپس و – روندمی امریکا به بیشتر – شوندمی
رفت یان نفت و گاز و مواد دیگر و مصرف محور شدن اقتصاد کشور و پسجر و

( و بزرگ شدن کنندمیدرصد صنایع با ظرفیت کامل کار  5تولید داخلی )تنها 
دهد. نابرابری میزان بیکاری، کشور را در وضعیت وابستگی چند جانبه قرار می

ود خایران را به  رشد علمی و فنی میان ایران و کشورهائی که نیروهای محرکه
. اما این رشد  کندمیگیر علم و فن را بیشتر ، نیاز به رشد شتابکنندمیجذب 

 گردد. سبب گریز بیشتر نیروهای محرکه برخوردار از سطح علمی باال می
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گونه وابستگی جز از راه به حداکثر رساندن میزان ابستگی از اینو   
ن خودانگیختگی )استقالل و آزادی جمعی( جمعی و فردی و برخورداری ایرانیا

 از حقوق انسان و حقوق شهروندی و برخاستن به عمران طبیعت، ممکن نیست. 
فتاری کشور نیان که، تحت تهدید مداوم به جنگ و تحریم و گربر ایرا      

ها، هستند، الزم است که در این وضعیت، در هفت جنگ و وابستگی
ر تأمل کنند. این تأمل، آنها را به این نتیجه خواهد رساند: مشکل نه د

گر قدرتهای بیگانه بیرون است بلکه، راهکار پایان دادن به سلطه ویران
و قطبی به بر کشور، نه در بیرون که در درون کشور و با تغییر جامعه د

پذیر است. در درون، والیت مطلقه فقیه است نظام اجتماعی باز و تحول
گر و به که هم نماد جامعه دو قطبی است و هم پاسدار این نظام ویران

است. اقلیت کوچک که قطب مسلط را جبر وابسته به قدرتهای بیگانه 
کشور به  ار کنندهاش بر کشور و دچدهد، عامل بیگانه در سلطهتشکیل می

ها است. بحران جنگ و تحریم و گرفتارکننده کشور به انواع وابستگی
ای هنوز زنده است اما هاشمی ها، خامنهایران گیتیها )از حلقه اولی

اند( براین باور بودند و هستند که رفسنجانی و احمد خمینی و... مرده
یم بیشتر. ژر ها به قدرتهای خارجی بیشتر، ثبات و دوامهر اندازه وابستگی

ها و تهدیدها را مردم ایران که بهای بسیار سنگین این وابستگیاال این
 پردازند. همچنان می
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                                                 م:وضعیت سنجی یکصد و شصت و دو

 ایران چرا کره شمالی نباشد؟

 
 2017اوت  17 برابر 1396مرداد  26
 گویند:هشدار و تهدید مبهم روحانی و نوشته کیهان چه می ֎

پرسد: ایران ، کیهان تحت اداره حسین شریعتمداری می1394مرداد  24در  ●
بار اجعهبزعم این نشریه، کره شمالی از قرارداد وین که فچرا کره شمالی نباشد؟ 

امی است، درس گرفته و به جای نشستن بر سر میز مذاکره با امریکا، تهدید نظ
 دهد.امریکا را با تهدید نظامی پاسخ می

 دولتمردان»در همین روز، در مجلس، روحانی در باره قرارداد وین گفت:  ●
های شکست خورده تهدید و تحریم، دولت جدید آمریکا بدانند که تجربه

ها شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن دورانگذشته
ه در مقیاس برگردند یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه، بلک

هد تر از زمان شروع مذاکرات باز خواساعت و روز به شرایط بسیار پیشرفته
 «.گشت

ایران توافق اتمی »است: طور نقل کرده وموند همین روز، قول روحانی را اینل   
«. دهدادامه ب« تحریم و تهدید»ترک خواهد کرد اگر امریکا به سیاست ̋ را فورا

 و
اگر آمریکا »: کندمیسان نقل نیم همین روز جمله روحانی را اینخبرگزاری تس   

 «.گردیمساعت به شرایط پیش از مذاکرات بازمیخلف وعده کند، در مقیاس 
یعنی « امریکا خلف عهد کند»سه نقل قول از روحانی که یکسان نیستند:    

که اگر امریکا عهد خود را بشکند و از توافق وین خارج شود. اما قولی که این
گوید اگر امریکا خلف اند، نمیلوموند و دیگر مطبوعات فرانسه از او نقل کرده

گوید اگر امریکا به رویه کنونی ادامه دهد، یعنی بطور رسمی قرارداد عده کند، میو

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25597-2017-08-17-09-58-03.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25597-2017-08-17-09-58-03.html
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ای تحریمی را وضع کند و ایران را به وین را ترک نگوید اما هر روز به بهانه
« انتخاب»جنگ تهدید کند )آخرین بار، تهدید کره شمالی و ایران(. سخنی که 

است به دولتمردان جدید امریکا که  است، مبهم است. در آغاز، هشدارنقل کرده 
نگیرند. سپس شان را پیتجربه شکست خورده تهدید و تحریم دولتهای گذشته

، اما بیرون رفتن از «ها بازگردنداگر مایل باشند به آن دوران»: کندمیتهدید 
دهد زیرا، آن زمان، به ها قرار نمیقرارداد وین، امریکا را در وضعیت آن دوران

خارجه او، امریکا موفق شده بود اجماع جهانی برضد ایران « وزیر»ف، قول ظری
آورد. بیرون رفتن از توافق وین، نه تنها امریکا را از بازسازی اجماع جهانی پدید 

شود. جمله مبهم به برداشت لوموند از ، بلکه سبب انزوایش نیز میکندمیناتوان 
تواند تحریمها را تشدید و بر تر است. زیرا امریکا میسخنان روحانی نزدیک

 آنکه بطور رسمی از توافق وین خارج شود. تهدیدها بیفزاید بی
داشت طرف اما وقتی زبان هشدار و تهدید تا این اندازه مبهم است، بر     

یم والیت مطلقه فقیه از توافق ژشود که رامریکائی از آن، جز این نمی
یم، بر قلم ژدیگر ر که جناحرود. با توجه به موضعی وین بیرون نمی

)چرا کره شمالی نشویم؟(، درخواست  کندمیشریعتمداری جاری 
است: سالح تحریم و تهدید را زمین بگذارید.  روحانی از امریکا این

مؤلفه دوم »گیرد که وگرنه، دولت )سه قوه( تحت امر سپاه قرار می
اه قدس تصویب طرح افزایش بودجه سپ«. است« رهبری»قدرت بعد از 

های زنیو موشک سازی و ایجاد گردانهای عملیات سریع و گشت
تر از همه ترکیب السیر سپاه در خلیج فارس و مهمهای سریعقایق

 : کنندمیوزیران، پیام روحانی به امریکا را از ابهام خارج 
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 وزیران و تعریف وزیر در استبداد والیت مطلقه فقیه: ֎
ای، رسیدگی به صالحیت ، مجلس دست نشانده خامنه96مرداد  24نیز، در  و   
دن رسان« رهبر»را آغاز کرد. روحانی مدعی شد که شایعه به تصویب « وزیران»

 وزیران راست نیست. درجا، خود دروغ خویش را تکذیب کرد: 
 سه وزیر زن انتخاب کرده بودم و بعللی نشد. کدام علل؟ سلسله علل به ●

است و یا قم مخالف بوده و او  شوند. پس یا او مخالف بودهای ختم میخامنه
است. فرض دوم گویای انحطاط تاب ایستادگی در برابر فشار قم را نداشته 

 –ای است. هرگاه این فرض صحیح باشد وزن شدن خامنهوالیت فقیه و بی
، کاهش -ی دهند دهد که قرار است روهای مهم میاحمدی نژاد خبر از اتفاق

. در نتیجه، از دو مؤلفه کندمیستقیم پیدا ای با بیماری او ربط ماعتبار خامنه
شود. تر میتر و مؤلفه دوم قویای است ضعیفقدرت، مؤلفه اول که خامنه

گوید روابط خود او می –کار بیشتر ندارد: یکی معامله با مؤلفه دوم روحانی دو راه
و دیگر مقابله با آن. تا روزی که او  –است چشم نزنید ما با قوه قضائیه خوب 

کار دوم، سخن گفت، به اتخاذ راه« تفنگدولت بی»و « دولت با تفنگ»از 
حانی و سپاه نزد او رفتند. از آن پس، رو« سرداران». اما بعد کردمیتظاهر 

 نسبت به سپاه نه گفتند و نه« هااعتدالی»ارگانهای تبلیغاتی اصالح طلب و 
در  نوشتند. در مجلس هم به طرح مقابله با امریکا و تروریسم هم رأی دادند.

او  و سپاه، حمله به روحانی و حامیان« بیت رهبری»عوض، ارگانهای تبلیغاتی 
و « بیت»کار مقابله با اند. ترکیب هیأت وزیران نیز گویای راهرا ترک نگفته

 یران این اطالع رسید:سپاه نیست. همزمان با ادعای او در مجلس، از ا
، پنجمین وزیر پیشنهادی علوم و آموزش عالی را رد کرد. حاال «بیت» ●

است که فهرست معاونان نیز تسلیم بیت شود. هیچ  دیگر، خواسته
در گزینش وزیران این اندازه گسترده نبوده « بیت»ای، دخالت دوره

 است.
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کنم. و با ایشان مشورت میگوید: به رهبر ارادت دارم روحانی خود نیز می   
تر از وزیران مجری . چه امر دیگری مهمکندمیتعیین « رهبر»ها را که سیاست
 تواند موضوع مشورت بگردد؟ ها، میسیاست

خواست. زاهدی در دوران استبداد، شاه اگر آلت باز بود، وزیر آلت فعل می ●
ز جمع ااز او بخواهند  در باره شاه سابق گفته بود: اگر چشمان او را ببندند و

 شخصیتهای الیق و یکی دو ناالیق، یک تن را انتخاب کند، کورمال کورمال،
است! پدر او نیز، تحمل وزیران  گوید: انتخاب من اینیابد و میترین را میناالیق

خواست آورد. اما اگر شاه صدر اعظم و وزیران را برای آن میبا شخصیت را نمی
 گزید.می های الیق را برکنند، شخصیتکه کشور را اداره 

های غرب نیز، دو دست ر حال حاضر، در کشورهای مختلف، در دموکراسید   
پذیرند وزیر همکار است و باید صالحیت و زمامدار وجود دارند: آنها که می

شود داشته باشد و زمامداری که او را بر لیاقت کاری را که به او سپرده می
آهنگ کننده کارهای وزیران بداند و بکند. و آنها که ود را همگزیند، کار خمی

دانند های الیق و صاحب صالحیت را ندارند و وزیر را کسی میتحمل شخصیت
، کندمیمقرر  و به ترتیبی که او کندمیکه بفرمان باشد و سیاستی را که او تعیین 

 اجرا کند.
ار و سیاست ساز خود او است. در ایران، هاشمی رفسنجانی گفته بود سیاستمد   

است وضعیت  وزیر باید مجری باشد. او، همانند خمینی، از دسته دوم بود و این
تر است. در دستگاه خود، نه ای همانند آن دو و از آن دو ضعیفکشور. خامنه

دهد. آدم با شخصیت دارد و نه به رئیس جمهوری با شخصیت و الیق تن می
، کندمیاست و  ر و وزیرانی که به آنها تحمیل کردهرفتار او با رؤسای جمهو

که زمامدار بتواند وزیر با گوید چرا کشور در این وضعیت است. برای اینمی
باید صاحب صالحیت و لیاقت و توانا به همکاری باشد. تدبیر بجوید، خود می

است: ما ، در توجیه، ترکیبی که هیأت وزیران یافته، گفته «اینماینده»
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شناسیم. بنابراین، محدود کننده او در های آقای روحانی را میحدودیتم
 فهمد. انتخاب وزیران با تدبیر، مقامی است که از وزیر، آلت فعل می

یم است، ژحال که گویای تعادل قوا در درون رناسائی هویت وزیران در همانش   
 بیانگر اندازه کارآئی حکومت روحانی نیز هست:

  
 معرفی شده به مجلس:« وزیران»پیشینه  ֎

آوری ارتباطات، ساله، وزیر ارتباطات و فن 36محمدجواد آذری جهرمی  ●
است. او عامل شنود و بازداشت شرکت کنندگان در واواکی و مسئول شنود بوده 

ز است. بکاربردن روشهای جنایتکارانه در باره زندانیان نی 1388جنبش سال 
 است.به او نسبت داده شده 

علی رضا آوائی، دادستان عمومی و انقالب دزفول و مسئول زندان مخوف  ●
، دزفول معروف به زندان یونسکو بوده است، دادستان عمومی و انقالب اهواز

رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس 
در جنبش کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران. 

 است.دهندگان سرکوب بوده  ، او از سازمان1388همگانی سال 
کشور روحانی در چهار سال اول بود و « وزیر»عبدالرضا رحمانی فضلی،  ●

ر خواهان جانشین کردن او با دیگری بودند. او د« اصالح طلبان»بسیاری از 
ی معاون علحکومت احمدی نژاد نیز معاون وزارت کشور بوده و پیش از آن نیز 

. از کنندمیاست. او را آلت فعل خوبی تعریف الریجانی در صدا و سیما بوده 
است که مقامهای وزارت کشور را به خویشاوندان خود  های او یکی اینویژگی
 است.سپرده 

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارائی، که در لحظه آخر  ●
وره احمدی نژاد، در چند وزارت خانه، معاون وزیر جانشین نهاوندیان شد، در د

است.رشته تحصیلی اش مدیریت بازرگانی است. وی درحکومت یازدهم  بوده
است. طیب نیا، وزیر پیشین، خواستار آن بود که وزیرانی  معاون طیب نیا نیز بوده
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 ، یک تیم را تشکیل دهند. با نظر او موافقتکنندمیکه اقتصاد کشور را تصدی 
است اینک باید  نشد. جانشین او که در حکومت احمدی نژاد خدمت کرده

گوید احمدی نژاد اقتصاد ایران را اقتصاد ایران را اداره کند. روحانی که می
رود که در آن حکومت، از جمله در اداره رو به سراغ کسانی میویران کرد، از چه

 اند؟  اقتصاد کشور تصدی داشته
ی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، در دولت اول و دوم محمد شریعتمدار ●

 «رهبر»خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. از آن نوع اصالح طلبانی است که 
 است. قبولش دارد. در بیت او نیز کار کرده 

 علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی، نیز وزیری است که اصالح طلبان ●
ه بدر واواک بکار تجاوز « عباد»ستعار خواستار تغییرش بودند. او با نام م

او بازجو و «. متخصص عملیات روانی است»حقوق شهروندان مشغول بود. او 
 است.گر نیز بوده شکنجه

های سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، پرورش یافته حوزه ●
 قم و مشهد و به قول خودش، زمانی هم شاگرد علم الهدی، امام جمعه مشهد

است. وقتی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود، بخاطر آنکه قم  بوده
ا تنسبت به ممیزی )سانسور( کتابها حساس بود، او معاون این وزارتخانه شد 

 خیال قم را از سانسور کتب راحت کند!
بود که « دانشجویان خط امام»طرف، وزیرنیرو، از اعضای الله بیحبیب ●

ه در اشغال سفارت و به گروگان گرفتن اعضای آن. او هموار پوشش سپاه شدند
یران از حمایت سپاه برخوردار بوده و او را مسئولی از مسئوالن بیابان شدن ا

 سال وزارت بر آب و نیرو در دوره خاتمی. 8دانند. بخاطر می
 200سید محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش، بنابر بیانیه شماری بزرگ ) ●

سی است که مسؤول اختالس بزرگ از صندوق ذخیره ی فرهنگیان امضاء(ک
های اند: معتقدیم تا مادامی که سیاستکردهاست. امضاء کنندگان خاطر نشان

کلی دولت مبنی بر تجاری و پولی سازی آموزش و عدم توجه به معیشت 
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فرهنگیان تغییر نکند، با تغییر وزیر، تغییری در وضعیت موجود رخ نخواهد 
ای موافق وزارت او بر آموزش د. این شخص چقدر باید مطیع باشد که خامنهدا

 و پرورش باشد.
ماند، خود را شاگرد سید محمود علوی، وزیر واواک بود و در این مقام می ●

 است.  ای توصیف کردهخامنه
ز مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، در دوره اول حکومت روحانی، ا ●

 د.تبری جست، رأی نیاور« 88فتنه »مجلس معرفی شد. با آنکه از سوی او، به 
است.  شریر سپاه، باقری بوده« سردار»سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع، معاون  ●

ای دو درجه ستانده و معاون بگاه تشکیل بسیج، ارتشی بسیجی شده و از خامنه
 است.اطالعاتی کل سپاه شده 

ای وزیری است که خامنه 5محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه، یکی از  ●
است.  دهباید آنها را تصویب کند. وزیر علوم و آموزش عالی نیز هنوز برگزیده نش

محمود حجتی و عباس آخوندی و بیژن زنگنه که اداره صنعت نفت را در نفت 
سال اول ریاست شمی در چهار است و قاضی زاده هافروشی ناچیز کرده 

 اند.جمهوری روحانی، وزیر بوده
  

وشن است که با این وزیران، حقوق شهروندی بکنار، کاری از پیش نخواهد ر   
است. بدانحد که روزنامه رفت. زیرا مالک گزینش، اندازه اطاعت بوده 

الرجال نویسد: مگر قحطای بود، میجمهوری اسالمی که یکی از بانییان آن خامنه
 بود؟!

ها و دانستنی است که در دوران قاجار که امتیاز فروشی به روسها و انگلیسی   
ها )بیشتر کشف آثار باستانی( از اندازه گذشت و وضعیت کشور خراب فرانسوی
تر شد، هم آنها که جانبدار سلطنت استبدادی بودند و هم معتقدان به و خراب

های قاجاری در چهار جلد، نامه های خود ) سیاست« سیاست نامه»تغییر، در 
گرد آورنده دکتر غالمحسین زرگری نژاد( اهمیت صالحیت و کاردانی وزیران 
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را مورد تأکید قرار دادند. در این که شاه باید ده معیار را در رفتار با وزیران 
رعایت کند. و باید کسانی را وزیر کند که واجد چهارده شرط باشند،)از ظلم 

ان شاه و مردم، جانب یکی را به زیان دیگری نگیرد، اندیشمند احتراز کند، می
باشد، اهل خدمت و برآوردن نیازهای مردم باشد، کار امروز را به فردا وانگذارد، 
امکان تجاوز به جان و ناموس و مال مردم را به هیچ متجاوزی ندهد، وزارت را 

ی مراجعه کنندگان مقام خدمت به خلق بشناسد و نه کسب موقعیت و مال، در برو
لیاقت باشد، با اهل خصومت، رویه نبندد، صدیق و نیکوکار و ذیصالحیت و ذی

مدارا در پیش گیرد، اگر شاه خطا کرد، جبران خطای او را تصدی کند، همواره 
ای ایجاد نشود، همواره در جستجوی مسائل در کار پیشگیری باشد تا که مسئله

آنها باشد، ظاهر و باطن او یکی باشد، کشور ایجاد شده وحل ناشده و حل کردن 
یم والیت مطلقه فقیه بس ژامری که در ر –را به تیول منسوبان خود در نیاورد 

است. اینک بعد از چهار جنبش همگانی  ( اجماع وجود داشته -رایج است 
)جنبش تحریم تنباکو و جنبش مشروطیت و جنبش ملی کردن نفت و انقالب 

رود، عضویت در شبکه روابط که در گزینش وزیران بکار میهایی (، ضابطه57
یم ژشخصی قدرت، اطاعت و قابلیت انطباق با حاصل روابط قوا در سطح ر

 است.
ا این هیأت وزیران، کشوری باید اداره شود که گرفتار هفت جنگ است و ب     

« رهبر»قوه مجریه فاقد قلمرو است و در سیاست داخلی و خارجی، باید در قلمرو 
 عمل کند. آنهم باوجود سپاه و ابواب جمعی آن که خود را مؤلفه دوم قدرت

 گوید چرا به راه کره شمالی نرویم!و دستگاه تبلیغاتیش می کندمیتعریف 
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                                                     صد و شصت و سوم:وضعیت سنجی یک

 آور؟تعادل ضعف

 
 2017اوت  24 برابر 1396شهریور  02

 

طرف، رأی اعتماد پیشنهادی روحانی، به استثنای یک تن، بی« وزیران» ●
 های داده شده به وزیران تا بخواهی شفاف هستند:گرفتند. رأی اعتماد

است، مجلس دست نشانده، با نزدیک به ای تعیین کرده که خامنه« وزیرانی» -
 است؛اتفاق آراء، به آنها رأی اعتماد داده 

« دولت با تفنگ»با « تفنگدولت بی»ویای تعادل قوا میان که گ« وزیرانی» -
 . به آنها رأی ندادند« نمایندگان»)سپاه( بودند رأی آوردند اما بخشی از 

طرف اصالح طلب بود و که تعادل بسود او نبود، رأی نیاورد. بی« وزیری» -
رند ، دست باال را ندا«اصالح طلبان»خاطر که در مجلس رأی نیاورد. هم بدین

ر بو خود نیز یکپارچه نیستند و هم بدین جهت که او چوب بالئی را خورد که 
آبی و بنای سد گتوند و شور شدن است. او را مسئول بی سر منابع آبی کشور آمده

 دانند. آب بیشتر از شوری آب خلیج فارس می
قهرمان که با یکدیگر  17خود گفت: من « وزیران»روحانی در دفاع از  ●

ام، من وزیرانی را معرفی اری و همکاری نکنند، نیافته و معرفی نکردهسازگ
توانند با هم کار کنند. سخن او اعتراف است به استعداد طراز اول ام که میکرده

ها، استعدادهای طراز اول تر از آن، اینکه در تعادل ضعفو مهم« وزیران»نبودن 
شوند. چرا که در تعادل ا برگزیده میهشوند، کم استعدادها و کم مایهبرگزیده نمی

شوند و وقتی در تعادل قوا، یا دو طرف ها به مقامها گمارده میقوا، آلت فعل

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25696-2017-08-24-13-24-34.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25696-2017-08-24-13-24-34.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25696-2017-08-24-13-24-34.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25696-2017-08-24-13-24-34.html
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ضعیف باشند و یا یک طرف ضعیف باشد و او باشد که نیازمند همکار است، 
ها، از حکومت شوند. ترکیب حکومتهای ضعیف صاحب مقام میآلت فعل

که حکومتها بطور مستمر گرفتار همین مشکل هستند. گوید سو، میرجائی بدین
شود که بهشتی گفته بود متصدیان، از رئیس جمهور به پائین باید یادآور می

شود که اطاعت کنند اگر حاضر به این کار نیستند، کنار بروند. و باز یادآور می
 یم جرمژ، ولو خالف قانون اساسی، در این ر«امرولی»اطاعت نکردن از امر 

 است. 
است و گوید کفگیر )نظام( به تک دیگ خورده س اگر حجاریان میپ    

تر از گویند هیأت وزیران دور دوم ریاست جمهوری روحانی ضعیفدیگران می
ه کهیأت وزیران دور اول است، آگاه یا نا آگاه، از تعادل قوا میان ضعیفی 

دانند دهند. آیا میمی ای و سپاه هستند، خبرای که خامنهروحانی است با قوی
است که اگر هم ای و سپاه نیز در موضع ضعف هستند؟ پاسخ این که خامنه

 رند.توانند بر زبان و قلم بیاوبدانند، نمی
ا راین ضعف درونی است )از بیماری خامنه که برابر اطالع، بسیاری کارها  ●

ادهای گسترده در فس اطالع است، تا غرق دهند و او از آنها بیبنام او انجام می
که  بودن دستگاهش و از آن، تا تضادهای درونی سپاه و از آن، تا مسائل کشور

های اجتماعی که بخشی از خشونت هستی اند که فقر و آسیببرهم افزوده شده
 سوز هستند و... (.

های همبستگی ملی است: یم در سست کردن رشتهژو ضعف ناشی از نقش ر    
باقری به ترکیه و همصدائی با ترکیه برضد همه پرسی در برای نمونه، سفر 

کردستان عراق، نه تنها خارجی شناختن و گرداندن کردها، )یکی از هفت قوم 
بانی ایران( که دشمن انگاری آنها است. فرستنده این شخص به ترکیه، یعنی 

با عراق داند که رابطه قوم کرد با ایران، همان نیست که ای این اندازه نمیخامنه
، از قول اردوعان، خبر قصد دو 96مرداد  30و ترکیه و سوریه. طرفه اینکه در 

دولت بر حمله نظامی به کردها پخش شد اما یک روز پس از انتشار این خبر 
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روابط عمومی قرارگاه حمزه )نیروی زمینی سپاه( هر گونه عملیات نظامی 
را تکذیب کرد. راه جلوگیری  نظامیان کردمرزی مشترک با ترکیه علیه شبهبرون

از نفوذ اسرائیل در کردستان عراق، رفتار بیگانه و دشمنی کردن با آنها نیست. 
یم به ایران، با جانب ارمنستان را بخاطر روسها بر ضد ژبعد از خیانت ر

تواند دومین خیانت بر ضد گرفتن، این خیانت می« شمالی»آذربائیجان 
 ها است. همبستگی ملی و امکان همگرائی

ها بیفزائیم، رگاه مسئله خالی کردن دین، حتی فقه از محتوی را هم بر مسئلهه    
گردند. خالی کردن دین از مجموعه مسائل ناتوان ساز، مجموعه بغرنجی می

ای را در محل خائن گرهای اعمال زور،خامنهمحتوایش و پرکردن آن از توجیه
مطلقه فقیه را در برابر  یم والیتژغرنج راست. این مسائل ببه دین نیز نشانده 

 مردم کشور قرار داده است.
ر دضعف بیرونی نیز هست. به مناسبت تغییرها در قوائی که در سطح جهان و  ●

ها نیز سطح منطقه در رابطه ستیز و سازش با یکدیگرند، به عوامل بیرونی ضعف
 باید بپردازیم:

 
 ضامن تعادل قوا خود متزلزل است؟: ֎
 
ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، نخست به عربستان رفت و امریکا را حامی  ●

ون اتحاد سعودیها و اسرائیل خواند. اما اینک هم ترامپ گرفتار ضعف روزافز
« منافع امریکا»است و هم سیاست حکومت او گیج است و هم سیاست او با 

 سازگار نیست. این ضعف در منطقه بازتاب دارد:
اسرائیل اغلب راهبر  –گر امریکائی، ائتالف سعودی تحلیل به قول پیالر، ●

است. حکومت ترامپ نیز تابع سیاست  سیاست امریکا در خاورمیانه بوده
که ضعف حکومت ترامپ از سوئی و سعودیها در قبال ایران است. اال این
د داراند، از سوی دیگر، آنها را بر آن میموقعیتی که سعودیها در آن قرار گرفته
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اند: از آورند. در حقیقت، سعودیها گرفتار تناقض شدهکه به دیپلماسی روی 
سوئی، دشمنی با ایران برای حفظ حمایت امریکا ضرور است و از سوی دیگر، 

بینند که خصومت کنونی، که فرساینده نیز سعودیها سود خود را در این نمی
پایان نیز سعودیها هست، کار را به جنگ در خلیج فارس بکشاند. خصومت بی

گرداند. بنابراین، نوعی تعادل ضرور است تا که ایران را ای نمیرا قدرت منطقه
است، هرگاه به جنگ هشتم، فرسایش از پا درآورد. هفت جنگی که ایران در آن 

آورد. بنابراین، از دید جنگ مستقیم نیانجامد، ایران را فرسایش قوا از پا در می
ها، تحریمها از سوئی و تهدید به جنگ بقصد کاستن هرچه سعودیها و اسرائیلی

گذاری در ایران از سوی دیگر، بشرط اینکه ایران در گیر بیشتر میل به سرمایه
خاطر شود. از جمله بدینجنگهای فرسایشی بماند، سبب از پا درآمدن آن می

شوند. خواهند به ترتیبی از چنگ جنگ مستقیم با یمن رها است که سعودیها می
 گرفتار جنگ فرسایشی نگاه داشتن یمن کارآئی بیشتر دارد. زیرا

جنگ سرد پیشین، میان دو ابر قدرت، یکی امریکائی و دیگری روسی  ●
ها )شوروی سابق( در میان نیست. حضور روسها در سوریه، محرک امریکائی

به حضور است. اما آنها با مشکل دیگری رویارویند: به قول کیسینجر، اگر 
سخن او  شود. معنیتر میداعش از میان برداشته شود، دامنه نفوذ ایران گسترده

که تر شود. اال ایناست که باید جنگ فرسایشی با داعش، هرچه طوالنی این
های منطقه و هم برای غرب، مشکل حادتری گرائی سنی هم برای جامعهافراط

گرائی هستند. همین است. از دید افکار عمومی غرب، سعودیها حامی این افراط
گویند خطر قامات اسرائیل می. مکندمیامر، حمایت از دولت سعودی را مشکل 

های سعودیها مرتب هایشان و نیز البیاصلی نه داعش که ایران است. آنها و البی
که خطر داعش، ثانوی است. خطر اصلی ایران است. اما  کنندمیتبلیغ 

ها است. واقعیتهای عیان مانع از پذیرفته شدن این ادعای سعودیها و اسرائیلی
گرائی هستند اند: از سوئی حامی افراطاقضی قرار گرفتهسعودیها در موقعیت متن

خواهند از آنها حمایت کنند. هرگاه بخواهند تناقض و از سوی دیگر از غرب می
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را از راه قطع هرگونه کمک به قوای مسلحی حل کنند که در سوریه و عراق با 
قه شدن جنگند، ناگزیر باید از تالش برای قدرت منطهای این دو کشور مییمژر

 دست بردارند. 
است: آیا کمک به پایان رسش مهم که سعودیها باید بدان پاسخ دهند، اینپ     

نیاز جنگ در عراق و سوریه و افغانستان و بسا یمن بهترین راهکار برای بی
تخاذ این کردن این کشورها از ایران و برچیدن دامنه نفوذ ایران نیست؟ چرا اما ا

ه شود. که به جنگهای هفتگانه و بس فرسایشی پایان داد کندمیسیاست، ایجاب 
حال که دولت سعودی را از حمایت غرب و  پایان یافتن این جنگها، در همان

ا در برابر خواستهای ، آنها و شیوخ متحدشان رکندمینیاز نیز اتحاد با اسرائیل بی
خاندان آل سعود، تی پیوندها در دهد. با توجه با سسها قرار میمردم این سرزمین

های دولت ترساند. و اینها هستند ضعفسعودیها را از استقرار صلح در منطقه می
 سعودیها. 

در اسرائیل، نتان یاهو، هم بخاطر پرونده فساد و هم بخاطر فرسایش  ●
کشی حکومتش، در ضعف است. این واقعیت که او جرأت آن را نیافت که گردن

خواست ترامپ را بیازارد، م کند. چرا که نمینئونازیهای امریکائی را محکو
است. بطور روز افزون، درون خود را  اعتباری برای او و دعاویش باقی نگذارده

مانهای : اسرائیل از میان برخاستن داعش و القاعده و دیگر سازکندمیآشکار 
 تواند مانع ازداند و تا میمشغول به جنگ در سوریه و عراق را، بسود خود نمی

خاطر، کشورهای اروپائی که صحنه ترورها هستند، نتان یاهو و شود. بدینآن می
دانند. در منطقه نیز، سیاست اسرائیل که هدفش تجزیه حکومت را نامطلوب می

 کشورها است، سبب بیزاری مردم کشورهای منطقه از اسرائیل است. 
ن، ائتالف سه قرار، ائتالف دولتهای امریکا و اسرائیل و عربستابدین    

شود، این ضعف است. در آنچه به دو کشور امریکا و عربستان مربوط می
رو، روشهائی را ادعائی آنها ناسازگار است. از این« منافع»ائتالف با 

که فرساینده باشند. یک عضو این ائتالف، یعنی اسرائیل،  کنندمیاختیار 
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طلب حمایت  آشکارا حامی تجزیه کشورها است و از گروههای تجزیه
بیند اما زیانش هیچ قابل مقایسه . ترکیه نیز از این روش زیان میکندمی

 با زیان ایران نیست. 
 

 یم والیت مطلقه فقیه:ژاثر ائتالف ضعفها بر تعادل قوا در ر ֎
 
، حاصل تعادل قوا، میان دو دسته از ضعفها است: «وزیران». ترکیب هیأت 1 

یم و ژربیرون و تعادل قوا میان ضعفها در درون  تعادل قوا با ائتالف ضعفها در
تواند روحانی دهد چرا نمییم و مردم. همین تعادل ضعفها توضیح میژمیان ر

بازشناخت. « وزیران»گیری را از روحانی معرفی کننده این روزهای پیش از رأی
روحانی نیروئی بهتر »گوید: یم است. او میژسخن حجاریان گویای فقر کامل ر

است. نه کسی را  کفگیر به ته دیگ خوردهاین وزرای پیشنهادی نداشت.  از
یم والیت ژدر حقیقت، ر«. ایمردهکایم و نه نیروئی تربیت باقی گذاشته

اه است خالء استعدادها همراست: مطلقه فقیه یک رشته خالءها ایجاد کرده 
مدار از محتوای خود و پرشدنش از با خالی شدن فقه تکلیف

های والیت مطلقه فقیه که جز در خشونت کاربرد ندارد. کنندههتوجی
این دو خالء، همراه است با خالء اقتصادی هم بخاطر مصرف و رانت 
محور شدن اقتصاد و هم بخاطر خارجی شدن بودجه )بودجه برداشتی 

ای از درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت از تولید ملی نیست، مجموعه
ها( و این سه خالء همراه است با ها و کسریجه و وامو گاز و کسر بود

و... و عوامل حیاتی را از  عتماداگاه اجتماعی بخاطر فقدان خالء تکیه
 است. دست داده

 
ها . از هم اکنون برهمگان واضح است که از وفای به عهد و عمل به وعده2

ای هژدهند: اهای حکومت مرتب خود را نشان میخبری نخواهد شد. ضعف
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خارج کردن مأموران از خانه کروبی را دروغ بزرگ خواند. درجا، جهانگیری او 
را تکذیب کرد و گفت مأموران دیگر در درون خانه کروبی نیستند. حمله شاخه 

ای و سپاه به روحانی و دستیاران او مداوم است. تبلیغاتی متعلق به دستگاه خامنه
که تابع حکومت ترکیه، با توجه به اینستاد کل نیروهای مسلح به « رئیس»سفر 

نیست و موضع سیاسی که او در ترکیه اتخاذ کرد، بازگشت به وضعیت پیشین 
« وزیر»است: چند وزارت خارجه و چند سیاست خارجی. وجود وزیرانی از نوع 

گوید وعده برخوردار شدن ایرانیان ارتباطات، به فریاد می« وزیر»دادگستری و 
ها، شاخص تمایل شود. اما گویاترین شاخص، برآورده نمیاز حقوق شهروندی

، آن باور «انتخابات»گذاری در اقتصاد ایران است: باگذشت مدتی از به سرمایه
مجدد و شکست رئیسی، زود از دست « انتخاب»به توانمند شدن روحانی بر اثر 

خلی رفت. سکوت سنگین غرب نسبت به ایران گویای ناباوری به وجود امنیت دا
گذاری است. بیهوده نیست که در نخستین جلسه و خارجی الزم برای سرمایه

 : کندمیهیأت وزیران، روحانی این دستور کار را ابالغ 
هم از وزارت اقتصاد هم وزارت خارجه و هم بانک مرکزی درخواست  »    

خش بکردند که در راستای تامین منابع مالی خارجی و داخلی و به صحنه آوردن 
 «خصوصی به عرصه عمل حرکت کنند

ها نیازمند تغییر ساختار اقتصاد از مصرف محور به ال اینکه جلب سرمایها    
 الی است.م –تولید محور و رها کردن اقتصاد از چنگ مافیاهای نظامی 

 
گوید چرا این خطر که ایران نتواند خود را از جنگهای فرساینده . این تعادل می3

ی است. در حقیقت، رها شدن از جنگهای هفتگانه، نیازمند رهاکند، بسیار جد
دولتی حقوقمدار و بکار برنده دو اصل استقالل و آزادی در درون کشور و در 

پندارد هرگاه یم والیت فقیه میژرابطه با بیرون از کشور است. افزون براین که ر
ی ترکیه خود را از جنگها خارج کند، خالء را سعودیها و اسرائیل و تاحدود

پرخواهند کرد. غافل از اینکه ماندن در این جنگها )نظامی، ترور، دیپلماتیک، 
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اقتصادی، تبلیغاتی، مذهبی و قراردادن کشور در حالت جنگی با امریکا با 
امریکا (، فرسایش روزافزون « شرارتهای»تصویب طرح برای رویاروئی با 

 بخشد.د ایران را قوت میو در هریک از کشورهای منطقه، گرایشهای ض کندمی
 
شود که مردم هستند، در تعادل قوا به سود ای مربوط می. در آنچه به وزنه4

 روحانی، کارساز نشد. علتها عبارتند از:
چیز در زندانی کردن مردم در مدار بسته بد و بدتر نا« انتخابات». وقتی 4.1
های تجربه )دورهداند از حق حاکمیت برخوردار نیست. به شود، جامعه میمی

توانائی مراجعه به مردم و « منتخب»داند که خاتمی و دوره اول روحانی( می
ای به روحانی که دعوت از مردم برای حضور در صحنه را ندارد. اخطار خامنه

تواند صدر را تکرار کند، از هر جهت گویا است: روحانی نه تنها نمیمبادا کار بنی
خواهد خاتمی و حتی احمدی نژاد ، بلکه نمیصدر بگرددخواهد بنیو نمی

د صحنه بگردد. بنابراین، هرگاه مردم بخواهند عمل کنند، باید خود انگیخته وار
نظام والیت مطلقه »خواهد در درون شوند. اما این جنبش بسود کسی که می

است که طرف مقابل، دست خود را  عمل کند، ناشدنی است. نتیجه این« فقیه
 ،بیند. باوجود اینفشار به روحانی باز می برای اعمال

است:  یم روی دادهژ. تغییری در رابطه جامعه مدنی بمثابه جمهور مردم با ر4.2
باید ابتکار تغییر را بدست بگیرد، یعنی بداند که تا تغییر نکند این جامعه می

غافل  دهد و درکار تغییریافتن و تغییردادن بشود. تغییر از شهروندانتغییر نمی
از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه 

ق و ملی در جامعه جهانی، به شهروندان آگاه به این حقوق و عامل به این حقو
های اجتماعی که مبارزه با اعتیادها و آسیب –ها زدائیقیام کننده به خشونت

شود جامش، نظام اجتماعی باز میست که با انااین تغییری  ،-یکی از آنها است 
 .کندمیو نظام سیاسی تغییر 
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توان گفت و از صحتش تا است؟ نه. سخنی که می یا این تغییر حاصل شدهآ    
است اما هنوز است که وجدان به این حقوق پیدا شده ای مطمئن بود، این اندازه

گفتارها و  ورها اند که پنداهائی شدهنه در وجدان اخالقی، این حقوق وزنه
است تا کردارها بدانها سنجیده شوند و نه وجدان همگانی از آنها سرشار گشته 

محل شوند و همکاریهای ها بیهای حق با حق بگردند و خشونتها رابطهرابطه
و  در سطح جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی عظیمی را پدید آورند توانا به باز

ها برای آنکه این تغییر قرار، بر کوششبدین پذیر کردن نظام اجتماعی. تحول
که بدیل هرچه کارآمدتر بگردد و ترسها را ها برای اینشتاب بگیرد، و بر تالش

 بزداید و ایران را سرای شادی و امید بگرداند، باید هرچه بیشتر شوند.
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                                                صد و شصت چهارم:وضعیت سنجی یک

 حالت تعلیق؟

 
 2017اوت  31 برابر 1396شهریور  09

 مهم:چند اطالع  ✪

میلیارد  53لغ مب به ایران ضد بر احکامی هادادگاه ˛هنگام این تا ˛امریکا در ●
هائی پرونده از پرونده 90ها در مورد حدود اند. احکام دادگاهکرده دالر صادر

اند، نها صادر شدهآاند. کسانی که احکام بسود است که برضد ایران تشکیل شده
های ایران در امریکا را مصادره توانند دارائیمی˛ بنابر رأی دیوان عالی امریکا

˛ از قرار˛ کنند. بیشترین احکام را قاضی دادگاه واشنگتن صادر کرده که
˛ سپتامبر 11حتی ترورهای ˛ ترور˛ اغلب˛ صهیونیست است. مستندهای احکام

 ˛هستند! در نتیجه
 تمیخا حکومت در که قرضه اوراق دالر میلیون 800 و میلیارد 2 مبلغ ●

فروخته ̨ شوند وضع تحریمها کهنآ از پیش̨ نژاد احمدی دوره در و شده خریداری
امریکا سابقه دارد: « رعایت حال»است.  در دوره روحانی مصادره شده̨ اندنشده

برضد ˛ از جمله˛ صدر دو نوبت هشدار داد که وقتی انقالبدر آغاز انقالب، بنی
˛ های ایران در بانکهای امریکاد سرمایهچرا بای˛ است روی داده˛ سلطه امریکا

نها را به بانکهائی باید منتقل کرد که از خطر توقیف آدر معرض خطر بمانند؟ 
دونوبت، ˛ که بعد از گروگانگیریتوسط حکومت امریکا مصون باشند. طرفه این

سفارت ایران در امریکا به وزیر خارجه وقت گزارش کرده بود که قرار است 
دستور توقیف پولهای ˛ ظرف یک هفته˛ ن روز امریکاآجمهوری  رئیس˛ کارتر

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25770-2017-08-31-14-33-23.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25770-2017-08-31-14-33-23.html
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به بایگانی سپرده ˛ یدآنکه اقدامی بعمل آبی˛ ایران را صادر کند. این دو گزارش
 شده بودند. 

 اراختی در معینی مدت برای ایران که آثاری جمله از ˛ایران باستانی آثار ●
اند. برخی از این آثار متعلق مصادره شده˛ های امریکا قرارداده بود، نیزدانشگاه

 سال پیش هستند:  5000به 
یوان عالی ایاالت متحده آمریکا روز ششم تیرماه موافقت کرد آثار باستانی د     

های قربانیان موزه شیکاگو مصادره و به عنوان غرامت به خانواده 2ایران در 
شاکی آمریکایی که   9در اسرائیل پرداخت گردد.  1997ریستی سال حمله ترو

آسیب دیدند، ˛ المقدسبستگانشان در اثر بمب گذاری انتحاری در شهر بیت
های آمریکا شکایت کردند. آنها مدعی شدند که ایران با برضد ایران در دادگاه

ن آر حمایت از جنبش حماس که مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت، د
ان میلیون دالر مطالبه کردند. شاکی 71.5ترور نقش داشت و به عنوان غرامت 

اکو خواهان مصادره و فروش آثار باستانی متعلق به ایران شدند. دانشگاه شیک
 ثار متعلق به این دانشگاه است!آمدعی است که این 

 دیگر و گردانتنخواه حساب در ˛سابق شاه دوران در ˛که ایران پولهای ●
 همچنان در توقیف امریکا هستند. ˛ اندحسابهای ایران سپرده

 است. شده مصادره نیز ˛نیویورک در ایران به متعلق طبقه شش و سی برج ●
 را رانای شده بلوکه پولهای میزان «˛ایران اتمی پرونده» سر بر گفتگو بهنگام ●
حکومت ˛ زامرو تا وین قرارداد امضای از. گفتندمی نیز دالر میلیارد 150 تا

ز زحمت انتشار صورت پولهای ایران و اینکه چه مبلغ بوده و به چه ترتیب ا
 است. است را به خود نداده توقیف خارج شده و چگونه مصرف شده

 در مجلس کمیسیون گزارش ˛1396 شهریور 7 برابر ˛2017 اوت 29 در ●
در مجلس خوانده ̨ است گرفته نام برجام که وین نامه توافق اجرای چگونگی باره

است.  پذیر بودهفعل˛ های امریکاحکومت روحانی در قبال تخطی˛ نآشد. بنابر 
در ˛ ریچارد نفیو که اینک در دانشگاه کلمبیا˛ 2017اوت  23در ˛ از اتفاق
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معاون وزارت ˛ محقق است و در حکومت اوباما˛ یژمرکز سیاست کلی انر
ای در باره مقاله˛ یرامون مجازاتها بودههنگ کردن تدابیر پآخارجه مسئول هم

 در پیش بگیرد نوشته˛ در مورد قرارداد وین˛ رفتاری که ترامپ ممکن است
 است:

  

  محتمل است که ترامپ حالت تعلیق را برگزیند؟!: ✪

ترین تصمیم دوران ریاست جمهوری خود را مهم˛ دونالد ترامپ˛ دوماه دیگر ●
کا رئیس جمهوری امری˛ داد وین ج شدن از قراراتخاذ خواهد کرد. غیر از خار

رئیس ˛ برابر قانون مصوب کنگره˛ تواند بکند. در حقیقتیکی از سه کار را می
هدهای باید به کنگره گزارش کند که آیا ایران به تع˛ جمهوری هر سه ماه یکبار

سه  ترامپ با یکی از˛ است یا خیر. در مقام عمل به این قانون خود عمل کرده
است و یا متنی  کار روبرو است: تصدیق کند ایران به تعهدات خود عمل کردهراه

و یا متنی است  ایران به تعهدهای خود عمل نکرده˛ نآبنابر ˛ را امضاء کند که
که رئیس جمهوری قادر به تصدیق اجرای را امضاء کند حاکی از این

کار سوم را بر ترامپ راهدهد . نویسنده احتمال میتعهدها توسط ایران نیست
 گزیند:می
 
این ˛ اگر خارج بگردد˛ خواند. از قرارداد وین که او را بدترین قراردادها می1

˛ کشور امضاءکننده قرارداد 5ید. زیرا اروپا و آامریکا است که به انزوا در می
 شوند.حاضر به خارج شدن از قرارداد نمی

در ˛ رئیس جمهوری فرانسه˛ مکرون ˛2017اوت  29شود که در ور میآیاد   
 قرارداد وین را قراردادی خوب˛ اجتماع سفیران این کشور و کشورهای دیگر

انی خواند. باوجود این، سخنی دیگری نیز گفت که خالف انتظار نویسنده و روح
 آوریم.را مینآو موافق انتظار ترامپ است. دورتر 
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ه تعهدهای تصدیق کند ایران ب˛ ومین باربرای س˛ . هرگاه گزینه اول را برگزیند و2
    است.قرارداد وین )برجام( را پذیرفته ˛ استخود عمل کرده 

 
˛ است( . هرگاه راهکار دوم را برگزیند )ایران به تعهدهای خود عمل نکرده3

ی اتمی. نماینده ژالمللی انرانس بینآژگیرد با گزارش عمل او در تناقض قرار می
یعنی  گفتگو کرد.˛ انسآژرئیس ˛ مانوآان ملل به وین رفت و با امریکا در سازم

که امریکا در تالش برای یافتن تخلفی از سوی ایران است. گزیدن این این
اند و ردهککه توافق را امضاء  کندمیترامپ را هم با کشورهائی مقابل ˛ راهکار

 این د و باوجودهم با کشورهای دیگر دنیا. امریکا باید مدعای خود را ثابت کن
 کندمیها است و تصدیق انس مأمور نظارت بر اجرای تعهدات و تفتیشآژکه 

نطق محکومت ترامپ را در موقعیت دشمنی که  کندمیایران به تعهد خود عمل 
های شفتگیآموجب تشدید ̨ دهد. عالوه بر انزوای امریکاشود قرار میسرش نمی

 گردد.خونین منطقه نیز می
  

است: نه تصدیق و نه رود ترامپ برگزیند این ار سوم که احتمال می. راهک4
ما بلکه ادعای ناممکن بودن تصدیق انجام تعهدها توسط ایران است. ا˛ تکذیب

این تصمیم مبهم است. درک مقصود از آن بستگی دارد به هدفی که ترامپ و 
دنش به نیازمند سنجی˛ حکومت او در سر دارند. بلحاظ اهمیت چنین تصمیمی

محک منافع ملی امریکا است. زیرا اگر مدرک قطعی بر نقض تعهد از سوی 
ای جز تصدیق انجام تعهدات توسط ایران امریکا چاره˛ ایران در اختیار نباشد

˛ ای و قرارداد وینقرارداد منع گسترش سالح هسته˛ را ندارد. در غیر این صورت
 گردد.ر منطقه بالمانع میای دشوند و انتشار سالح هستهینده میآ بی
 : باشد داشته بر در را نکات این باید ˛کنگره به ترامپ گزارش ●

باید  الف. شفاف بودن عمل ایران به قرارداد. تصدیق عمل ایران به تعهدها نیز
 نتیجه بازرسی مداوم باشد و 
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˛ باشدباشد و اگر مرتکب تخطی شده ب. ایران هیچ تخطی از قرارداد نکرده 
 آن را رفع کرده باشد. و˛ ادرج

 نزند. و ˛ ران دست به هیچ اقدامی در راستای تولید بمب اتمیج. ای 
امریکا متناسب باشد با اقدامات ایران در پایان بخشیدن   د. الغای مجازاتهای

 ای. به فعالیتهایش در تولید غیر قانونی سالح هسته
اد زمینه برای خودداری از شن شد که ترامپ درپی ایجوئیه روژاما در ماه     

 دادن چنین گزارشی به کنگره است. 
 هارچ با ایران سوی از وین توافق اجرای که کند تصدیق نتواند ˛ترامپ هرگاه ●

ع امریکا با مناف˛ تصدیق نامه امضای از او خودداری ˛خواندنمی کنگره شرط
 سازگار نخواهد بود. 

تواند تصدیق نامه را امضاء می جانبهکی˛ بدیهی است که رئیس جمهوری    
. اما این کندمیکند و یا نکند. هیچ مقامی تصمیم او را موضوع بررسی و نقد ن

تواند بکند. زیرا تصمیم او بلحاظ بدان معنی نیست که او هرکار خواست می
˛ آورد. برای مثالعواقب ببار می˛ المللی امریکاهای اتمی و سیاست بینتوافق

امریکا باید به این پرسش ˛ استید ایران تعهدی را نقض کرده اگر ترامپ بگو
ترامپ تصمیم خود ˛ پاسخ گوید. ناگزیر˛ استکه ایران کدام تعهد را نقض کرده 

˛ ی اتمی و یا سیا . باوجودژالمللی انرانس بینآژرا باید مستند کند به گزارش 
شد گزارش ساختگی ه معلوم ک –استناد بوش به گزارش سیا برای حمله به عراق 

وقعیتی نیست که به استناد گزارش مترامپ در ˛  -است  و به دستور بوش بوده
را هم ایران محرمانه در کار ساختن بمب اتمی است. زی˛ برای مثال˛ بگوید˛ سیا

المللی از او خواهند خواست بگوید. کنگره و هم مردم امریکا و هم جامعه بین
رک او بر انجام این کار کدام است؟ هرگاه کار محرمانه ایران چیست و مد

این ترامپ و حکومت او است که اعتبار از دست ˛ مدرک قطعی در کار نباشد
 دهند.می
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نگاه داشتن  تعلیق حال به بگوید ترامپ حکومت که است محتمل غیر بسیار ●
ر دیگر با منافع ملی امریکا سازگا˛ تحریمها بابت عمل ایران به تعهدهایش

توافق وین را کافی ˛ گوید که برخالف حکومت اوباماین حکومت مینیست. ا
وزیر خارجه امریکا ˛ رکس تیلرسون˛ وریلآداند. در ماه به مقصود امریکا نمی

در حال بررسی سیاستی است که باید در قبال ایران در   گفت: حکومت ترامپ
نارسا به مقصود است: آیا باید توافق وین را پیش گرفت. هدف از این بررسی این 

یران را بخوانیم و به خود حق بدهیم مجازاتها برضد ایران و طرفهای معامله با ا
 نآحکومت و اطاقهای فکر که در خدمت ˛ به اجرا بگذاریم و یا خیر؟ و نیز

کا از مشغول بررسی هستند تا که برآورد صحیحی از اثر بیرون رفتن امری˛ هستند
ورند. و اینان آ ایران بر معامله با اروپا و آسیا بعملتوافق وین را در تواناتر شدن 

د ارزیابی اثر خارج شدن امریکا از قرارداد وین را بر انتشار اسلحه اتمی نیز بای
 کنند.

ن متهم ترامپ ایران را به تقض توافق وی˛ زیاد احتمال به که است دالیل بدین ●
وسط تجرای تعهدات تواند انخواهد کرد. بسیار محتمل است که بگوید نمی

و مدعی بشود چون بازرسی از مؤسسات اتمی ایران ایران را تصدیق کند. 
تصدیق انطباق رفتار ایران  –شامل تأسیسات نظامی نیست  –کامل نیست 

ن با هدف فراگیر کرد̨ با توافق وین ممکن نیست. نیاز به تجدید گفتگوها
فعالیتهای اتمی و دود کردن بازهم بیشتر ها است. نیاز به محبازرسی

به  2023طوالنی کردن زمان توافق است. زمان بخشی از توافق در سال 
رسد. و تهدید ایران به اینکه هرگاه به خواستهای حکومت ترامپ سر می

 .تحریمها برقرار خواهند شد˛ تن در ندهد
 نکرده ایران با دشمنی اظهار ˛اوباما همچون ˛امریکا جمهوری رئیس هم اگر ●

 ترامپ اما. بود مشکل بسی وین قرارداد دیگر طرفهای به نظرش قبوالندن ˛بود
 نیز را وین قرارداد با خود مخالفت. است کرده اظهار مرتب را خویش دشمنی

است. در این ابراز کرده ˛ د از آنبع و جمهوری ریاست انتخابات دوران در
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نیست تصدیق نامه است که دیگر مایل  تابستان نیز قصد خود را آشکار کرده
ترامپ کار ایران را در اثبات این امر ˛ سانحسن رفتار ایران را امضاء کند. بدین

که امضاء نکردن تصدیق نامه نه به جهات فنی که بلحاظ سیاسی و کینه شخصی 
است. باتوجه به روابط شکننده ترامپ با طرفهای امریکا آسان کرده ̨ ترامپ است

اریس بر سر محیط زیست و رفتار حکومت او با اعضای بیرون آمدن از توافق پ –
شود حقانیت خود را نزد آنها به کرسی قبول بسا ایران موفق می˛  -پیمان ناتو 

˛ است که اگر هم حق به جانب امریکا باشدبنشاند. بدتر اینکه او کاری کرده 
 قول او را نخواهند پذیرفت.

 شدن نامعلوم بخاطر ˛که شود بسب نامه تصدیق نکردن امضا که است محتمل ●
. وندنش̨ ایران در گذاری سرمایه به حاضر خارجی شرکتهای̨ وین توافق سرنوشت

 هایتوافق کردن عملی به توتال نفتی شرکت و ایرباس سازی هواپیما شرکت اما
تواند به اجرای توافق وین ادامه دهد و ود با ایران ادامه خواهند داد. ایران میخ

˛ گوید: در صورت بیرون رفتن امریکا از توافقخارج شود. هم اکنون مین آیا از 
درجه را در تأسیسات فوردو  20تواند غنی سازی اورانیوم تا می˛ ظرف چند روز

 آورد.بحرانی وخیم ببار می˛ امضاءنکردن رضایت نامه˛ ساناز سر بگیرد. بدین
دانیم که گزینش . اما میترامپ چه خواهد کرد˛ دانیم در ماه اکتبرما نمی    

المللی جدی دارد. اگر ترامپ مدرک واقعی دال بر عواقب بین˛ راهکار غلط
صدیق او باید به امضای ت˛ بر او است که رو کند. اگرنه˛ سوء عمل ایران دارد
عمل ˛ استطبق قرارداد اتمی با ایران برعهده گرفته  نچه آنامه ادامه دهد و به 

 کند.
 

اند و رویه ترامپ سبب خودداری ی کاغذ لغو شدهها روتحریم ✪
 شود:گذاری در اقتصاد ایران میاز سرمایه

تحریمها روی کاغذ و نه «˛ برجام»بنابر کمیسیون مأمور نظارت بر اجرای   .1
است که قرارداد وین ایران را محکوم به عملی  اند. راستی ایندر عمل، لغو شده
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نکه دستش از زیر سنگ تحریمها رها شده آ است بیتعهدکرده  105کردن 
 باشد. 

است. بسا اکنون رویه ترامپ . حالت نه لغو و نه تصدیق، حالتی است که هم2
تواند تصدیق نامه را امضاء کند مگر اینکه حالت نیاز نداشته باشد بگوید نمی

بر  تشدید هرچه بیشتر فشار˛ کنونی را کافی نداند و سیاست او در خاورمیانه
مانع ˛ داشتن قرارداد ویندر حالت تعلیق نگاه ˛ ایران را ایجاب کند. در حقیقت

بخصوص در صنعت نفت است که سخت بدان نیاز ˛ گذاری در ایران از سرمایه
دست امریکا را برای افزودن بر ˛ دارد. انتخاب گزینه سوم از سوی ترامپ

اروپا و آسیا از ترامپ  اشد کهتواند مطمئن بو ایران نمی کندمیتحریمها باز 
حال که در همان˛ زیرا رئیس جمهوری فرانسهپیروی نخواهند کرد. 

افزاید موافق گفتگو برای گوید قرارداد وین قرارداد خوبی است، میمی
قرارداد است. به ترتیبی که شامل برنامه موشکی ایران نیز تکمیل آن

  بگردد و زمان قرارداد وین را طوالنی کند.
 
یت را چند اطالع که در قسمت اول این وضع« ایران»دلیل دشمنی ترامپ با . 3

دهند: وقتی امریکا اینهمه سود از بدست می˛ از نظر خوانندگان گذشت˛ سنجی
برد که سودهای دیگر را هم باید بر آن افزود )فروش اسلحه دشمنی با ایران می
 عیت سیاست نفتی ازمدهای نفتی در بانکهای امریکا و تابآو سپرده شدن در

 توقعات سیاست امریکا و ...( و سیاست حکومت ترامپ را که حمایت از جبهه
 عودیها در خاورمیانه است را نیز باید افزود.س -اسرائیل

 
 ˛بنابر خصلت استبداد با تمایل به فراگیری˛ یم والیت مطلقه فقیهژر. 4

وابستگی مایه نیاز به امریکا به مثابه دشمن دارد. این نیاز از نفس 
گیرد. توضیح اینکه استبداد بدون وابستگی استقرار یافتنی نیست. اما می
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شود و یا در دشمنی نشاندگی آشکار و پنهان اظهار میوابستگی یا در دست 
 سازش پنهان. ˛ بنابر مورد˛ آشکار و

 ˛بهای بسیار سنگین این وابستگی    
 است و اد را روش کردهستبدادی است که جنایت و خیانت و فسا . 4.1
 در قسمت˛ . تخریب اقتصاد کشور و ثروتهای ملی است که چند مورد آنها4.2
 مدند.آبه قلم ˛ اول

هیچ راهکار دیگری جز استقالل و آزادی و دولت حقوقمدار متکی به    
˛ نیاید وجود ندارد. تا وقتی آن راهکار به عمل در̨ شهروندان برخوردار از حقوق

 ˛چرخد. از جملهپاشنه می در، بر همین
یم به تعهدهای ژدر حالی که ر˛ ماند. نه تنها قرارداد وین در حال تعلیق می5

و مصرف  اقتصاد رانت˛ بلکه اقتصاد ایران نیز در حالت تعلیق کندمیخود عمل 
 ماند.محور می
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                                              وضعیت سنجی یک صد و شصت و پنجم: 

 !نظام، اسالمی گشته اما دولت و جامعه نه؟

 
 2017سپتامبر  7ابر بر 1396شهریور  16

 است: ای اینمتن سخن خامنه ❋
 
های دینی استان ای، در دیدار با طالب حوزه، خامنه1396شهریور  6ر د   

ته و تهران، حفظ و تداوم هنجارهای انقالبی را دشوار و نیازمند مبارزه دانس
ند، کردمیدستهایی که با اصل انقالب مخالفت و کارشکنی »است:  توضیح داده

 اما همچنان. کنندمیگونه عمل در مقابل تداوم هنجارهای انقالبی نیز همین
اد که پیروزی انقالب نیازمند مبارزه بود، تثبیت هنجارهای انقالب و ایج

 «.جامعه اسالمی همچنان نیازمند مبارزه است
نظام بر اساس حرکت انقالبی، »است:  سازی، گفتهبا استناد به مراحل تمدن    

قطه نو این توفیقات بسیار مهم حاصل شد اما تا رسیدن به  اسالمی بوجود آمد
فاصله زیادی وجود دارد و  تشکیل دولت اسالمی و جامعه اسالمیمطلوب و 

 اسالمی  ِما جامعهما بدون شک در این راه در حال حرکت و پیشرفت هستیم. 
نی ب اسالمی یع. ما توانستیم یک انقالنداریم؛ ما دولت اسالمی هم نداریم

ی یک نظام اسالموجود بیاوریم؛ توانستیم براساس آن  یک حرکت انقالبی به
لکن  است و خیلی هم مهم است وجود بیاوریم. تا اینجاها توفیق حاصل شده به

ایجاد یک دولت اسالمی و ایجاد تشکیالت مدیریتی اسالمی بعد از این، 
د خیلی فاصله داریم تا به مقصو. ما در این قضیه هنوز برای یک کشور است

 «.برسیم

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25859-2017-09-07-14-12-53.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25859-2017-09-07-14-12-53.html
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 است: نقد سخن این ❋

 
ای از عناصر است که . نظام چیست؟ بنابر تعریف معمول، نظام مجموعه1

تر قوفق قواعدی، تعامل دارند. اما اگر بخواهیم تعریف را دقی بایکدیگر، بر
. هرگاه نظام کندمیکنیم، گوئیم: هر نظام، رهبری دارد و نیروهای محرکه تولید 
که عمل به  کندمیباز باشد، رهبری آن، بر خط عدالت، یعنی به حقوقی عمل 

شود. بنابراین که نظام نیروهای محرکه تولید آنها سبب زیست پایدار نظام می
که این نیروها در آن بکار افتند، نظام باز، برخوردار از رهبری ، برای اینکندمی

 رو، عالمت بارز بازاز اینشود. دفمند میکه بر خط عدالت است، الجرم ه
است که عناصر نظام بایکدیگر رابطه قوا برقرار  بودن یک نظام این

. شود. هرگاه میزان تخریب صفر بگردد، حیات نظام دائمی میکنندمین
سان، نظام باز، نظامی است که عناصر آن در رهبری شرکت  بدین

و هدف آن، رشد دائمی در و خط عمل آن، خط عدالت است  کنندمی
حیات دائمی است. قواعدی که عناصر نظام بر وفق آنها نسبت به یکدیگر 

شوند، حقوق هستند. هر اندازه مشارکت عناصر یک نظام در فعال می
 شود:گرتر میآورتر و ویرانتر، مرگتر، آن نظام بستهرهبری آن کم

های اجتماعی کم و د. نظامجتماعی باز وجود ندارادر جهان امروز، نظام     
آموزد که هراندازه نظامی بیش باز وجود دارند. تعریف از نظام باز به ما می

دهند( ها که تشکیل میبندیتر، روابط قوا میان عناصر )شهروندان و گروهبسته
تر و تشکل عناصر در دو قطب، یکی بیشتر و مشارکت شهروندان در رهبری کم

تر و سلطه قطعی« فاقد زور»یگری اکثریت بزرگ و اقلیت و قدرتمدار و د
تر و تخریب نیروهای اقلیت بر اکثریت بزرگ بیشتر و تولید نیروهای محرکه کم

 تر است.محرکه تولید شده بیشتر و عمر نظام اجتماعی و بسا جامعه کوتاه
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دانند نظام است: آیا جبار و دستیاران او میینک پرسش اول و مهم این ا     
دانند، بنابر اینکه اختیارات رهبر تنها در خشونت چیست؟ اگر فرض کنیم که می

دانند که نظام والیت مطلقه فقیه بسته است و خود کاربرد دارند، الجرم می
ویش را ود که نظام اجتماعی خ. هرگاه جامعه بر آن شکندمیخویشتن را تخریب 

زد، عمر در رشد بکار اندا کندمیباز کند و نیروهای محرکه را که خود تولید 
 گردد.تر نیز میوالیت مطلقه فقیه کوتاه

 
رو دانند نظام چیست، از چهاست: اگر جبار و دستیاران او می . پرسش دوم این2

داند اند؟ آیا او نمیامعه نشدهگوید نظام، اسالمی شده و دولت و جای میخامنه
 وو دولت بمثابه سه قوه مجریه )حکومت( « رهبری»نظام والیت مطلقه فقیه ،

داند و بنابر اینکه قدرت گیرد ؟ اگر فرض کنیم میمقننه و قضائیه را در بر می
ظام نتمایل به فراگیر شدن دارد، دولت و جامعه را هم وارد در تعریف خود از 

 راگیر کامل!: ایجاد استبداد فکندمی، قصد خود را آشکار شمارد، پسمی
و  و دولت« رهبری»: اگر قصد از نظام کندمی. تناقضی خود را آشکار 2.1

شود. مگر اینکه مراد ، تناقض گوئی می«است نظام اسالمی شده»جامعه باشد، 
است)= والیت شده « اسالمی»است، « رهبری»این باشد که محور نظام که 

اند. هرگاه قصد این باشد، اسالمی شدن لقه فقیه( اما دولت و جامعه نشدهمط
تواند پیدا کند: دولت و جامعه باید مطیع دولت و جامعه یک تعریف بیشتر نمی

ده، بگردند. اما این اندازه از والیت مطلقه فقیه که بعمل درآم« رهبر»محض 
وضعیت کنونی کشور سبب تخریب کنونی نیروهای محرکه گشته و این تخریب 

است، هرگاه تخریب صد در صد بگردد، حیات ملی ایرانیان، درجا، را ببار آورده 
که از میزان تخریب برآوردی بدست سوزد. برای ایندر آتش خشونت می

  بیاوریم، 
« رهبر». یادآور شویم که یک قوه از سه قوه دولت، قوه قضائیه تحت اداره 2.2

است. یعنی حفظ سلطه اقلیت صاحب « حفظ نظام» است. کار اصلی این قوه،
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زور و ویران کن و ببر است. تعمیم روابط قوا در سطح جامعه را از جمله این 
. سخن گفتن از حقوق انسان و حقوق شهروندی را جرم کندمیقوه تصدی 

های ها و نابسامانیداند. از عوارض همگانی شدن روابط قوا، یکی آسیبمی
ی اقتصاد مصرف محور و سومی بیابان شدن کشور و چهارمی اجتماعی و دیگر

ها، هم، گرهای قدرت و خرافهخالی شدن دین از حقوق و پرشدنش از توجیه
 رود. بمثابه رابطه قوا، و هم، بمنزله ترکیبی است که در این رابطه بکار می

بخش  ،-اگر مراد گوینده از دولت این قوه باشد  –. از قوه مجریه 2.3
)ارتش و سپاه و قوای انتظامی و صدا و سیما و حتی واواک( تحت امر   گیبزر

گر این بخش تنها تحمیل اقتصاد مصرف و رانت محور رهبر هستند. نقش ویران
گریها و ناگزیر کردن به کشور نیست، سمت دادن به نیروهای محرکه در ویران

 ت. ایران اس ها به خارج ازاستعدادها و همراه آنها، سرمایه
بر سر دین و حقوق، بنابراین « نظام اسالمی شده»اوجود این، بالئی که ب     

گرترین نظام موجود است. بدیهی است، ویران ارزشها، بنابراین، اخالق آورده
ریب است که همگانی شدن روابط قوا، بنابراین، فراگیر شدن انواع فسادها، تخ

، نقش . باوجود اینکندمیپذیر دین و حقوق و ارزشها و اخالق را اجتناب نا
 کنیم:کردن دین، را ریشه یابی می، در از خود بیگانه و تباه«والیت مطلقه فقیه»
 خدواند به پیامبر حکومتی ابدی بر خلق خود بخشیده و او نیز احکام

 است!؟حکومتی جعل کرده 
 علت فاعلی حکم»زیر عنوان  ایمسیح بروجردی، مقاله« االسالمحجة»   

است. بر هر ایرانی است انتشار داده « شرعی با توجه به آرای امام خمینی )ره(
که این مقاله را با دقت بخواند. زیرا رابطه قدرت فاسد کننده با دین فاسد شونده 

یابد که بدون اصالت و تقدم بخشیدن یابد. در میتوسط قدرت را نیک در می
د. در حقیقت، برای اینکه امکان شوبه قدرت، دخل و تصرف در دین ممکن نمی

کردن دین، پدید آید، ناگزیر باید به قدرت دخل و تصرف، در واقع از خود بیگانه
اصالت و تقدم بخشید. تقدم حکومت بر احکام دین و حاکمیتش بر احکام 
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ای بدان تصریح کرد، ناشی از تابع قدرت فساد دین که خمینی در پاسخ به خامنه
. اما منشاء تقدم حکومت بر دین چیست؟ پاسخ به این گستر کردن دین است

 یابیم:پرسش را در نوشته مسیح بروجردی می
حضرت امام معتقد است که خداوند تشریع را به حضرت رسول »    

)ص( واگذار ننموده، بلکه حکومت بر مردم را به پیامبر اکرم )ص( 
جمیع خالیق  ر اساس سلطنتی که نسبت بهباست و ایشان  تفویض فرموده

تا ابد دارند، احکامی را بعنوان احکام حکومتی یا سلطانی جعل 
 «.اندکرده

اما خمینی مدعی است والیت فقیه همان والیت پیامبر )ص( است )کتاب    
والیت فقیه اجرای قانون »والیت فقیه(. جعل اول. این جعل کافی نیست. زیرا 

رت نیازهای روزمره به توجیه )کتاب والیت فقیه( حال آنکه قد« اسالم است
« قانون اسالم»دارد و نیازهایش یکسان نیستند. بسا متناقض یکدیگر هستند. 

رو، جعل تواند هم این نیاز قدرت را توجیه کند و هم نیاز نقیض آنرا. از ایننمی
شود: حکومت ابدی پیامبر بر جمیع خالیق،جعل دوم است. این دو دوم الزم می

آورد: اختیار صدور احکام حکومتی. این اندازه به دنبال می جعل، جعل سوم را
هنوز کافی نیست. زیرا نیاز بدان است که حکم حکومتی قابلیت جانشین احکام 

شدن را داشته باشد: حکم حکومتی مقدم  -که قرآن آنها را دربردارد  -خداوند 
شود و و حاکم بر احکام دین است. جعل چهارم. درجا، جعل پنجمی الزم می

است. به دنبال این پنج جعل، « حتی توحید»آن اختیار تعطیل احکام دین و 
فقیه باید اختیار صدور حکم حکومتی را هم داشته   رسد:نوبت به جعل ششم می

باشد: فقیه را جانشین پیامبر )ص( در حکومت بر جمیع خالیق و صاحب 
ر به جعل هفتم: شود مگ! اما این شش جعل، ممکن نمیکندمیوالیت مطلقه 

تواند بکند. حکومت صاحب والیت مطلقه! و این هفت جعل را هر عقلی نمی
ها را بکند که اصل راهنمایش ثنویت تک تواند این جعلعقل قدرتمداری می

پذیر شود و دین محور فعلمحوری باشد. محور فعال مایشاء، الجرم قدرت می
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گاه، او گردد که قدرت است. بدینتابع محور فعالی می سان، آگاه یا ناخودآ
شود . از خود بیگانگی وقتی کامل میکندمیقدرت فعال مایشاء را جانشین خدا 

که عقل خدا را قدرت بپندارد و پیامبر)ص( را قدرت مجسم و فقیه را خلیفه 
پذیر باشد؟ تواند محور فعال و قدرت محور فعلپیامبر بگرداند. چرا دین نمی

 کندمیوعه حقوق باشد، عمل به آن، نبودن قدرت را ایجاب زیرا هرگاه دین مجم
و اگر در بیان قدرت از خودبیگانه شده باشد، جز در توجیه قدرت کاربرد پیدا 

 .کندمین
قرار، برای آنکه دین وسیله توجیه قدرت بگردد، نخست باید به دینب      

 حکومت صاحب اختیار مطلق، یعنی قدرت، اصالت و تقدم و سلطنت
بخشید و سپس دین را تابع آن کرد. خمینی نیز، با اصل راهنمای عقل 

آیا  است.گرداندن ثنویت تک محوری و هفت جعل همین کار را کرده 
 در قران، اثری از حکومت هست؟ نه. اثری از حکومت بخشیدن به پیامبر )ص(
هست؟ نه. سلب هر صفت و اختیاری که میان پیامبر )ص( با قدرت رابطه 

رار کند، هست: پدر و وصی و وکیل و نصیر و ... نیستی. اگر بخواهی برق
توانی کسی را هدایت کنی و... حق حالل را حرام کردن و حرام را حالل نمی

نتخب مسوره فتح، پیامبر  18کردن نداری و... حق جعل قانون نداری. بنابر آیه 
مقام، مجری مردم بود و خداوند نیز این انتخاب را تصویب کرد. در این 

 ن، نظام شورائی هست. های شوری بود. در قرآتصمیم
دانست هایش نمانند و تنها قرآن بماند. او میو پیامبر )ص( خواسته بود گفته    

، «دینی«که قدرتمداران، از راه جعل، به قدرت صفت صالح و بیشتر از آن، 
هایش ثبت ت گفتهخاطر خواس. بدینکنندمیدهند و دین را وسیله توجیه آن می

نشوند و نمانند. اگر حق جعل حکم داشت و این احکام را جعل کرده بود، چرا 
داد؟ مجموعه ای از گفتار پیامبر )ص( با عنوان باید چنین دستوری می

ها از پیامبر )ص( گرچه بسیاری از گفتهاست. انتشار یافته « الفصاحهنهج»
یک حکم حکومتی قابل اجرا در نیستند زیرا ناقض قرآن هستند، در آنها 
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شود، چه رسد به اینکه حکمی باشد که تا ابد دوره پیامبر، نیز یافت نمی
قابل اجرا باشد. ممکن نیز نیست. زیرا حکومت قدرت است و حکم 

 حکومتی قابل اجرا تا ابد، با وجود حکومت در تناقض است.
می است: رابطه اسال شود اینجا، پرسش بسیار مهمی که مطرح میدر این     

 شدن نظام با حقوقی که انسان دارد، رابطه تضاد است و یا رابطه توحید؟
 

رابطه « اسالمی شدن نظام»رابطه حقوقی که انسان دارد با  ❋
 تضاد است زیرا:

ا توجه به هفت جعلی که خمینی بر اصل فعال مایشاء خواندن حکومت کرده ب    
ای، بعد از پاسخ به خمینی )والیت مطلقه فقیه را قبول است و به آنچه خامنه

کنیم نظام(، نیاز نداریم بگوئیم فرض می« رهبر)»است دارم(، گفته و رویه کرده 
ه عمل مراد او از حکومت اسالمی، ب منظور او از نظام و دولت این یا آن باشد:

زاحم درآمدن کامل والیت مطلقه فقیه است. از منظر او، دولت بمثابه سه قوه م
گذار خود او است و قاضی اول و اصلی خود او است. قاضیان است. قانون

ز منصوب او و مأموران هم مجری اوامر و نواهی او هستند. جامعه هم کاری ج
درآمده  ن، از دید او، نظام یک طرح است که قسمتی به اجرااطاعت ندارد. بنابرای

کم و کاست، طرح استبداد فراگیر یا، و بقیه باید به اجرا درآید. اما این طرح، بی
سال، حاصل اجرای این طرح، هم وضعیت  39همان فرعونیت است. پس از 

، ستیزی است. طرحهراسی و هم دینگریزی و هم دینامروز کشور و هم دین
آنکه به اجرا درآید. به اجرا درنیامده، هم به این های عظیم ببار آورده بی ویرانی

ای از های عظیم ببار آورده و در مرحلهدلیل که طرحهائی از این نوع، ویرانی
ترین سازگاری را با اند و هم بدین علت که طرح، کماجرا، به شکست انجامیده

هائی عنی فاقد سازگاریهائی است که طرحوضعیت امروز کشور و جهان ندارد. ی
ا و از نوع استبداد فراگیر کلیسا در قرون وسطی و استبدادهای فراگیر نازیه

 المللی زمان خود داشتند. استالینیستها در قرن بیستم با وضعیت داخلی و بین
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ما بخصوص این با حقوق ذاتی حیات انسان و با حقوق او بمثابه شهروند و ا    
لی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی است که حقوق م

ها بمثابه فرد و بمثابه عضو جامعه و تضاد دارد. نه تنها این حقوق را انسان
کنند و اختیار یک تن بر جان و مال  بمثابه جامعه دارند و خود باید به آنها عمل

ق مطلقی که قدرت مطلو ناموس آنها، مزاحم عمل به حقوق است، بلکه اختیار 
تعریف دیگری از آن ممکن  –شود ، تعریف می«جمیع خالیق»یک تن بر 

 ضاد نسبی که تضاد مطلق دارد. توضیح اینکهبا حق، نه ت ، -نیست
در رابطه قوا هرگاه یک طرف فعال مایشاء باشد )والیت مطلقه( و طرف  ●

زور ابطه بازور مطلق با بیشود، رقوائی که برقرار می طهپذیر کامل، رابدیگر فعل
 ومطلق است. این رابطه ضد مطلق حق است. زیرا، در این رابطه، ترکیب پول 

رکیب بر تعلم و فن و... و زور، کاربرد دارد. حق مطلقا کاربرد ندارد. زیرا این 
کند. حال اگر تواند در ترکیب محل پیدا آید. لذا، حق نمیضد حق بوجود می

 وزور را بگیرد، ترکیب پول و علم و فن و حق در ساختن در ترکیب، حق جای 
محل قیه بی. هم والیت فکندمیرشد، بنابراین، در رابطه حق با حق، کاربرد پیدا 

شود و هم شرکت همگان در رهبری شود و هم رابطه قوا برقرارکردنی نمیمی
 گردد.میسر می

ای که به جامعههر انسان که به حقوق خود عمل کند و هر سان، بدین ●
یت . بنابراین، اگر والکندمیمحل حقوق خود عمل کند، قدرت را بی

است، بخاطر آشنائی ایرانیان به حقوق خود مطلقه فقیه کامل به عمل در نیامده 
تواند از سر راه ای عمل به این حقوق است. آن مانعی که قدرت نمیو تا اندازه

ها تن انسانذاتی حیات هستند، بازداش خاطر که بردارد، حق است. حقوق بدین
شود و استبداد فراگیر، پیش از آنکه کشور را به آور میاز عمل به حقوق، مرگ

خاطر است که استبدادها، بخصوص  خیزد. بدینکند، از میان بر میگورستان بدل
رگ آورند و در میان انبوه ماستبدادهای فراگیر، با انبوه مرگ و ویرانی که ببار می

 خیزند. وو ویرانی، از میان بر می
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های تاریخی، اقلیت کوچکی که بر خاطر است که، بنابر تجربهبدین ●
ایستد، بر اقلیت صاحب ترکیب علم و پول و فن و زور و اکثریت حق می

ود به حقوق عمل شود زیرا هم خشود. پیروز میبزرگ مطیع، پیروز می
برد و هم اکثریت بزرگ را از ر میی را بکایزداو قواعد خشونت کندمی

انقالب ایران این سان  آورد. می غفلت، غفلت از حقوق ذاتی خویش، بدر
اطاعت از اوامر  ز جمله، اعتیاد بهاهای آن انقالب، ممکن گشت. کاستی

و نواهی قدرت، سبب شد حاکمیت استبدادی اقلیت صاحب امتیاز بر 
شد اگر اکثریت ازی ممکن نمیاکثریت بزرگ، بازسازی گردد. این بازس

آمد و داد و وجدان همگانی به حقوق پدید میبزرگ به خشونت تن نمی
ای از مردم، به حقوق خود عمل اگر نه همگان، بخش قابل مالحظه

 ند. کردمی
کار را قرار، هرکس که رابطه حق با قدرت را بشناسد، درجا، راه  دینب    

 به حقوق و عمل به حقوق و زور زدائی: وجدان مداوم کندمیی یشناسا
 ستن قواعد آن.زدائی از راه بکار ببه یمن خشونت
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                                              وضعیت سنجی یک صد و شصت و ششم: 

 آنگ سان سوچی و قدرت؟

 
 2017سپتامبر  14 برابر 1396شهریور  23

، روزی که آنگ 2017سپتامبر  13ها در وضعیت روهینگیائی ❋
سان سوچی از شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 

 منصرف شد:

 
ف آنگ سان سوچی از شرکت انصرا در خبر نوامبر(، 13روزنامه لوموند )    

در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت روهینگیاها را، از زبان 
 است: سان گزارش کردهمقامات سازمان ملل متحد، این

شود(، خانم آنگ نخست وزیر برمه )نام پیشین که اینک میانمار خوانده می ●
مجمع عمومی سازمان  2016سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح، در اجالس 

ئیها )منطقه زیست دوزخیان روی زمین ملل متحد، قول داد از حقوق روهینگیا
مقابله  با پیشداوریها و نارواداریٍّ در استان راخین( حمایت کند. قول داد قویا

گفت دولت حقوق انسان را رعایت خواهد کرد، از حال که میکند. در همان
وزی پیش از م و بردباری نشان دهد. اینک، رخواست، تفاهجامعه جهانی می

پاک سازی »تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به وضعیت مردمی که گرفتار 
کومت بیرمانی حاو، رئیس  کندمیاند، سخنگویش اعالن شده« قومی

 .کندمی)میانمار(، در اجالس این مجمع شرکت ن
ن، کمیسر عالی سازمان اوت که ارتش میانمار، به قول زید رعد الحسی 25از  ●

سپتامبر،  13تا  کندمیملل متحد در امر حقوق انسان، پاکسازی قومی را تصدی 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25942-2017-09-14-15-07-41.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/25942-2017-09-14-15-07-41.html
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اند. در مرز بنگالدش با بیرمانی، هزارتن به بنگالدش پناهنده شده 370
 60المللی که بکار امداد مشغولند، دیگر یارای امداد را ندارند. سازمانهای بین

دهند و در میان آنان، صدها زخمی و ن تشکیل میدرصد پناهندگان را کودکا
 .کنندمیرو کفایت ناند. چادرها بهیچبیمار وجود دارند. همه آنها گرسنه و تشنه

اند، از سال ها سال پیش در بیرمانی سکنی گزیدهبا آنکه روهینگیائیها ده ●
ه ک ، گرفتار تبعیض قومی و نژادی هستند. از آن تاریخ، آنها در کشوری1982

شوند و مهاجران غیر قانونی درصد ساکنانش بودائی هستند، خارجی تلقی می 90
 بشمارند. 

نی به این است باید افزود که این مردم زما اطالعاتی که لوموند انتشار داده بر ●
اجرت، منطقه از بیرمانی مهاجرت کردند که هند مستعمره انگلستان بود و این مه

شد. مهاجران بخاطر یافتن کار مهاجرت هند تلقی میتغییر محل سکنی در درون 
  ند. بنابراین، دولت میمانمار حق ندارد آنها را خارجی بداند.کردمی
نی با توجه به این امر که جمع مهاجران پیش از این تاریخ و مهاجران کنو ●

اند، هزار تن است و شماری هم به هند و هرجای دیگر که توانسته 600افزون بر 
میلیون روهینگیائیها، شماری اندک در  1.1اند، از جمعیت پناهنده شده

ن ملل متحد، در باره حقوق بشر سازما اند و قول کمیسرروهینگیا باقی نمانده
 پاکسازی قومی توسط ارتش میانمار صحیح است. باوجوداین،

سازی خاطر که این پاکروابط قوا در سطح جهان و در سطح منطقه، بدین ●
ها نیست. و از شورای امنیت نیز کاری اند، بسود روهینگیائیرا ممکن کرده

 شود.ساخته نمی
و روحانیان این و آن دین که  نیز، اردوغانای و آل سعود و... و امثال خامنه ●

را « النصر بالرعب»ای، گری هستند، بدینخاطر که چون خامنهگر خشونتتوجیه
اند، در شمار مسئوالن طراز روش و اسالم را وسیله توجیه قدرت خویش کرده

می اول اسالم ستیزی و اسالم هراسی هستند که اینک وسیله توجیه پاکسازی قو
 د. مسئوالن ردیف اول این جنایت و جنایتهای بسیار دیگر نیز هستن است. شده
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ای و نتان یاهو آنگ سان سوچی چرا زبان امثال ترامپ و خامنه ❋
 است؟: و... را پیدا کرده

 
از  آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح است. این جایزه را بخاطر دفاع. 1

است.  دموکراسی در میانمار، دریافت کردهحقوق انسان و مبارزه برای استقرار 
سالها  است، در تمامی آن او سالهای دراز را در زندان و حصر خانگی گذرانده

« ریسممبارزه با ترو»است. اگر امروز او  افکار عمومی جهان از او حمایت کرده
راسی ، آیا تقصیر حقوق انسان و دموککندمیرا وسیله توجیه پاکسازی قومی 

 است. نه. کسی هم تقصیر را به گردن حقوق انسان و دموکراسی نیانداخته است؟
شناسد ای هم او را مقصر مییا تقصیر شخص آنگ سان سوچی است؟ خامنهآ    

گوید: فاتحه جایزه نوبل صلح خوانده شد. طرفه اینکه و هم کمیته نوبل را و می
رئیس »ود او خ ، 67گوید که، در سال در همان ماهی اینگونه سخن می

و بنابر  3700تا  2700بود و چند هزار )بنابر خاطرات منتظری، « جمهوری
ان (، تن اعدام شدند. در همان زم 6000فهرست اسامی قربانیان جنایت، قریب 

د، بودن« رئیس جمهوری»و هاشمی رفسنجانی « رهبر»و پس از آن، زمانی که او 
های سیاسی ن کشیدند. بدستور او، قتلقیام مردم چند شهر ایران را به خاک و خو

گر تن دی 450انجام گرفتند )فروهرها و نویسندگان و روشنفکران و نزدیک به 
است(. باز به دستور او، در سال که فهرستی از اسامی آنها ترتیب داده شده 

، مردم در جنبش همگانی را به رگبارهای مسلسلها سپردند و زندان 1388
یت پیشگی در مقیاس جهان شد. در دولت والیت مطلقه کهریزک او نماد جنا

ها کم سه برابر کل جمعیت روهینگیائیفقیه، شمار مهاجران از ایران، دست
خواندند نمی« مبارزه با تروریسم»ها را ای این جنایتاست. آیا خمینی و خامنه

  خوانند؟ و همچنان نمی
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ل صلح و ودائی و نه با جایزه نوب. تقصیر نه با حقوق انسان است و نه با دین ب2
است که در دادن جایزه، متأسفانه، مالحظات سیاسی جایزه دهندگان. راستی این 

شوند. اما در مواردی از این نوع، جایزه بخاطر تعمیم و غیر آن، رعایت می
دموکراسی و ایجاد وجدان همگانی به حقوق انسان و برانگیختن به عمل به 

است. تقصیر با تغییر رابطه است: رابطه با  داده شده حقوق و رعایت حقوق،
ها آلت فعل قدرت شدند، اگر حقوق وقتی جای به رابطه با قدرت داد و انسان

شوند. نخست چند واقعیت که حقیقت نیز گر آن میعامل جنایت نشوند، توجیه
 هستند را شناسائی کنیم:

گرفتار مرگ و ویرانی همگانی  آنکهتوانند بکاربرند بی. زور را همگان نمی2.1
توانند بکار برند و گرفتار مرگ و ویرانی نشوند. حقوق را همگان میشوند. 

آید و رشد به حقوق عمل کنند، پای زور بمیان نمی  و نیز، اگر همگان
. هر شهروند و جامعه شهروندان نظام اجتماعی باز و فضای کنندمی
      یابند.کران معنویت را باز میبی

طلبد: آنگ سان سوچی، . هر وضعیت و موقعیتی اندیشه راهنمای خود را می2.2
در وضعیت و موقعیت استقامت، اگر بیان قدرت در سر داشت، به استقامت 

شد. فکر راهنمای او، حقوق انسان و دموکراسی را در برداشت. حال توانا نمی
ارتش کودتاچی  آنکه، در وضعیت و موقعیت، نخست وزیر کشوری که، در آن،

ل است، اگر بخواهد به اندیشه راهنمای دوران استقامت عم« قدرت اول»هنوز 
ت حذف کند، یا باید توانائی تغییر ساختار دولت را داشته باشد و یا توسط قدر

همان مشکلی است که خمینی نیز با آن روبرو شد. او بیراهه تسلیم  شود. اینمی
 اختار قدرت و آلت فعل آن شد. این شد کهشدن را در پیش گرفت و زندانی س

ه اندیشه راهنمای انقالب ایران را با اسالم من درآوردی والیت مطلقه فقی
 جانشین کرد. 

تر کنیم، این قسمت از برای آنکه رابطه مرام با قدرت را باز هم ملموس    
کنیم: او افسر ارتش و زمانی آجودان خاطرات غالمحسین بیگدلی را نقل می
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اشرف پهلوی بود. سپس کمونیست شد و به فرقه دموکرات پیوست. پس از 
شکست فرقه، به قلمرو امپراطوری روسیه گریخت. در آن قلمرو، آنچه دید را 

مرامهایش او را به ک.گ.ب ضد باورهای خود یافت و زبان به انتقاد گشود. هم
استالینی، او  «دادگاه»)سازمان اطالعات و امنیت مخوف استالین( لو دادند. 

 سال کرد. 25را محکوم به کار اجباری در سیبری بمدت 
شود. پس از بنابر خاطرات او، در ایران، کشور مسلمان، کمونیست می     

ستان های هستیمحکومیت، در طول راه به سیبری که فقر غذائی یکی از سختی
اند. با مسلمان بودهیابد که ییابد و ده تنی را ماست، اسالم را باز میآن بوده 

شوند که به اتفاق در برابر مرگ بر اثر سرما و فقر غذائی و پیمان مییکدیگر هم
آنها  بیگاری و تحقیر و محرومیت از مداوا و...، مقاومت کنند. در سیبری شمار

شود. جامعه برخوردار از نظام شورائی و تعاونی تشکیل تن می 200افزون بر 
شوند. در پایان ستان، توانا می های هستیی، در برابر سختیدهند و بر ایستادگمی
آمد. شود که هیچ محکومی نباید از آن زنده بیرون میسال از زندانی آزاد می 7

شود گردد. یکبار دیگر دانشجو میعلت رهائی، مرگ استالین. او به باکو باز می
تا  گردد. به وطن باز می قالب ایران،رسد و در پی انو از دانشجوئی به استادی می

 است.کتاب تألیف کرده  40این هنگام، او 
است که بگوئیم: او نه درک درستی از اسالم ر مقام توضیح، آسان این د    

م داشت و نه درک صحیحی از کمونیسم. نسبت به فقر و تیره بختی اکثریت مرد
در مهاجرت کشور حساس شد و چاره کار را کمونیسم دانست و کمونیست شد. 

به باکو، سرخورده شد و استقامت در برابر مرگ محتوم، اندیشه راهنما 
 خواست و او جز اسالم، فکر راهنمای دیگری، در دسترس نیافت. می
است: یکی قدرت و  اما در ساختن این توجیه، از دو عامل مهم غفلت شده    

ت زیرا بر این باور دیگری استخدام مرام توسط قدرت. او به فرقه دموکرات پیوس
بود که قدرت وسیله است و اگر این وسیله برای به اجرا گذاشتن کمونیسم بکار 

شوند. استالین هم همین باور را بختی رها میرود، رنجبران، از رنج فقر و تیره
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داشت. همه آنها که درک صحیحی از قدرت ندارند، نیز همین باور را داشتند ) 
است که نسبت مرام یا بیگدلی استاد دانشگاه دریافته آ خمینی و...( و دارند.

با قدرت نسبت پنبه و آتش است و قدرت مرام را با از خود بیگانه و 
سوزاند؟ پاسخ این پرسش نیازمند مطالعه کارها و تهی کردن میمیان

 زندگی او از زمان بازگشت از سفر مرگ است. 
 
در برابر قدرتی که انسان را فاقد  تادگیسان، در وضعیت و موقعیت ایس. بدین 3

، اسالمی از نوع اسالم کندمیها ترین مرگداند و محکوم به فجیعحقوق می
آیند. ای و کمونیسمی از نوع کمونیسم لنین و استالین، بکار نمیخمینی و خامنه

آید که افق معنویت را که بدون گشوده شدنش، اندیشه راهنمائی بکار می
و  نوع ممکن نیست، بروی انسان بگشاید و دموکراسی شورائی استقامتی از این

تعاون به یمن عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر را راه و روش بشناسد. 
آمد و هرگاه بر زبان چنانکه اسالم والیت مطلقه فقیه مطلقا بکار انقالب نمی

د. آمخواباند، بکار آن استقامت هم نمیآمد، جنبش همگانی را فرو میمی
یز، بکار مارکسیسم از خود بیگانه شده توسط لنین و بسیار بیشتر از او استالین ن

 آمد و نه استقامت. تسلیم محض شدن می
آنگ سان سوچی هم با آن فکر راهنما که در برابر استبداد ارتشیان مقاومت     
 تواند همکار ارتشیان در دولت بگردد. پس، یا باید ساختار دولت، نمیکردمی

و فکر راهنمای ارتشیان تغییر کنند و یا طرز فکر و رویه خانم نخست وزیر. در 
اما برای سال پیش، او از جهانیان خواسته بود، تفاهم و بردباری شیوه کنند. 

اینکه جهانیان تفاهم و بردباری شیوه کنند، او باید همان آنگ سان 
اند که بر فرض سوچی دوران مقاومت بماند. او باید بر حق بایستد و بد

جنگد، ترور فرآورده رابطه وجود سازمان تروری که گویا ارتش با آن می
زیر سلطه است. راهکار پاکسازی قومی و نژادی نیست، راهکار -مسلط 

ها، شناختن زیر سلطه، مبارزه با تبعیض –بازکردن مدار بسته مسلط 
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وند و عضو ها بمثابه انسان و حقوق آنها بمثابه شهرحقوق روهینگیائی
جامعه شناختن و شریک کردن آنها در برخورداری از حقوق ملی و 

  . همگانی کردن امکانات رشد انسان و عمران طبیعت است
یشاروی آتش پ –توانستند همچنان که خمینی و... نیز می –تواند و میا    

سوزاند، در بکاربردن این خشونتی که جنگل زندگی را در تمامی روی زمین می
آن پرده زیر سلطه، بر-گرراهکار، الگو بگردد، راهکاری که نظام جهانی سلطه

 است تا دیده نشود.  کشیده
 
، پذیرفته نیست. چرا «هستم توانم و فاقد امکان نمی». از آنگ سان سوچی، 4

که ساختار قدرتی که پاکسازی قومی و نژادی و سازماندهی جنایت را ممکن 
متصدیان  بتوان از راه عمل در درون آن و همکاری با ، ساختاری نیست کهکندمی

ر جنایت و یا رویه کردن مماشات، اصالحش کرد. تغییرش باید داد. این تغیی
نیازمند وارد شدن جامعه مدنی به صحنه و برخورداری شهروندان از حقوق 
شهروندی است. چاره کار گفتن حقیقت و تمام حقیقت به مردم و شرکت دادن 

ر این دتغییرکردن و تغییر دادن است. این رویه بسا سبب کودتا بگردد. مردم در 
پیوندد که در کشورهای های گرانقدری میصورت، آنگ سان سوچی به انسان

ای در ساختار قدرت مختلف جهان، از جمله در کشورهای آسیائی، از مهره
ندارند  اشتند وگشتن سرباز زدند و نمادهای ایستادگی بر حق شدند. آنها تردید ند

است. با وجود انجامد، این راه ها در حقوقمندی میکه آن راه که به آشتی انسان
 این،
این واقعیت را فاش باید گفت که دین یا مرام، هرچه باشد، در زمان . 4.1

شود. تجویزکردن و مشروعیت بخشیدن به خشونت، از خود بیگانه می
. اگر این مرام شودیز خشونت نمیاگر نشود، با آنچه هست، توانا به تجو

شود که انسان به این حقوق انسان باشد، از آنجا که بکاربردن زور مانع از آن می
کند، ممکن نیست بتواند اعمال خشونت را تجویز کند. الجرم، پای حقوق عمل
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که در این مورد مبارزه با تروریسم است!  –آید و بنام مصلحت مصلحت بمیان می
شود. مورد پاکسازی قومی و نژادی، با شفافیت تمام، براهل جیه میخشونت تو –

هائی که مصلحت بیرون از حق، عین مفسدت است. مصلحت کندمیخرد معلوم 
از این نوع، سرانجام سبب از خود بیگانه شدن فکر راهنمای جانبدار حقوق 

ادی و ترین نوع این از خود بیگانگی، نوع تبعیض نژگردد. همگانیانسان می
هائی هستند که برخوردار از حقوق هستند و قومی و جنسی و ملی است: انسان

دون انسانهائی هستند که برخوردار از این حقوق نیستند. قول هگل. و یا 
هائی این هائی شعور و توانائی برخورداری از حقوق خود را دارند و انسانانسان

شوند. این ممانعت باشعورها نیز میشعور و توانائی را ندارند و مانع برخورداری 
و یا « ارزشهای غرب»است که باید از میان برداشت. حقوق انسان را اگر با 

گر والیت فقیه و یا دین بودائی توجیه کننده خشونت، جانشین کنیم، اسالم توجیه
ای یکی است. و چرا آنگ سان یابیم چرا زبان ترامپ و نتان یاهو و خامنهدر می

 برد؛مقام توجیه، همان زبان را بکار می سوچی، در
گویند اگر دین یا . روشن است که قدرت نیاز به توجیه دارد. بسیارند که می4.2

تواند آن را در توجیه خود بکار برد؟ مرام بیان قدرت نباشد چگونه قدرت می
اهنمائی رکه وقتی هم فکر  کندمیمثال باال، )حقوق انسان بمثابه مرام( روشن 

تواند در بیان قدرت از خود بیگانه ان قدرت نیست، با پا درمیانی مصلحت، میبی
 است:شود. امر مهمی که همگان باید بدان توجه کنند این 

هائی آنرا اندیشه دین یا مرامی که بیان اسقالل و آزادی باشد و انسان    
ها که راهبر به عمل به حقوق است، نه تنراهنمای خود کنند، بنابراین 

انگیزد، بلکه از برقرار کردن چنین آنها را به برقرار کردن رابطه قوا بر نمی
رو، ممکن نیست نخست فکرراهنما از  . از اینکندمیای منع نیز رابطه

ها هستند که با غفلت از حقوق خویش، خود بیگانه بگردد. نخست انسان
و در این  کنندمیبا غفلت از استقالل و آزادی خویش، رابطه قوا برقرار 

رابطه، طرف مسلط دین یا مرام را در بیان قدرت تجویز کننده بکار بردن 
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ها از خود بیگانه ترکیبی از زور و پول و علم و فن و... بر ضد زیر سلطه
پذیری از خود بیگانه . و طرف زیر سلطه آنرا، در توجیه تسلیمکندمی
 . کندمی

مل و موقعیت زیر سلطه را غیر قابل تح. وقتی زیر سلطه زندگی در وضعیت 4.3
ز ا، ناگزیر، یکی کندمیترش گر بطور روز افزون غیر قابل تحملیابد و سلطهمی

 گیرد:سه راهکار در پیش می
الب بازجستن اندیشه راهنما بمثابه بیان استقالل و آزادی )مورفولوژی انق ●

 وع مورد بیگدلی( ایران بنابر تحقیق پل ویی و خسرو خاور و مواردی از نو
بش بکاربردن آن در عمل به حقوق و در برقرار کردن رابطه حق با حق و به جن

 و استقامت در جنبش روی آوردن و یا
رگ همچنان در اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت ماندن )اکثریت بز ●

 وهینگیا(و یار  مردم جهان، از جمله مردم ساکن
غافل از این واقعیت که ناتوانی حاصل غفلت از حقوق و عمل به حقوق و  ●

می برند و به خشونت گردان پناه می تن دادن به حکم زور است، به زور ناتوان
گستری گروند. آنها که شکار مسلط ها و آلت فعل آنها در توجیه خشونت

 شوند، اینان هستند. می
آنگ سان سوچی پذیرفته نیست، عذر مردم  سان، همانطور که عذر. بدین 4.4 

وریه سروهینگیا و مردم فلسطین و مردم ایران و مردم یمن و مردم عراق و مردم 
.. نیز و مردم افغانستان و مردم پاکستان و مردم عربستان و مردم مصر و مردم .
د نیز پذیرفته نیست. تا زمانی که راهکار اول را بر نگزینند، در دوزخی که خو

 ، زندگی در دوزخ. کنندمیزم کش آن هستند، زندگی هی
و یا « کنممحکوم می»و کار آنها که نقش بدیل را بر عهده دارند،     
و... نیست. بلکه شناسائی امر واقع است « معلوم نیست تقصیر کیست»

ها را بازشناساند. افزون آنسان که هست تا که خود به زبان درآید و رابطه
حال که به  را از چرائی نیز آگاه کند و او در همانبر چونی، بدیل 
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، مدار بسته کنندمیدهد که تا ویران نشوند ویران نهشدار می ها مسلط
 .ها بگشایدزیر سلطه را بروی زیر سلطه –رابطه مسلط 
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                                              صد و شصت و هفتم:وضعیت سنجی یک

همه پرسی در کردستان عراق و وضعیتی که رژیم 

 :است؟ار داده ایران را در آن قر

 
 

 2017سپتامبر  21 برابر 1396شهریور  30

پرسی در کردستان عراق در عراق و کشورهای وضعیتی که همه  ❋
 آورد:همسایه پدید می

عبر مکردستان عراق هم مرز است با ایران و ترکیه و سوریه. بنابراین، هیچ  ☻
های این زمینی و هوائی و دریائی به بیرون خود ندارد. با وجود این، با کردنشین

 کشورها همسایه است. غیر از عراق که عرب نشین است؛
ی هرگاه این کشورها مرزها را ببندند، کردستان عراق از لحاظ اقتصاد ☻

یه، سخن . از قرار دادهای نفت و گاز با روسیه و ترککندمیوضعیت سختی پیدا 
فت این بمیان است. روسیه راهی جز ترکیه و ایران، برای جریان دادن گاز و یا ن

یانجامند و منطقه ندارد. هرگاه قراردادها واقعیت داشته باشند و به بهره برداری ب
کیه ا کند، بدان معنی است که مخالفت تربه خارج از کردستان عراق جریان پید

 است. و ایران )اگر از طریق ایران جریان پیدا کند(، مخالفت زبانی بوده
در حال حاضر، در منطقه، تنها اسرائیل است که حامی همه پرسی برای  ☻

که اسرائیل این حق را نه تنها برای استقالل کردستان عراق است. طرفه این
بشمارند، « شهروند اسرائیل»قائل نیست که هم اکنون  ساکنان اصلی فلسطین

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26028-2017-09-21-15-02-08.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26028-2017-09-21-15-02-08.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26028-2017-09-21-15-02-08.html
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است، ها در آنچه از فلسطین برای آنها مانده بلکه حاضر نیست بگذارد فلسطینی
 یک کشور پیدا کنند. 

شورهای منطقه و کشورهای بیرون از منطقه، با همه پرسی بارزانی مخالفت ک    
گزین به او نشود، همه پرسی را یگوید اگر پیشنهاد جا. خود او هم میکنندمی

 انجام خواهد داد:
ردوغان اکه مرزها را خواهند بست.  کنندمیرژیمهای ترکیه و ایران تهدید  ☻

 اند؛نکرده . اما این دو تهدید به حمله نظامیکندمیتهدید به وضع تحریمها نیز 
 نیدر عراق، مجلس و دیوان عالی کشور، همه پرسی درکردستان را غیر قانو ☻

 اند؛خوانده
گویند: المالکی، نخست وزیر پیشین عراق میدر عراق، کسانی چون نوری ☻

 دهیم اسرائیل دومی پدید آید؛اجازه نمی
عراق بمثابه کشور، بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی،  ☻

د، توسط انگلستان ایجاد شد. آیا از مردمی که اتباع کشور عراق خوانده شدن
زمان تمایل به سیده شد حاضرند با یکدیگر در یک کشور زندگی کنند؟ نه. آنپر

قوام ساکن الحاق به ایران نیز ابراز شد. بنابراین که پیدایش عراق نتیجه توافق ا
است، هر یک از آنان حق دارد نخواهد عضوی از جامعه عراق بماند. آن نبوده 

 کهاال این
قانون اساسی جدید عراق، با مشارکت متصدیان کردستان عراق تهیه شده و  ☻

اند. رئیس جمهوری عراق کرد است. در همه پرسی، کردها نیز به آن رأی داده
کردها در مجلس عراق عضویت دارند. در حکومت عراق، وزیران کرد شرکت 

 دارد، در میاندارند. بنابراین، شکستن تعهد وقتی پای کشوری با موجودیتی که 
است، به استناد همه پرسی، تعهدی نه برای دولت عراق و نه برای کشورهای 

که . آنها متعهد به رعایت نتایج همه پرسی نیستند. مگر اینکندمیدیگر، ایجاد ن
حکومت خودمختار کردستان، دالیل قطعی در اختیار داشته باشد برای اثبات 

عراق. هرگاه این دالیل وجود داشته باشند، اجرا نشدن قانون اساسی توسط دولت 
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قدم نخست، مراجعه به مرجع ذیصالحیت، با هدف ناگزیر کردن دولت عراق 
کم و کاست قانون اساسی است. وگرنه، نه در عراق و نه در منطقه، به اجرای بی

 شود؛سنگ روی سنگ بند نمی
د. استقالل و آزادی دو حق از حقوق ذاتی حیات هر انسان هستن ☻

ای حق برخورداری از این دو حق را االصل، هر انسان و هر جامعهعلی
دارند. باوجود این، برخورداری از این دوحق باید واقعی باشد. در 

ای که مجلس آن تعطیل است و پس از دو سال، تنها برای رأی منطقه
شوند و ها رعایت نمیدهد، آزادیدادن به همه پرسی تشکیل جلسه می

های سازمانهای مدافع حقوق بشر، حکومت خودمختار این زارشبرابر گ
و فساد، با فساد در قسمت عرب نشین عراق،  کندمیحقوق را رعایت ن

رد. ، آزادی که از استقالل جدائی ناپذیر است، وجود نداکندمیبرابری 
در  . به سخن دقیق، هرگاهکندمیبدون آزادی، استقالل نیز وجود پیدا ن

ق شهروندان از حقوق انسانی و شهروندی خویش برخوردار کردستان عرا
بودند و بخصوص دو آزادی)اجتماعات و مطبوعات = جریان آزاد 

داشتند، بدون نیاز به همه ها و اطالعات( وجود میها و دادهاندیشه
 و نیز، پرسی، مردم این منطقه از استقالل هم برخوردار بودند.

ماع : ترتیب اجتکنندمیر با خود را طلب استقالل و آزادی وضعیت سازگا ☻
ت. در حمایت از همه پرسی، با وجود پرچم اسرائیل، گویای استقالل طلبی نیس

. با تر شدن و کردن نیستاستقالل توانمندی است، ناتوانافزون براین، 
شود. هر دو قسمت ضعیف تجزیه عراق، عراق بمثابه یک کشور ضعیف می

عه نشین از منطقه سنی نشین جزیه سبب تجزیه منطقه شیشوند. هرگاه پویائی تمی
است. این سه واحد، حتی نیز بگردد، یک کشور به سه واحد ناتوان تجزیه شده 

ن، برای زندگی روزمره خود، چه رسد به فروش نفت و گاز و بکاربردن درآمد آ
 شوند که موجودیت آنها را حفظ کند.نیازمند وابستگی به قدرتی می
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داند اسرائیل طرح تجزیه کشورهای منطقه را در سال کسی هست که نمی آیا    
سال است که در کار اجرای این طرح است؟ حمایتش  37تهیه کرده و  1980

 از همه پرسی در کردستان عراق، دلیلی جز اجرای این طرح دارد؟ 
این سخن که کردها بزرگ ترین قوم در جهانند که کشوری از خود ندارد،  ☻

در کردن تاریخ از وضعیت سنجی با هدف راست را دروغ کردن است. حذف 
است. زندگی حقیقت، اگر عراق با توافق ساکنان آن بوجود نیامده 

فق هفت . ایران با تواهزار سال تاریخ دارد 3مشترک اقوام ایرانی، افزون بر 
قوم بوجود آمد و نخست قوم کرد بر این کشور حکومت کرد. پس از مادها، 

ها و بعد از آنها به پارتها و سپس به اقوام دیگر رسید که جانشین بت به پارسنو
 مادها شوند. بنابراین، کردها بانیان ایرانند. 

رگاه مردم ایران از پنج دسته حقوق خویش برخوردار بودند و همبستگی ه    
شد. در حقیقت، مرزهای کشورهای منطقه، از جمله کامل بود، وضعیت دیگر می

شد که اقوام اند و نه حقوق. هرگاه بنابر آن میران را تعادل قوا پدید آوردهای
تشکیل دهنده هریک از کشورها، برپایه حقوق، کشور پیدا کنند، در منطقه 

از جمله هم رشد انسان و عمران طبیعت.  آمدند سازگار باها پدید میاتحادیه
شد و هم اتحادیه میاتحادیه ایران و کردهای جدا افتاده از وطن میسر 

ند و عامل صلح و کردمیش مالط را پیدا تر که، در آن، کردها نقبزرگ
در وضعیت   .شدند شکل می گرفت ثبات و رشد همه مردم منطقه می

از  کنونی نیز، سیاست ایران، اگر برخوردار از استقالل و آزادی بود، حمایت
اند و در بیرون کت داشتهن شرشد که در بنای ایراکردها و همه دیگر اقوامی می
 .کنندمیاز مرزهای زور فرموده زندگی 

که وضعیت در خاورمیانه، با وضعیت در اتحادیه اروپا فرق حاصل سخن این ☻
یابد، مایل به در این اتحادیه، هرقوم که خود را ثروتمند می. کندمی

نشین دهد خرج مناطق فقیر خواهد مالیاتی که میجدائی است. زیرا نمی
طلبان مطمئن هستند که در اتحادیه شود )مورد اسپانیا و ایتالیا(. جدائی
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اند که وضعیت اقتصادی بهتری نیز پیدا مانند و محاسبه کردهاروپا می
. باوجود این، در انگلستان و اسپانیا و در ایتالیا، مخالفان تجزیه کنندمی

گردند، سلطه آلمان تر بدهند که هر اندازه این کشورها ضعیفهشدار می
گویند فرانسه نیز موقعیت فرودست آلمان را پیدا و فرانسه )بسیاری می

شود. تا این هنگام، این واقعیت تنها عامل تر می( بر اروپا قطعیکندمی
 .است بازدارنده تجزیه این کشورها بوده

یکی  ر عراق جنگ زده و در ایران مالتاریا زده و در ترکیه که خطر تجزیهد    
 از عوامل گرایش دولت به استبداد است و در سوریه و مصر، تجزیه، ضعف را

ای وسیله مؤثر برای که اتحاد ملی و اتحاد منطقهحال این. کندمیتشدید 
ای و رهاشدن از استبدادهای رهاندن منطقه از سلطه قدرتهای فرامنطقه

 . حاکم براین کشورها است
 

فقیه در منطقه در صورت تجزیه موقعیت رژیم والیت مطلقه  ❋
 :عراق

ستبداد از نظر داخلی، باتوجه به این واقعیت که وضعیت امروز عراق فرآورده ا ☻
ها بر این کشور است، باید مطمئن شد که تشدید سرکوب را رویه کردن، بعثی
گرفتار  برد و ایران رااند، میهای همبستگی را که هم اکنون سست شدهرشته

کنیم اینک سو، مرتب بازگو می. واقعیتی که از انقالب بدینکندمیوضعیت عراق 
لبه پرتگاه  رژیم والیت مطلقه فقیه ایران را بهاست:  در عراق قابل مشاهده

 .بردتجزیه می
آور برهد، تواند ایران و منطقه را از جنگ مرگ و ویرانیراهکاری که می    

، بنابراین، استقرار مردم ساالری برخوردار شدن ایرانیان از همه حقوق خویش
 –ها است. کشورهای با این نظام اجتماعی واقعی و از میان برخاستن تبعیض

تواند نقش حامی هر جماعتی را برعهده بگیرد که به سیاسی باز، در منطقه، می
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تواند عامل تحول به استقالل و آزادی در کل منطقه شود و میحقوقش تجاوز می
 بگردد. 

گیرد ر میحال حاضر، رژیم والیت مطلقه فقیه، هم در موقعیت ضعف قرا در    
 و هم خود عامل توجیه تمایل به تجزیه است؛

توانست شود، تا این هنگام، رژیم والیت فقیه میدر آنچه به عراق مربوط می ☻
بنمایاند. با هر دوطرف رابطه داشته باشد،   نقش خود را برای دو طرف، ضرور

ختی پیدا غضوب یکی از دو طرف بگردد. اما از این پس، موقعیت سآنکه م بی
ویه . زیرا اگر جانب بخش عرب نشین عراق را بگیرد، ناگزیر باید رکندمی

آمدها که خواهد خصمانه با کردستان بعد از همه پرسی را اتخاذ کند، با پی
های ها، مغضوب شیعهداشت. اما اگر جانب کردها را بگیرد، افزون بر سنی

 شود. عراق نیز می
هرگاه دولت مرکزی عراق مناطق نفت خیز را خود تصرف کند و منطقه کرد  ☻

د که نشین از آن محروم بماند، بسا منطقه عرب نشین همان رویه را درپیش بگیر
ای هم برای جنگ با مناطق ثروتمند کشورهای اروپائی. در اینصورت، انگیزه

بخش  ق سنی نشین هستند و با تقسیم ثروت دو. این مناطکندمیکردها پیدا ن
توانند به تفاهم برسند. این عراق سودی در عضویت در شیعه و سنی نشین می

 شود.سته میب. راه زمینی اتصال به سوریه و لبنان نیز کندمیپیدا ن« هالل شیعه»
است که بر سر منابع نفت و گاز کار به جنگ بکشد. ورود فرض دیگر این     

م والیت فقیه، در این جنگ، سبب تشدید مغضوبیت ایرانیان در منطقه رژی
شود هرگاه اسرائیل در کردستان حضور مداومی تر میشود. وضع بغایت وخیممی

های نظامی اکنون در محاصره پایگاهپیدا کند. با توجه به این امر که ایران هم 
که مدعی است کردستان و اطالعاتی امریکا و اسرائیل است، رژیم والیت فقیه 

شود که به است، با کردستانی روبرو می عراق را از چنگ داعش بدر آورده
است. از اینرو، در نامه اسد به اسرائیل امکان حضور در مرزهای ایران را داده 
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ای، از منظر وضعیتی باید نگریست که ایران در عراق و منطقه پیدا کرده خامنه
 است: 

است، چند ای انتشار داده ای که شاخه تبلیغاتی خامنهبه خامنهنامه بشار اسد  ☻
 ای است:وظیفه

یکنان فوتبال و تماشاگران که ایرانیان از قیافه و زبان باز –. نفرت از ایران 1
واقعیت ندارد. محبوبیت ایران واقعیت دارد. اما نامه  –سوری شنیدند و دیدند 

های عرب است و نمایندگی از مردم کسی که خود مغضوب مردم سوریه و کشور
 شود؛سوریه ندارد، گویای محبوبیت ایران در سوریه نمی

. پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وسائل ارتباط جمعی به 2
های محوری این اجالس اطالع جهانیان رساندند که ایران و کره شمالی، موضوع

نطقه، از مو نقشش در « برجام»دانست که خواهند بود. پس، رژیم می
های اصلی سخنان ترامپ خواهد بود. در حقیقت، در جلسه عمومی موضوع

ف آن سازمان ملل متحد، ترامپ رژیم ایران را استبدادی و مردم ایران را مخال
ردم توصیف کرد و گفت: این رژیم، بعد از ارتش امریکا، بیشترین ترس را از م

است و در امور کشورهای منطقه دخالت  خود دارد. این رژیم حامی تروریسم
است، شرمگین است و  و او از اینکه امریکا برجام را امضاء کرده کندمینظامی 

اش توضیح داد: مگر اینکه اصالح شود، ماند )وزیر خارجهدر این توافق نمی
ها و دائمی شدن یعنی تعهدهای دیگری به ایران تحمل شود: کامل شدن بازرسی

و خودداری از ساخت موشکهای دوربرد(. پس دستگاه والیت فقیه توافق وین 
 الزم دید پیشاپیش، مدرک ارائه کند که داعش را نه امریکا و متحدانش که

 ایران و متحدانش در حال از میان برداشتن هستند. و
های سنگینی که رژیم سوریه و جنگ داخلی آن به پای ایران گذاشته . هزینه3

است: در سوریه، ایران و روسیه بر امریکا و متحدانش در ده است، بیهوده نبو
 اند. ومنطقه غلبه کرده
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یه، . پیروزی ارتش عراق بر داعش در واپسین مناطق واقع در مرز عراق و سور4
بخشد. زیرا ارتش سوریه نیز دارد به مرز سوریه با واقعیت می« هالل شیعه»به 

 کهرسد. اال اینعراق می
ه ندیگر « هالل شیعه»ردستان بعد از همه پرسی راه عبور باشد، حتی اگر ک ☻

 کهوضیح اینت کمربند قدرت که کمربند ضعف و ناتوانی است. 
رار . برفرض که منابع نفت و گاز شمال و جنوب عراق در اختیار دولت عراق ق1

 های عراق نیز سود خود را در این ببینند که با سیاست رژیم ایران،بگیرد و سنی
برای مدتی طوالنی همداستان شوند، جدائی کردستان از عراق، سبب تضعیف 

هالل »شود و برفرض که دولت بشار اسد بر سوریه حاکم بگردد، عراق نمی
 شود. ، نه کمربند ضعف که کمربند قوت می«شیعه

های های عراق که شیعه. اما احتمال تحقق این فرض، ناچیز است. نه تنها سنی2
شوند از دنیای عرب و نیز از اکثریت بزرگ سنی در جهان حاضر نمیعراق نیز 

جدا شوند و وسیله رژیم ایران در کشور خود و منطقه بگردند. علت شکست 
 مأموریت شاهرودی هم همین است:

مأمور شد به نجف برود هم « رئیس مجمع تشخیص مصلحت»شاهرودی،  ☻
جانشین  برای گفتگو در باره انتخابات سال آینده عراق و هم برای گفتگو در باره

 ای. به قرار اطالع واصل از عراق، او موفق به انجام مأموریت خویش نشدهخامنه
ستان نیستند. نجف اهای عراق نیز همداست. در حقیقت، در حال حاضر، شیعه

ای با موافقت مراجع دو حوزه است که جانشین خامنه نیز قویاً خواستار آن شده
که اینک تشکیل است « مجلس خبرگان»ای و نجف و قم تعیین بگردد. خامنه

ایران  نسبت به خواست نجف که نه تنها نزد شیعه بیرون از ایران، بلکه در شیعه
توانند القید بمانند. در این وضعیت، هرگاه میاست، ن نیز مقام اول را جسته

ها در مخالفت با خود همداستان کند، های عراق را با سنیرژیم نخواهد شیعه
های خود بکاهد. وگرنه، به دنبال کاهش صادرات ایران ناگزیر است از مداخله

 به عراق، نوبت به افزایش بیزاری از ایران خواهد رسید.
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که اسباب اتحادیه های منطقه، بجای آنای حاکم بر کشورقرار، رژیمهبدین    
شد آنها بزرگی را فراهم کنند که توانا به دفاع از استقالل و آزادی کشورها و ر

اند. اما طلبانه شدهدر استقالل و آزادی باشد، وسیله قوت گرفتن تمایلهای جدائی
قوق کدیگر و از حمردم این کشورها چرا اندر نیابند که استقالل و آزادی از ی

اتحاد  دیگر جدائی ناپذیر هستند و نشانه برخورداری از حقوق، توانائی ناشی از
ها و نیروهای و دوستی بر میزان حقوق و افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه

 محرکه و بکارگرفتن آنها در رشد انسان و عمران طبیعت است؟
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                                                           صد و شصت و هشتم:وضعیت سنجی یک

 زور بر ضد حق کار

 
 

 2017سپتامبر  28 برابر 1396مهر  06

چند امر واقع مستمر گویای از یاد رفتن حقی از حقوق که حق  ❋
 قدر شدن تولید و تولیدکننده:تولید است و بی

 
 جمعیت افزایش بخاطر هم. است افزایش در دائم بیکاری میزان ایران، در ☻

 و هاتحریم. تولید از سرمایه گریز و اقتصاد بودن محور مصرف بخاطر هم و
است و تهدید که مرتب یران را بدانها مبتال کرده ا رژیم، که هفتگانه هایجنگ

است که عامل سوم بیکاری اعتمادی ببار آورده و بی شوند، نا امنیتشدید می
 شده اند و هستند. این سه عامل، سبب شدند که بیکاری بحران بگردد. هم

نا به گوید اقتصاد ایران تواکار و امور اجتماعی به صراحت می« وزیر»اکنون، 
 کاران نیست؛جذب بی

 را مطلق فقر گرفتاران. شودمی ترگسترده فقر و ترسنگین تکفل بار زمان،هم ☻
 فرن میلیون 11 خود، برهد، آن از را آنها دهدمی وعده روحانی حکومت که
 و غذا یعنی یه،اول نیازهای از برخورداری که باشد این بنابر اگر اما. انگاردمی

شت را مالک قرار دهیم، تنها، اقلیت جمعیت ایران بهدا و پوشاک و مسکن
 گیرد؛باالی خط فقر قرار نمی

 افتاده هستند آتشی که خشونتها انواع یا اجتماعی هاینابسامانی و هاآسیب ☻
 لحاظ هم را کاذب کارهای هرگاه. هستند مداوم گسترش در نیز ایران، هستی بر

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26113-2017-09-28-14-49-01.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26113-2017-09-28-14-49-01.html
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، اما در آمار آسیبها گنجانده هستند اجتماعی نیز و اقتصادی آسیب که کنیم
 ؛کندمییابیم که در جهنم زندگی ای میشوند، جامعه ایران را جامعهنمی
. است سوبدین پهلویها دوران از مستمر واقع امر یک هم روستاها رهاکردن ☻
. است گرفته شدت و وسعت روستاها از مهاجرت فقیه، مطلقه والیت استبداد در
ر که بطور مستمر در تغییر است، از کار صنعتی و کا ترکیب در واقع، در

 شود؛کشاورزی کاسته و برکارهای کاذب افزوده می
 لتعطی بسیاری هایکارخانه. کندمین کار کامل ظرفیت با صنعت بخش ☻
 تا آنها زا و واسط کاالهای تا تجهیزات از واردات به آنها وابستگی و شوندمی

 ؛ است افزایش در دائم اولیه، مواد
 حکومت. است کاهش در مستمر بطور گذاری،سرمایه بر دولت توانائی ☻

 بودجه. ندارد اختیار در گذاریسرمایه برای پولی که کندمین پنهان هم روحانی
بخش »یابد. بلعد و کسری آن همچنان افزایش میدرآمد نفت را می تمام

ها و منزلتها وجود دهد. زیرا هم امنیتگذاری نمینیز تن به سرمایه« خصوصی
ی ندارند و هم در اقتصاد مصرف محور، سرمایه تنها در کوتاه مدت و در جائ

 رو،تواند بکار افتد که میزان رانت حداکثر است. از اینمی
گریزند. بنابراین ترکیب درخور می  ها همچنان از کشوراستعدادها و سرمایه ☻

شود. عوامل تولید نیز از دسترس اقتصاد ایران خارج نیروهای محرکه میسر نمی
 شوند؛می
 آیندمی شدن فرستاده جنگ به و گشتن سرباز بکار فقیر مردم که ذهنیت این ☻

اق و سوریه و یمن و افغانستان عر کشورهای در که قوائی به استناد با)
جنگند(، ذهنیت گردانندگان رژیم والیت مطلقه فقیه است. بزرگ کردن می

های جنگ ترجمان این مداوم سپاه و گسترش بسیج و گسیل مزدوران به جبهه
 ذهنیت است؛

 عامل این یکی اند،داشته نگاه بحران در مداوم بطور را ایران که عواملی از ☻
 های قدرتهای انیرانی در ایران است. اینآویز برای مداخلهدست و فرصت ایجاد
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شود، از راه گرفتار کردن ایران در دخالت تنها از راه تحریمها اعمال نمی
 گیرد. وجنگهای منطقه و تشدید محرومیت مردم کشور نیز انجام می

شور و ک جوانان که ایمحرکه نیروی مهاجرت به برانگیزنده یا بیکاری و فقر ☻
ها در درون ها هستند و یا در ناگزیر کردن دولت و جامعه مدنی به تخریبسرمایه

، طبیعت ایران . اما وقتی از اندازه گذشتکنندمیو بیرون از مرزها، کاربرد پیدا 
است.  شوند. امری که واقع شدهو جامعه ایران گرفتار پویائی تخریب می

ریبی مجاز است غیر از هر تخ خاطر است که در ایران امروز،بدین
صدمه « اوجب واجبات، یعنی رژیم والیت مطلقه فقیه»تخریبی که به 

 وارد کند. هر کوششی برای تغییر ساختار سامانه دولت و دیگر بنیادهای
 منوع است:م  پذیر کردن نظام اجتماعی، نیز،جامعه به قصد باز و تحول

 

 نیست!؟:در ایران امروز تنها یک تخریب مجاز  ❋

 
 دولت ناتوانی گزارشگر تنها اجتماعی هاینابسامانی و آسیبها تنوع و فراوانی ☻
 ساختار که هست نیز آن گویای نیست، آنها با رویاروئی و آنها از پیشگیری از

 است، شده دمساز( تخریب)=  مصرف با اقتصادی بعد در که اجتماعی نظام
است.  ساز تخریب گشتهنهزمی  نیز فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بعدهای در

خواری دولت از رویاروئی با اقلیت صاحب امتیاز که موقعیت خویش را از رانت
های سرکوب هم که گستردگی و دیگر فسادها دارد، ناتوان است. دستگاه

اند، محصول یک از خود بیگانگی شگرف هستند. توضیح ای پیدا کردهسابقهبی
نخست به بهانه مقابله با اقلیت حاکمی پدید  سپاه و بسیج و...اینکه 

بود و امروز، در خدمت همان آمدند که انقالب از آنها خلع ید کرده 
روند که اقلیت صاحب امتیاز اقلیت، در سرکوب اکثریت بزرگی بکار می

. اال اینکه انبوه مأموران سرکوب که کار اصلی استبه خاک سیاهش نشانده 
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. بنابراین، با کنندمیاختارهای سازگار با تخریب عمل آنها تخریب است، در س
 است کهنتیجه این  جویند. آنها انطباق می

 :اندشده محدود مستمر بطور هاسرکوب قلمرو ☻
 
شود، سرکوب . در آنچه به طبیعت ایران، منابع آب و غنای خاک مربوط می1

که بیابان کردن  تاست. درست اس به کنار، توان مهار مصرف هم از دست رفته
کار را از راه سازگار  است، اما اینایران را رژیم بطور مستقیم تصدی نکرده 

ی، کردن ساختارهای جامعه با تخریب و ناتوان شدن از مهار فعالیتهای تخریب
 است؛ انجام داده

 
های قاچاقچی ای اقتصادی تنها نیست و، در آن، تنها گروه. قاچاق پدیده2

رو، قاچاق که در سازمانهای سرکوب نیز شرکت دارند. از این شرکت ندارند.
داشت و به تولید صدمه جدی گذشته، قلمروهای معینی )بیشتر مواد مخدر( می

 ه مهار آن نیز نیست؛باست و حکومت توانا گر اقتصاد گشته زد، امروز ویراننمی
ه است، ن ، مایه بقای دولتکندمی. بخش صنعت نفت که درآمدها که عاید 3

 تنها به این دلیل که از حکومت هاشمی رفسنجانی بدین سو، دست کم در طول
سال، همچنان سرمایه برای تجدید تجهیزات مستهلک ندارد و بخشی از  25

است، بلکه  را به ایران ممنوع کردهاین تجهیزات را هم امریکا دارد و فروش آن
ر برداشت ز تخریب منابع بخاطاست، جبخاطر ساختاری که این بخش پیدا کرده 

 غیر علمی از آنها، بکاری توانا نیست؛
 
و یا در شرف تعطیل  کنندمیتر از نصف ظرفیت کار . صنایع کشور که یا با کم4

که هائی دارند که مساعد حیات پایدار آنها نیستند. توضیح اینهستند، سامانه
رکنان و تجهیزات ساختار بمعنای سازمانی که، در آن، عناصر مختلف )کا

روند و سرمایه درگردش و تولید و عرضه و صنعتی و موادی که در تولید بکار می
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نیز رابطه با دولت و نظام بانکی و محیط اجتماعی و طبیعی و اندازه برخورداری 
شوند، تولید محور، بنابراین، قائم به خود از منزلت( نسبت به یکدیگر فعال می

نیست. یک قلم، از دوران شاه سابق، صنایعی ایجاد و توانا به ادامه حیات 
شدند برای بیشترین سهم را از درآمد نفت بدست آوردن و اعتبارات بانکی را می

 است: تر شدهاز آن خود کردن. این رابطه با دولت و نظام بانکی، تعیین کننده
ند و نیز های خود بدهکار بود. در آغاز انقالب، صنایعی که بیشتر از دارائی4.1

شوند بخاطر تفوق بانکها ملی شدند. آنها که کارشان خورد و برد بود مدعی می
کار انجام شد. اما در واقع، بانکهائی که دیگر پولی در آنها  ایدئولوژی چپ، این

ها به خارج از ایران نداشتند و صنایعی که زیر بار نبود و کاری جز انتقال سرمایه
بخاطر نجات اقتصاد کشور، ملی شدند. بدنبال قرض درمانده شده بودند، 

دولت »ه ببازسازی استبداد تک پایه، کار وارونه شد. آن صنایع، از دولت گرفته و 
 داده شدند و کارشان همچنان مکیدن است. و« با اسلحه

های کشور را در دست درصد سرمایه 60نفر  300گفت . احمدی نژاد می4.2
المال هزار میلیارد تومان بیت 82نفر  575گفت: دارند و اسحاق جهانگیری می

د کشور را در جیب دارند. بنابراین، پولی برای تبدیل شدن به سرمایه، وجو
 نداشت و ندارد. و

. نظام بانکی که پس از ملی شدن، تغییر ساختار جست تا که به خدمت 4.3
یدن ارش مکاقتصاد تولید محور درآید، از نوع، همان ساختار را پیدا کرد که ک

اند. ها و انتقال آنها به خارج است. امروز نیز، در واقع، بانکها ورشکستهسرمایه
 و

مل . ساختار بودجه و نیز ساختار واردات و صادرات با تخریب سازگاری کا4.4
و ددارند: دولت نیازمند بودجه است و منبع درآمد ندارد، پس به درآمد نفت 

رای تأمین بخشی از کسر بو افزایش بهای ارز  دهد: واردکردن کاالنقش مهم می
گر و مانع از تغییر ساختار اقتصاد و بیشتر از آن، مانع بودجه. هر دو نقش ویران

 تغییر ساختار نظام اجتماعی، هستند.
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گری، وضعیت متناقضی را در آنچه به . ساختار نظام اجتماعی مساعد با ویران5

است: رژیم والیت فقیه آورده  شود، بوجودمالکیت خصوصی مربوط می
داند. برخالف نص قرآن، مالکیت شخصی را بر مالکیت خصوصی حاکم نمی

حال که  داند. در همانمالکیت خصوصی را بر مالکیت شخصی حاکم می
شمارد، به حکم ساختارهای سازگار با نیز می« مقدس»مالکیت خصوصی را 

است. نه تنها خانه و زمین کرده تخریب، مالکیت خصوصی را تابع مالکیت زور 
شود، زورها بجائی بند نمیو دست بی کنندمیزور را با زورها تصرف متعلق به بی

ها، مالکیت زور بر مالکیت خصوصی، به جای خود، بر بلکه در تمامی رابطه
 مالکیت حقوق ذاتی حیات نیزحاکم است:

. روحانی در کندمی. دولت، حقوق انسان و حقوق شهروندی را انکار 5.1
است که حقوق شهروندی را تدوین و برای اجرا ابالغ سازمان ملل مدعی شده 

 -خاطر که متن تهیه شده است نه تنها بدیناست. دروغی بزرگ گفته کرده 
ی را در برندارد، بلکه ابالغ آن به قوه حقوق شهروند -ایمپیش از این، نقد کرده

ق را شهروندان ز این حقوق است. چرا که حقواطالعی او امجریه هم گویای بی
ا از قید ردارند و آنها باید بتوانند بکار برند. پس دولت یعنی سه قوه باید خود 

ا کند استبدادی ضد حقوق برهد و سامانه اجتماعی ساختار سازگار با رشد را پید
 تا که شهروندان بتوانند حقوق شهروندی خود را بکار برند.

داند، از اصل تقدم و تسلط می« حفظ نظام»که کار خود را . قوه قضائی5.2
ی . در تجاوزهای مستمر به مالکیت خصوصکندمیمالکیت زور بر حق پیروی 

. نتیجه اول آن کندمیصل پیروی اند، از این انیز که به گستردگی ایران گسترده
 رو، ها هستند. از ایناست که شهروندان فاقد منزلتها و امنیتاین 
. دستگاه قضائی و سازمانهای سرکوب، در نزاع میان حق و قدرت، از 5.3

اند که شود، زور را روش گرداندهجمله، در آنچه به مطالبات کارگران مربوط می
 برند:در همه جا و همه وقت بکار می
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روش عمومی دستگاه قضائی و دستگاههای سرکوب استفاده از  ❋
 است:زور برضد کارگران و هر صاحب حقی

 
ارگران آذر آب ماهها مزد نگرفته و برای مطالبه مزدهای معوقه خود، ک  ☻

آور و باتوم اند. واکنش اول مأموران رژیم، حمله به آنها با گاز اشگاجتماع کرده
شود، مدیر عامل حقوق معوقه را پرداخت و اسلحه گرم است. سرکوب موفق نمی

که بپرسی  ر طی سالها است: از کارفرما. این یک نمونه از صدها رویداد دکندمی
دهد: زیرا کارخانه با ظرفیت کامل دهد؟ پاسخ میچرا مزد کارگران را بموقع نمی

بپردازم.  . واردات هم مزاحم است و درآمد نیست تا مزدها را بموقعکندمیکار ن
ختی؟ بعد از اعتصاب و زد و خورد پول را از کجا آوردی مزدهای معوقه را پردا

 تواند این باشد: قرض کردم!ترین پاسخ میانآس
اساس بر واقع، ساختار کارفرمائی، همانند ساختار کشور است:  اما در     

شود قدرت بر والیت مطلقه قدرت است. این اساس است که سبب می
. با کندمیحق، مسلط و حاکم باشد. بروفق این سلطه، کارفرما عمل 

شود. یعنی در صورت لزوم رفتار میخود او نیز، برابر همین سلطه 
شود. آن ساختار که تا تغییر نکند، تخریب همواره دستگیر و محکوم می

 ؛گسترد، این ساختار استدامن می
یابند، ی انتشار میاسالم انقالب در که سرکوب هایسازمان باره در گزارش ☻

عقول ها را در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، پیشاروی گستره این سازمان
نهد. آن از خود بیگانگی که در قسمت اول این وضعیت سنجی، عبرت بین، می

دهد: خاطر نشان شد را این گزارش، شفاف، در برابر عقول سبب جوی قرار می
أمور تأسیسی که قرار بود از مستضعفان در برابر مستکبران حمایت کند، اینک م

 شبانه روزی سرکوب جمهور مردم است. 
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های نظامی و اطالعاتی و نظر آوریم که ایران در محاصره پایگاه وقتی در    
است، نخستین پرسشی که خود را به  گرفتار هفت جنگ و تحریمها و تهدیدها

نمایاند، این پرسش است: در شبکه داخلی و جوی میعقول عبرت بین و سبب
خارجی تهدید و خشونت، آیا اقتصاد تولید محور امکان وجود دارد؟ 

است،  ورداری از حق کار وقتی این کار تولید در ساختار اقتصاد تولید محوربرخ
 گوید پاسخ این پرسش منفی و چرا است. ممکن است؟ وضعیت امروز کشور می

ها بکار رود، الجرم در تخریبما نیروئی که در ساختن و رشد بکار نمیا    
 است که  رود. نتیجه اینمی
د اختار نظام اجتماعی و ساختار سیاسی لطمه وار. تمامی تخریبها که به س1

 نکنند، انجام دادنی هستند؛
. تا وقتی که ساختار ذهنی شهروندان با تخریب جور است، به سخن دیگر، 2

شود وبه حقوق عمل عقول قدرت محور هستند، وجدان بر حقوق پیدا نمی
 شود؛نمی

بنابراین در ساختار . تولیدی هم که در ساختار اقتصاد مصرف محور، 3
گیرد، به نسبت بیشتری اقتصادی سازگار با تخریب انجام می –اجتماعی 

آورد )نمونه بارز آن تولید نفت(. بنابراین، همواره میزان ویرانی ببار می
شود. فاجعه بزرگ بطور مستمر بیشتر می  تخریب از میزان تولید بیشتر و

 این فاجعه است.
سنجی، سالها است در باره نیاز جامعه ایرانی به  تخوانندگان این وضعی    
است که این تشریح شنوند. امید ما این خوانند و میمی« تغییرهای ساختاری»

یابند و اینک آن ساختار از ساختار سازگار با تخریب را روشن و قابل فهم می
انند چرا داست که اینک میشناسند. امید ما این پایه را که باید تغییر کند می

شود، ساختار آن سامانه با رشد ناسازگار و با ای قدرت میوقتی محور سامانه
پذیر نیست شود. بنابراین، نه تنها ساختار پایه دولت اصالحویرانگری سازگار می
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و باید با ساختار حقوق محور جانشین شود، بلکه در همه بنیادهای جامعه 
 ساختار قدرت محور باید تغییر کند. 

قرار، در سطح جامعه مدنی، تغییر پایه، ذهنیت قدرت محورِ شهروندان دینب    
است. بازیافتن خود انگیختگی یا استقالل و آزادی است. رهاکردن عقل از 

ت ساختار ذهنی است که با تخریب خوانائی دارد. تغییر رابطه انسان با قدر
سان بمثابه بمعنای رهاشدن از پرستش اسطوره قدرت است. فعال شدن ان

 ای از استعدادها، به یمن وجدان بر حقوق و عمل به حقوق، است. مجموعه
ای که در ساختار آن، محور والیت مطلقه فقیه سامانهو در سطح دولت،     

است، گری سازگار کرده است و این محور ساختار دولت را با ویران
برخوردار از ا که محور قدرتی است که خود را ناپذیر است. چراصالح

 ، بنابراین، تنها در تخریب کاربرد پیداکندمیکاربرد مطلق تعریف 
 قدرت، بنابراین، تغییر سامانه  ِ. تغییر با رهاکردن دولت از والیت مطلقهکندمی

رار گرفتنش قسازگار با ویرانی، از راه جانشین کردن آن با سامانه باز و سازگار با 
   و آزادی است. در خدمت رشد بر میزان استقالل

شوند و تخریب بدون این دو تغییر، نیروهای محرکه تخریب می     
های کردن پایهماند که ساکنانش به ویرانو ایران سرائی می کنندمی

موجودیتش مشغولند و بیگانگان را هم به شرکت در تخریب فرا 
 .خوانندمی
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                                                صد و شصت و نهم:وضعیت سنجی یک

 شوند؟آورند و یا حل میها انفجار ببار میبستبن

 
 

 2017اکتبر  5 برابر 1396مهر  13

 اند:ها که موضوع روز شدهبستبنچند از یک ❋

 
درصد است. در واقع،  50گوید شانس بقای قرارداد وین )برجام( ظریف می ☚

و، ااست اما ترامپ و حکومت  تعهد متعهد کرده 105قرارداد وین ایران را به 
خواهند. به احتمال در عمل بنا به قانون قدرت که زیادت طلبی است، بیشتر می

ژیم والیت رمسئله دیگر نه برنامه اتمی ایران و نه حتی بود و نبود قریب به یقین، 
رود. مطلقه فقیه که موقعیت امریکا در جهان است. این موقعیت دارد از دست می

خاطر است که امریکا در همه جا، جانبدار تجزیه است. در اروپا، ترامپ از بدین
 تابد. ر نمیادیه اروپا را بکه اتح کندمیبرکزیت استقبال کرد و پنهان نکرد و ن

یشاروی قدرت در حال انحطاط، نیاز به همبستگی ملی به حداکثر است تا پ     
شدن  بتوان نه تنها مانع تجزیه کشور شد، بلکه فرصت را برای رویش و توانمند

 شود؛بست با انفجار باز میمغتنم شمرد. وگرنه، بن
یابند )دختر شیخ صادق ها انتشار میها که در باره الریجانیخبرها و شایعه ☚

جاسوس انگلستان بوده و اینک زندانی است. این دختر نوه آیةالله وحید 
ای موافق نیست. حسابهای شیخ صادق خراسانی هم هست که با مشی خامنه

انادا را دارد و الریجانی نیز همچنان مسئله روز است. علی الریجانی تابعیت ک
دو تابعیتی است. محمد جواد الریجانی کسی است که در انتخابات ریاست 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26204-2017-10-05-16-47-23.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26204-2017-10-05-16-47-23.html
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ها تماس گرفت بخاطر جلب حمایت آنها از ، با انگلیس1376جمهوری سال 
نامزدی ریاست جمهوری که ناطق نوری بود. برادر دیگر که پزشک است، متهم 

 وه او را در مجلس پخش کرد. نژاد نوار مطالبه رشبه رشوه ستانی است و احمدی
ها یک سخن است و گویائی آنها سخنی حت و سقم این خبرها و شایعهص    

 شدن رئیسی و سید محمود شاهرودی، اینک اعتبار دیگر است: به دنبال، بی
اعتبار شدن به برادران الریجانی، بخصوص شیخ صادق الریجانی  نوبت بی

است. این  ای هنوز حل نشدهانشینی خامنهاست. به سخن دیگر، مسئله ج رسیده
 مشکل همراه است با مشکل دیگری:

گرای مجلس به فکر صحبت دو اصول« نمایندگان»این روزها، شماری از  ☚
مقام »دارند به  ناباند: نمایندگان ای در کرمانشاه افتاده و گفتهسال پیش خامنه

ی را ر بازنگری قانون اساسعریضه بنویسند و از او بخواهند دستو« معظم رهبری
نظام، بنابر این، حذف رئیس جمهوری که صفت منتخب « پارلمانی شدن»برای 

 مردم را دارد را بدهد. 
شوند که مطرح حث میان موافق و مخالف داغ است. مخالفان یادآور میب    

 کنندگان چون دیگر امیدی به موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری، ندارند،
ای مسئله را دو سال پیش اند. اما اگر خامنهرا کوک کرده« م پارلمانینظا»ساز 

و رئیس « رهبر»بستی که که بنشود، یعنی اینطرح کرد و امروز مسئله روز می
یابد. از آنجا که اصالح نظام در جهتی مخالف جمهوری در آن گرفتارند، مفر نمی

بست را ، پس باید بناست، ممکن نیست« والیت مطلقه فقیه»محور اصلی که 
 با حذف ریاست جمهوری گشود. 

، در گفتگو با روزنامه «نظریه پردازان اصالح طلبی»حمیدرضا تاجیک، از  ☚
طلبی را  پاشنه آشیل اصالح»گوید: (، می1396مهر  10اعتماد ) 

طلبان كاذب و دروغینی میدانم كه همچون موریانه از درون در اصالح
طلبی هستند؛ همان دن جریان و گفتمان اصالحكرحال استحاله و پوك

طلبی پشت ویترین قدرت و نام و به دست جریان اصالحكسانی كه به
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اند، اما با نمایش تصویر كژ و طلبی قرار گرفتهسیاست یا جریان اصالح
كدر و نازیبای خود و جامه گفتمانی و اجرایی كه بر تن دارند، هر 

 «.ترین وازده و دلزده و منصرف می كنندخریداری را از توقف در پشت وی
نخست آنان كه بعد از تمهیدات و »داند: طلبان را سه دسته می او اصالح    

ان تدبیرهای فراوان، بازِ قدرت را تهییج و تحریك كردند تا دمی بر دوش آن
مدلله بنشیند و حالی هم به آنان بدهد. از حال و هوای اینان اگر بپرسید، الح

شان خروس میخواند و قند تو دل شان آب میشود و چاق است و كبك شانچپق
طلبی، سخت به اصالح و تدبیر منزل شخصی و بیخیال اصالحات و اصالح

طلبی را در گرو نزدیکان سببی و نسبی خود مشغولند و تقویت بیضه اصالح
 های نردبان برج بابل قدرت را باالتقویت بیضه خود قرار داده و شتابان پله

طلبانی هستند كه دویدند و دویدند تا سر كوه قدرت برسند. میروند. دوم، اصالح
در این مسیر، به هر كسی كه سر راهشان بود هم نان دادند و هم آب )چك 

م از سفید(. اكنون كه در دامنه كوه قدرت هم جایشان ندادند و نان و آب را ه
گویند به زمین و زمان ناسزا میشی ندارند و بینند، حال و احوال خودست رفته می

گروه دیگر،  .مهریها در آه و فغانندوفاییها و بد عهدیها و نارفیقیها و بی و از بی
اند. اینان خود دو طلبانی هستند كه به تماشای بازی این دو گروه نشستهاصالح

اند: نخست، تماشاگران منفعل و دوم، تماشاگران فعال. گروه نخست، دسته
یگر، اقد حال است، اما گروه دوم نیز از دیدن حال و احوال سه گروه داساسا ف

 حال و هوایی برایشان باقی نمانده و تمامی تالش خود را معطوف زیر سایه
طلبان از در و دیوار جریان و گفتمان كن قرار دادن نام و نشان این نوع اصالحكپا

 «.طلبی استاصالح
بست، صادق زیبا کالم چاره را در جانشین کردن پیشاروی این بن ☻

 گوید:بیند و میطلبی میطلبی با دموکراسیاصالح
من ترجیح می دهم در باره ماهیت این طیف گسترده صحبت نکنم.درحال » 

حاضر این ظیف دارای نقاط خصوصیات و ضعف و قوت هایی است. از 
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ی شده اند، برخی رانده شده از دولتند. یکطرف عده ای ذوب در دولت روحان
معتقدم به جای اینکه وارد این جنگل انبوه شویم و همچون آقای تاجیک در 
این جنگل غرق وگم شویم باید بیرون از جنگل اصالح طلبی بایستیم و به آن 
نگاه کنیم. این سوال مهم را مطرح کنیم که ما اصالح طلبان را برای چه 

 «طلب می دانیم؟خصوصیت آنها اصالح 
دموکراسی »  از« اصالح طلبی»کنم به جای سعی میمن مدتی است     

راد استفاده کنم. این تغییر لفظ باید صورت گیرد. باید ببینیم اف «خواهی
رار دموکراسی خواه هستند یانه. اینگونه باید دموکراسی خواهی را معیار ق

روحانیون و... چقدر دهیم، بگویم اعتدال و توسعه، کارگزاران، مجمع 
تری دموکراسی خواهی معنا و مفهوم مشخص دموکراسی خواه هستند؟ 

 «. دارد باید آنرا جایگزین اصالح طلبی کنیم
منتقد و هم مدافع اصالح طلبان ناگزیر از « نظریه پرداز»سان، هم دینب       

کراسی ستند. دموبست نظری و عملی هدر بن« طلباناصالح»اعتراف به افتادن 
شوند طلبان آنرا در پیش نگیرند، گرفتار انفجار میخواهی مفر است اگر اصالح

 مانند. و سه دسته هم برجا نمی

 انفجار یا تن دادن به گشودن راه؟ ❋ 

بست فکر راهنما که بست باال نیستند. بنهای اصلی تنها چهار بنبستبن    
« قدرت»ی از شکست اعمال بست ناشوالیت مطلقه فقیه است، نیز هست. بن

بست مدیریت ای چند قومی نیز هست. بنحل در اداره جامعه بمثابه تنها راه
 بستی که حاال دیگر پنهانشود از شش بناقتصاد و طبیعت کشور که ناشی می

های پدید آمده، مداومت در بکار بستکردنی نیستند، نیز هست. باتوجه به بن
گشاید، ها را نمیبستاز زور و پول و فن و...( بن بردن قدرت )بمثابه ترکیبی

ای و دستیاران او و حزب سیاسی توان از خامنه. آیا میکندمیانفجار را ناگزیر 
مسلح و... انتظار داشت که آنها از انفجار بپرهیزند و به گشودن راه تن در دهند؟ 

چون اسلحه بدست بدیهی است نباید از اسلحه بدستان ناامید شد و گمان کرد که 
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شناسند. آنها، هم سرنوشت رژیم شاه را دارند، راهکاری جز بکار بردن آن نمی
دانند وضعیت عراق و سوریه و لیبی و حتی مصر چگونه است. اند و هم میدیده

نمونه ترکیه را هم در برابر چشمان خود دارند. افراد تحت امر آنها نیز جدا از 
توان انتظار داشت حرف حساب را بشنوند و از . پس میکنندمیمردم زندگی ن

مانع  بندگی رأس هرم قدرت و سازمانی که حزب سیاسی مسلح است، رها شوند و 
هائی که از گشوده شدن راه نگردند. عمل کننده اصلی مردم ایرانند. لذا، باید راه

 باید گشود را خاطر نشان کرد:
 
الیت مطلقه فقیه، بیشتر از آن، جز ا کردن وبست اندیشه راهنما جز با ره. بن1

با نشاندن حق به جای قدرت، باز نمیشود. دولت برپایه قانون اساسی که 
ای از حق باشد، باید تجدید سازمان بجوید و وظیفه خود را عمل به مجموعه

طلبی فاقد اندیشه راهنما و مدعی اصالح رژیم حقوق بشناسد و بکند. اصالح
بست، سرنوشتی والیت مطلقه فقیه است، در بن در جهتی مخالف محوری که

طلبان جز تالشی ندارد. راهی جز راهی که دموکراسی است، وجود ندارد. اصالح
ان برضد جانبداران دموکراسی و حقوق انس 60امروز آنها هستند که در خرداد 

یش پو حقوق شهروندی کودتا کردند. ایستادگان بر اصول استقالل و آزادی، از 
خوانند. قالب تا امروز، همچنان در این راه هستند و مردم را بدان میاز ان

خوانند. آنها باید بدانند مشکل با بر زبان آوردن طلبان را نیز به این راه میاصالح
 شود. باید شهروند حقوق، حل نمی«طلبیاصالح»بجای « خواهیدموکراسی»

ق، فرهنگ دموکراسی را مند شد و در سطح جامعه مدنی، از راه عمل به حقو
 پدید آورد. 

اما وجدان بر حقوق و عمل به آنها و ایجاد فرهنگ دموکراسی نیازمند     
های راهنما است. هرگاه جامعه نشاندن حق بر جای قدرت در اندیشه

زدائی  امروز ایران از تجربه درس آموخته باشد و بر آن باشد که خشونت
ت ها قدمی اساسی اسها و مرامرا روش کند، اعالن پایان دشمنی با دین
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ها و که باید برداشت. قدم بعدی، آزادی نقد با هدف رها کردن دین
ها از قید از خود بیگانگی، به یمن نشاندن حق برجای قدرت باهدف مرام

بازیافتن بیان استقالل و آزادی است. هرگاه این روش در باره همه طرز 
 رهد. تواند ببست فکری میفکرها بکار رود، نه تنها ایران که جهان از بن

     
 خواندن دروغ بود. روحانی، به دروغ گرداندن« برجام». قرارداد وین را 2

المللی راست، در سازمان ملل، اعتراف کرد وقتی گفت این یک قرارداد بین
ابر است و ضامن آن قطعنامه شورای امنیت است. اما اگر قرارداد است، چرا بر

د؟ راحل قانونی خود را طی نکرقانون اساسی، الیحه نشد و به مجلس نرفت و م
آورد که هم او بود که قرارداد را به مجلس تسلیم نکرد به این عذر که به یاد می

« برجام»ایم تا به مجلس ببریم. آن زمان، قرارداد را ما قراردادی را امضاء نکرده
کشور  نام نهادند زیرا هیچکس حاضر نبود مسئولیت امضاء و تحمیل آنرا به مردم

 رد. بپذی
است  ایناند، امر مهمی که هنوز مردم کشور برآن وجدان شفافی پیدا نکرده    

« محور شدن قدرتهای خارجی در سیاست داخلی»که قرارداد بر پایه 
پذیر نبوده این محور، یعنی قدرتهای خارجی، هیچگاه فعل است. پذیرفته شده

است که طرح محور بوده  ای آن را بکار بردند. ایناست تا که خمینی و خامنه
اند. جنگ را این محور طلبان در ایران اجرا کردهگروگانگیری را ریخته و قدرت

های استبدادی ایران و عراق را به ادامه دادن به آن ناگزیر کرده برانگیخته و رژیم
. با جعل معنی کندمیاست. حاال هم دارد طرح تجزیه کشورهای منطقه را اجرا 

ها که بستل، یعنی آنرا جدائی تعریف کردن و با استفاده از بنبرای استقال
است. در حقیقت، این  کار بس آسان شدهاند، انجام ایناستبدادها پدید آورده

است. چرا که او  بست انداختهای است که خود و کشور را در بنخامنه
های خواست بحران بر وفق استقالل و آزادی حل شود و امریکا و قدرتنمی

نقش شوند. او همچنان به خارجی دیگر، در سیاست داخلی و خارجی ایران، بی
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بست برجا است و انفجارها را بنابراین، بنامریکا بمثابه محور نیاز دارد. 
آورد: جنگهای هفتگانه که اینک ترامپ جنگ اقتصادی آن را ببار می

را هم دارند « امبرج»، تنها انفجارها نیستند، کندمیروز به روز شدیدتر 
 .کنندمیبالی جان ایران 

است: بحران اتمی گرچه در  اهی که وجود دارد و سر راست نیز هست، اینر     
ه شمالی قلمرو روابط خارجی بوجود آمد چرا که رژیم والیت مطلقه فقیه به راه کر

امعه میرفت، اما حل آن داخلی است. توضیح اینکه بر اصول استقالل و آزادی، ج
ریف هرگاه تعایرانی باید جای خود را در منطقه و جهان تعریف و تعیین کنند. 

خواهند بیرون از روابط این باشد که ایرانیان، بر اصل موازنه عدمی، می
زیر سلطه زندگی کنند، اتم از سه کار کرد خود، دو کار کرد، یکی  –مسلط 

م که قلمرو ودهد. کارکرد سنظامی و دیگری تولید برق را از دست می
. کندمیعلم و فن و استفاده از علم و فن در رشد اقتصادی است را حفظ 

شود و از قدرتهای درجا، دولتی که اینک خارجی است، داخلی می
 شود. نیاز میخارجی، خواه امریکا و خواه روسیه و چین و اروپا، بی

جاری شد، جای  ب ایران که بر زبان خمینیشود که در بیان انقالیمیادآور      
ی استبداد ایران در منطقه و جهان همین تعریف را داشت. اگر او بنا را بر باز ساز

شد و گذاشت، نیازمند محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی نمی نمی
گشت و ایران سال نمی 8عامل اجرای طرح گروگانگیری و ادامه جنگ بمدت 

ساز، بدست ویرانی  م والیت مطلقه فقیه بحرانو اسالم و انقالب را در ازای رژی
 سپرد.و تباهی نمی

 
و دیگری کارکِرد ریاست جمهوری، « رهبر»بست دو کارکِرد، یکی کارکِرد . بن3

 محدوده رژیم،  شود. زیرا، درباحذف ریاست جمهوری حل نمی
است که استدالل جانبداران نیز این  –یا مجلس باید صاحب اختیار بگردد  ☻

که هم مشکل دو  –شود در نظام پارلمانی، قوه مجریه حرف شنو مجلس می
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شود یکی مشکل مجلسی که توانا به بکار ماند و بر آن افزوده میکارکِرد برجا می
بردن اختیار بخاطر فقدان اکثریت و اقلیت سازمان یافته و دیگری قوه مجریه 

ه امروز هست و سومی، تر از آنچو مجلس( و ناتوان« رهبر)»  تحت دو فشار
مشکلی بس مهم بر این دو مشکل اول و دوم: آن شهروندان ایران خود را 

 تر خواهند یافت. اختیارتر و دولت را ناتوانبی
شود و والیت مطلقه فقیه بیش تر از آنچه هست مینشاندهو یا مجلس دست ☻

قام جز این م گردد. و چون اختیاراتمی از آنچه اکنون هست، استبداد مطلقه
تر گری و فساد است که گستردهدر اعمال قدرت کاربرد ندارد، ابعاد ویران

جز استبداد مطلق « حکومت اسالمی»ای و دستیاران او هم از شود. خامنهمی
(. اال اینکه وقتی 165نگاه کنید به وضعیت سنجی )  خواهندفهمند و نمینمی

توان حاصل استبداد است. پس، میکارکِرد والیت مطلقه فقیه وضعیت امروز 
 مطلق را پیشاپیش دانست: ایران ویران و متالشی.

زایند، قانون هائی برهد که انفجارها میبستبرای اینکه کشور از بن     
هائی برهد که یکی از آنها، اختیار را قدرت معنی اساسی باید از تقلب

نجام عین و مسئول اای مکردن و دیگری توأم نبودن هر اختیار با وظیفه
مدار شدن دولت، بنابراین، وظیفه شدن صاحب هر مقام و سومی حقوق

حذف محوری است که صاحب اختیار مطلق بمعنای قدرت مطلق و رها 
ها، استقرار بستبیرون رفتن از بن از مسئولیت است. به سخن دیگر، راه

ویش بر والیت )بمعنای حق مشارکت هر شهروند در اداره امور کشور خ
 پایه دوستی و همیاری( جمهور مردم است. 

 
خاطر که حیات های سیاسی موجود در رژیم والیت مطلقه فقیه، بدین. تمایل4

توانند از سازوکار قدرت که مستقل ندارند و حیاتشان قائم به رژیم است، نه می
توانند فکر راهنمای تقسیم به دو و حذف یکی از دو است بگریزند و نه می
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توانند از گزند قدرت توانند از انشعاب رهائی یابند و نه میشفافی بجویند و نه می
 فاسدکننده در امان باشند. 

ود طلبی کردن، با وجخواهی را جانشین اصالحرو، دموکراسیز اینا     
. زیرا دموکراسی همچون کندمیماندن در رژیم، دردی از آنها دوا ن

ی از خود را ناگزیر م نیست و مدعی طرفدارطلبی میان تهی و مبهاصالح
د هم موقع و هم موضع خود را شفاف کند: موقع خود را شفاف کن کندمی

توان هم در سرای رژیم والیت یعنی جایگاه خویش را معین کند: نمی
و هم جامعه  کندمیفقیه اقامت داشت و همان شد که تاجیک توصیف 

درون جامعه مدنی، نیازمند ترک مدنی را اقامتگاه خود کرد. آمدن به 
قدرت بمثابه روش و هدف و اخذ حقوق بمثابه روش و هدف است. 

 وانتقال از متن رژیم به حاشیه آن و نقش مبلغ رژیم را بر عهده گرفتن 
کار خویش را تضعیف بدیل مردمساالر کردن، ماندن و تباه شدن در 

 ر مردمساالریها است. حال که باید پذیرفت راهکار استقرابستبن
است، باید از خودسوزی باز ایستاد و مردم ساالر شد. در بیرون رژیم، 
محلی جز درون جامعه مدنی وجود ندارد مگر یک محل و آن آلت فعل 
قدرتهای خارجی شدن است. بدینسان، راهی که وجود دارد از درون و 
 حاشیه رژیم به درون جامعه مدنی است. در دموکراسی طلبی این اول

 منزل است.
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                                                              صد و هفتادم:وضعیت سنجی یک

ترامپ در قبال حکومت « استراتژی کلی»مواد 

 ایران؟

 
 

 2017اکتبر  12 برابر 1396مهر  20
 
، به کنگره گزارش «برجام»، قرار است ترامپ، درباره 2017اکتبر  15ر د   

که بگوید محتوای دیپلماسی جدید آن کند. پیش از آن، وزارت خارجه امریکا بی
تاریخ است. دهد یکسره متفاوت از دیپلماسی امریکا تا این چیست، اطمینان می

مپ که در روزهای آینده، ترا کندمی، بی بی سی گزارش 2017اکتبر  11در 
 امریکا در باره ایران را اعالن خواهد کرد.« استراتژی کلی»

ها در درون رژیم والیت مطلقه فقیه، یکبار دیگر، شدت مزمان، رویاروئیه    
ن این و روحانی متصدیااست  است: قوه قضائیه به جان قوه مجریه افتاده گرفته

 کندمی، توصیف کنندمیار ایجاد ها برای خود کقوه را بیکارهائی که با دستگیری
گوید بیکار شمائید که حال که به روحانی می و شیخ صادق الریجانی در همان

. کندمیاید، او را تهدید چسبیده« برجام»کشور را به حال خود رها کرده و به 
ن توما 4000همه، گران شدن دالر است: بهای هردالر از مرز اما گویاتر از 

 گذشت. افزایش قیمت،

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26281-2017-10-12-12-20-07.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26281-2017-10-12-12-20-07.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26281-2017-10-12-12-20-07.html
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اند که ترامپ از توافق گوید که متصدیان اقتصاد بنا را بر این گذاشتههم می ☻
کردن ایران بلحاظ اقتصادی، وین خارج خواهد شد، اگر هم نشود، ضعیف

 برد و کاربرد او و حکومت او است.راه
جوید، ها که میگوید خزانه رژیم والیت فقیه خالی است و از چارهیو هم م ☻

  گران فروختن دالر است.
اند. های گوناگون انجام گرفتهر این باره که ترامپ چه خواهد کرد، ارزیابید     

ه است که ببینیم، حکومت ترامپ در چ این در این وضعیت سنجی، بنای ما بر
 برد:هست، قرارداد وین را چگونه بکار می وضعیتی است و در وضعیتی که

 

وضعیتی که ترامپ و حکومتش در آنند، آیا او را نیازمند  ❋
 ؟:کندمی« برجام»

 
است. با غیظ ر سیاست داخلی، تا این زمان، ترامپ جز به تخریب نپرداخته د    

 است، مشغول است. واپسین کردن کارها که اوباما انجام دادهتمام به ویران 
با هدف کاستن از « انرژی پاک»تخریب، تخریب مصوبه اوباما در باره 

 های محیط زیست است:آالینده
خ وعده داده بود کار ایجاد کند. اما واپسین آمار حاکی از کمتر شدن نر ☻

 2017سپتامبر  30در  63.1مشارکت در جمعیت فعال امریکا است )
 Shadowبدین سو(. بنابر برآورد  1978اه مه ترین نرخ از مپائین

Government Statistics  30رخ واقعی بیکاری امریکا، در تاریخ ن 
 در صد است.  22.2جاری، سپتامبر سال 

هزار میلیارد دالر به  19.81، از 2017قرضه دولت امریکا در ماه سپتامبر  ☻
دهند که است. اقتصاددانان هشدار می هزار میلیارد دالر افزایش یافته 19.84

شود. مشکل امریکا و به دنبال امریکا، جهان، به بحران مالی بزرگی تهدید می
که ترامپ باید حل کند، این مشکل است. بنا بر هشدار تر از همه اول و مهم
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های خود را بازپرداخت اقتصاد دانان، در صورتی که دولت امریکا نتواند قرضه
شود و به این رکود جهان را با بحران کند، اقتصاد امریکا گرفتار رکود می

 . کندمیاقتصادی سختی روبرو 
المللی و برقرارکردن صلح روابط بین ها، تنش زدائی ازراهکار بحران قرضه     

های نظامی و غیر آنها و بازسازی اقتصاد در جهان، و به دنبال آن، کاستن از هزینه
. او ،هم کنندمیتولید محور است. ترامپ و حکومت او، وارونه این کار را 

 دهد.افزاید و هم بودجه نظامی را افزایش میبرشدت تنشها می
گرایش به خشونت را که یکی از اشکال آن، تبعیض و ستیزهای نژادی است  ☻

است. دو نمونه از این خشونتها، یکی زد و خورد نژادپرستان با  را بیشتر کرده
سیاهان و مخالفان نژادپرستی و دیگری کشتار الس وگاس و این واقعیت که 

در اسلحه -ر تن هزا 17 ز ابتدای سال جاری تاکنون ا -ساالنه هزاران تن 
شوند، نه تنها گویای نقش منفی ترامپ در جامعه ها بروی یکدیگر کشته میکشی

 او را. چرائی به ریاست جمهوری رسیدن کنندمیامریکائی هستند، بلکه گزارش 
ماجرای نقش روسیه در برنده شدن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری  ☻

است. در نتیجه، هم از عوامل  امریکا، همچنان موضوع تحقیق قاضی مستقل
ثباتی موقعیت او بعنوان رئیس جمهوری در داخل و هم از اعتباری و بیبی

 عیت در خارج از امریکا است. ثباتی این موقاعتباری و بیعوامل بی
: خبرنگار کندمیاعتبار  کردن خشونت با کنگره و وزیران نیز، او را بیرویه ☻

« کودن»او را  ست است که تیلرسون، وزیر خارجه،پرسد: آیا رااز ترامپ می
دهد: دروغ است اما اگر این سخن را گفته باشد، است؟ و او پاسخ میخوانده 

کنم. رویه او با سناتورها و من او را به مسابقه با خود در هوش آزمائی دعوت می
 دهتر است. با ورزشکاران نیز وارد نزاع شنماینده های مجلس نمایندگان خشن

 است.
طوفانهای شدید و پیاپی و آتش سوزی جنگلها گرچه کار او نیست، اما  ☻

اند. چرا که هم دولت مدافعان محیط زیست را به انتقاد شدید از او برانگیخته
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و  کنندمیها را فراهم نفدرال و دولتهای محلی اسباب دفاع در برابر این فاجعه
ضد طبیعت، طبیعت را، بنابراین،  هم او حاضر نیست بپذیرد اعمال خشونت بر

 . کندمیزیندگان را گرفتار خشونتی مضاعف 
داران بزرگ گفت که از ائتالف سرمایهدر دوران مبارزات انتخاباتی، او نمی ☻

گفت از اکثریت بزرگ تحقیر شدگانی نمایندگی ، میکندمیو ژنرالها نمایندگی 
اند که خود بطور مداوم ن ساختهکه توسط نخبگان که نظام سیاسی را چنا کندمی

بر این اکثریت بزرگ مسلط باشند. و اینک، اکثریت بزرگ او را در خدمت 
 یابد.این ائتالف می

 و در سیاست خارجی:
، عنوانی است که اهل سیاست و اهل «بینیرئیس جمهوری غیر قابل پیش» ☻

ه و چین اند. برای کشورهای اروپائی و روسیمطبوعات غرب به ترامپ داده
، مشکل «تنها ابر قدرت جهان»بینی زندگی با رئیس جمهوری غیر قابل پیش

المللی روز به روز و تازه بطور غیر قابل پیش است. زیرا روابط بین ساز شده
های بینی، نه تنها تنظیم رابطه میان کشورها را مشکل کرده، بلکه در سیاست

اسی و اقتصادی، بنابراین، داخلی کشورها نیز سبب اختالل در بعدهای سی
گوید: اول امریکا. و است. بخصوص که ترامپ می اجتماعی و فرهنگی، گشته

 گر در سیاست خارجی امریکا:، یعنی تغییرهای ویران«اول امریکا»
المللی پاریس بر سر کاستن از میزان خارج شدن امریکا از قرارداد بین ☻

 آلودگی محیط زیست؛
ستان بر سر ماندن یا دیه اروپا. ترامپ همه پرسی در انگلثبات کردن اتحابی ☻

ز اخارج شدن از اتحادیه اروپا و رأی اکثریت مردم انگلیس را بر خارج شدن 
 بینی کرد که اتحادیه از میان برخیزد؛اتحادیه ستود. او پیش

ها ناتو را تضعیف کرد و شرط ماندن امریکا در آنرا شرکت اروپا در هزینه ☻
 د؛ قرار دا
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با روسیه و چین هم روابط را بهبود نبخشید. بنابر قول مقامات روس، رابطه  ☻
 دو کشور بدتر از دوره اوباما است. در نتیجه،

های امریکائی را به امریکا بازگرداند و تغییری است سرمایه هنوز نتوانسته ☻
 دار در روابط اقتصادی امریکا با چین و کشورهای دیگر پدید آورد.معنی

یزان مغضوبیت امریکا نزد ملتهای جهان را که در دوره اوباما کاهش یافت )م ☻
داد )میزان مقبولیت  درصد هم رسید(، ترامپ بشدت افزایش 63مقبولیت به 

 درصد کاهش یافت(.  22تا 
نخستین سفر او به خارج از امریکا به عربستان و امضای قرارداد فروش  ☻

ر بمایت آشکار از ائتالف سعودیها و اسرائیل اسلحه به دولت سعودی و نیز ح
 شد. « ایران»ضد 

های شخصیت خویش و هم بنده وضعیت گینابراین، ترامپ هم بنده ویژهب    
است. در این  داخلی و خارجی امریکا است که خود ایجاد و یا تشدیدکرده

اند هم تونگرد و نمیوضعیت، او در قرارداد وین )برجام( جز بمثابه سالح نمی
با توجه  بنگرد. سالحی که باید با سالحهای دیگر جور کرد و بکار برد. بنابراین،

طلقه مبه وضعیتی که ترامپ در آن است و با استفاده از وضعیتی که رژیم والیت 
که ترامپ اعالن خواهد کرد، تدابیر زیر را « استراتژی کلی»است، فقیه در آن 

 گیرد:در بر می
 

ترامپ در  که قرار است « استراتژی جدید»مواد بینی پیش ❋
 روزهای آینده اعالن کند:

 
« جامبر»بمثابه سالح بگردد، به « برجام». او کاربردی که سبب از دست رفتن 1

دارد برای توجیه بکاربردن سالحهای نخواهد داد. لذا، برجام را برجا نگاه می
 دیگر:
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کردن مجبور کردن ایران به تولید ن . همیشگی کردن مهار برنامه اتمی ایران،2
موشکهای دوربرد و ناگزیر کردنش از دست کشیدن از حمایت از تروریسم و 

 آویزهای او برای نگاهپایان بخشیدن به مداخالت در کشورهای منطقه، دست
های نظامی و اطالعاتی( و مشغول داشتن ایران در حلقه آتش )پایگاه

 هفت جنگ بس فرساینده است؛ نگاهداشتن رژیم والیت فقیه به
 
است اردوغان بخواهد که سفیر کنونی  . تعارض جدید با ترکیه که سبب شده3

مردم  امریکا ترکیه را ترک کند، گویا است. گویای این واقعیت است که، از دید
« فعمنا»منطقه، امریکای امروز، فاقد اعتبار است. بنابراین، حفظ موقعیت و 

، در کندمیومتی از نوع حکومت ترامپ را ناگزیر امریکا در منطقه، حک
آمیز در پیش خاورمیانه، به یک طرف بچسبد و با طرف دیگر رویه خصومت

 برشمرده در بند دوم؛« دالیل»گیرد. خصومت با ایران مستند است به 
 
. سیاست وابسته نگاه داشتن کشورهای نفت خیز، بلحاظ اقتصادی، سیاست 4

ز جدیدی نیست. بکاربردن برنامه استقالل اقتصادی، در پی انقالب ایران، ا
. جمله، سبب شد که طرح گروگانگیری در امریکا ریخته و در ایران اجرا شود

ای به ست. خامنهها اسو، اقتصاد ایران زیر فشار تحریماز گروگانگیری بدین
پذیرند. قرار بر لغو تحریمهائی شد که  قرارداد وین تن داد تا مگر تحریمها پایان

بودند. تحریمها بر روی کاغذ لغو شدند  در رابطه با برنامه اتمی ایران وضع شده
گویند بانکهای رتبه اول حاضر به کار با ایران اما در عمل نه. اروپائیان می

 است که . واقعیت اینکنندمیکهای متوسط با ایران کار اند اما باننشده
است ولو بهانه برنامه اتمی ایران . امریکا تحریمهای جدیدی وضع کرده 4.1

 نیست؛
گذاری در ایران را ترامپ و حکومت او تا بخواهی . جو ترس از سرمایه4.2

 است؛سنگین کرده 
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تهیه کنند، هدفی جز  ل نظامیخواهد برنامه عم. وقتی ترامپ از ژنرالها می4.3
گذاری در اقتصاد ایران و تضعیف موقعیت ایجاد ترس شدید از هرگونه سرمایه

تواند ایران در منطقه و تقویت موقعیت ائتالف سعودیها با اسرائیل، چه می
 باشد؟؛

. نگاه داشتن ایران در جنگهای فرسایشی )موضوع بند دوم(، از جمله 4.4
ه ی، برای مقابله با وضعیت داخلی و خارجی امریکا )بکاربردهای وضعیت جنگ

 شرح باال( است؛
است، . با توجه به وضعیت داخلی و خارجی که حکومت ترامپ در آن 4.5
در منطقه، یعنی جبهه « متحدانش»ای جز میدان دادن بازهم بیشتر به چاره

 اسرائیل و دولت سعودی ندارد. و
یر ترامپ و حکومت او هم تدبیری از تداب ها به درون ایران. کشاندن جنگ4.6

سو، اقتصاد ایران را تخریب است. جنگ اقتصادی که از گروگانگیری بدین
های شود با منازعات پرشمار دیگر )بیکاری، فقر، آسیب، همراه میکندمی

ی اجتماعی، آب و عوارض بیابان شدن کشور و تعارض مذهبی و قومی و فلج مال
 مطلقه فقیه(. در نتیجه، و سیاسی رژیم والیت

 
ولو پیش از  –حکومت ترامپ، نه ساقط کردن رژیم « استراتژی کلی». هدف 5

داشتن که در ناتوانی نگاه –اند این، وزیران خارجه و دفاع او از آن سخن گفته
 امریکا در منطقه است.« منافع»آن و استفاده از آن، در حفظ موقعیت و 

 
است، به قول کا، با توجه به وضعیتی که یافته. در واقع، هدف اصلی امری6

است. به سخن روشن، جلوگیری از انحطاط و « بازیافت عظمت»ترامپ، 
است. در وضعیت کنونی امریکا و وضعیت « تنها ابرقدرت»انحالل بمثابه 

کار، حتی کند کردن روند انحطاط و انحالل، ممکن کشورهای دیگر جهان، این
های تحت رقیبان و کشورهای واقع در واپسین منطقهنیست جز از راه تضعیف 
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، هم «اول امریکا»داران امریکا، با شعار سلطه و نفوذ. اتحاد نظامیان و سرمایه
فرآورده وضعیت امروز امریکا است و هم برای به اجرا گذاشتن استراتژی 
تضعیف رقیبان و حفظ سلطه امریکا بر مناطق در حال رهاشدن از این سلطه 

تضعیف، تجزیه را نیز در بر می گیرد. بنابراین، در استراتژی . است
جدید، اگر هم بر زبان ترامپ نیاید، تجزیه بمثابه وسیله تضعیف باید 

باید غنی و لحاظ شود. در برابر این خطر، این وجدان ملی است که می
شفاف و قوتی بتمام بجوید که نیازمند جانشین شدن رژیم با دولت 

اصول راهنما شدن استقالل و آزادی و موازنه عدمی بمثابه حقوقمدار و 
  اصل راهنمای روابط ایران با انیران است. 

ز اصول راهنمای انقالب ایران، یکی استقالل و آزادی و دیگری بناگذاشتن ا    
گیری، ایران به گروگان سیاست خارجی بر اصل موازنه عدمی بود. با گروگان

 صل نقض شدند. امریکا محور سیاست داخلی و خارجیامریکا درآمد و هر سه ا
گر که رژیم گشت و ماند. اثر محور کردن امریکا، تنها، جنگها و استبداد ویران

اند، نیست، بلکه این مهم که وضعیت غیر قابل تحمل مردم ایران را ببار آورده
 های نسل انقالب واند و فرصتگری بکار افتادهنیروهای محرکه در ویران

است، نیز هست. ایران امروز در وضعیتی است نسلهای بعد از آن را، سوزانده 
« تژی کلیاسترا»در اجرای  کندمیکه رژیم والیت مطلقه فقیه را دستیار ترامپ 

 او. 
در روابط درون رژیم و روابط رژیم با « برجام»ر نوبتی دیگر به کاربرد د    

  ازیم.پردکشورهای منطقه و بیرون از منطقه می
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                                                   صد و هفتاد و یکم: وضعیت سنجی یک

 وضعیت ایران از منظر انیران

 
 

 2017اکتبر  19برابر  1396مهر  27
 
هایی را است که ایرانیان، هم وضعیتها برای آن سنجینتشار وضعیتا    

آنها را دریابند و بر بیرون آمدن از آنها عزمی یابی بشناسند که درآنند و هم سمت
د توجه . آیا هنوز نبایبرخیزندراهکارهای بایسته،  برای عملی کردن بیابندملی 
شد، ایران ها بها داده میبه این مهم جلب شود که هرگاه به اینگونه مطالعه آنها

 «استراتژی کلی»در وضعیتی نبود که شخصی چون ترامپ برای زبون کردن آن، 
که وضعیتی که به استنادش، او اعالن کند و دستور اجرای آن را بدهد؟ طرفه این

یز ود جلب نکرد. در رژیم نرا توجیه کرد، نیز توجهی را بخ« استراتژی کلی»
م کسی را بر آن نداشت که بگوید ضعفهای خود را بشناسیم و به قوت بدل کنی
را  تا کسی چون ترامپ نتواند ایرانیان را ملت تروریست بخواند و خلیج فارس

خلیج عربی بگرداند و به سعودیها و شیخهای خلیج فارس ببخشد. آن ضعفها 
اند، واقعی هستند و با مدح و ممکن کرده که تهیه و استراتژی ترامپ را

 شوند:و مبلغان رژیم، نیست نمی های گردانندگانثناگوئی
 

وضعیت اقتصادی ایران و مرام رژیم والیت مطلقه فقیه از منظر  ❋
 انیران: 

 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26371-2017-10-19-14-56-14.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26371-2017-10-19-14-56-14.html
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شد، گوید اگر قرارداد وین امضاء نمیترامپ می. وضعیت اقتصادی: 1
شدند، رژیم ایران را از تحریمهای اقتصادی که از دید او بازهم باید شدیدتر می

آورد. در واقع نیز، اقتصاد ایران اقتصادی مصرف و رانت محور است پای در می
 دفسا»و بیماریش رو به شدت است. نه بیکاری دروغ است، نه سرطان فساد که 

خوانند، دروغ است، نه رانت خواری دروغ است و نه این می« ساختاریش
واقعیت که تولید داخلی، حتی به قیمت فروش ثروتهای ملی، کفاف مصرف 

جم قاچاق که حجم واردات بعالوه حدهد، دروغ است. مردم کشور را نمی
یکی  ها،گویند وقتی با این واقعیتمیلیارد دالر می 30حاال رقم آنرا سالی 

فقر گسترده مردم ایران و دیگری بار سنگین شرکت در هفت جنگ و 
سومی رشد منفی اقتصاد ایران، جمع شوند و چهارمی فساد ساختاری و 

شود گذاری، حاصل جمع میهای اجتماعی و ناامنی سرمایهپنجمی آسیب
که وضعیت اقتصادی که از دید قدرت متجاوزی چون امریکا، یعنی این

آورد. درخور یادآوری دی با ایران پیروزی صد درصد ببار میجنگ اقتصا
درصد رشد در  3.5المللی پول )است که حتی بنابر برآورد صندوق بین

سال جاری مسیحی(، رشد اقتصاد ایران حاصل فروش نفت است. یعنی 
منهای نفت، رشد این اقتصاد منفی است. رشد منفی با وجود افزایش 

ر کردن پیشخور، یعنی اقتصادی بغایت ناتوان و بودجه دولت، یعنی بیشت
ر د. آن پر شمار مشکلها که اقتصاد ایران با آنها روبرو است و بسا میرنده

بر زبان نامزدهای ریاست جمهوری جاری شدند را « های انتخاباتیمناظره»
ه خود را مجبور ک –اند و بهتر از کار بدستان رژیم مأموران ترامپ نیز شنیده

از وضعیت اقتصاد  –به خود سانسوری و وارونه جلوه دادن واقعیت  دکننمی
 ایران آگاهند.

 
و کارش توجیه والیت  . اسالم که در مرام والیت مطلقه فقیه ناچیز شده2

ای است که جز در زور گفتن و اعمال خشونت، کاربردی ندارد، مستند مطلقه
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ردن ورود اتباع ایران و ترامپ در ملت تروریست خواندن ایرانیان و ممنوع ک
خاستگاه »هفت کشور از کشورهای مسلمان به امریکا بدین عذر که 

این اسالم چنان از اسالم بمثابه روش بازکردن افق هستند. « هاتروریست
کران معنویت بروی انسان و دربردارنده مجموع حقوق برای زیست بی

ت پر است )در گرهای خشوندر صلح و رشد، خالی است و چنان از توجیه
آموزان کتاب درسی، نامربوطات مصباح یزدی در باره جهاد را به دانش

آموزند. او که در کتاب خود پذیرفته بود قرآن اجازه جنگ ابتدائی را می
دهد( که دهد، در کتاب درسی، این دروغ را به قرآن نسبت مینمی

را در خود ندید. روحانی عمامه بسر نیز، در سازمان ملل، توان استناد به آن
است و  او نگفت ما اسالمی داریم که والیت مطلقه فقیه را تعلیم داده

بنگرید به ایران از الگوئی که بکاربردن این تعلیم از آن پدید آورده است، 
 درس بگیرید. او دست بدامان حافظ شد.

است و یا دروغ است که والیت مطلقه فقیه کاربردی جز خشونت نداشته آ    
تواند داشته باشد؟ آیا کسی هست کاربردهای والیت مطلقه فقیه ارد زیرا نمیند

ربانی را جز در بکاربردن زور، فهرست کند؟ آیا کسی هست بتواند بگوید اسالم ق
گستری رژیم والیت مطلقه فقیه نیست؟ آیا کسی هست نداند که  اول خشونت

یت هراسی است؟ آیا ماهرژیم والیت فقیه است که عامل اسالم ستیزی و اسالم 
است؟  استبدادی متمایل به توتالیتاریسم رژیم قابل پوشاندن از چشم مردم دنیا

 وآیا باید تعجب کرد از اینکه ضد اسالمی که مرام والیت مطلقه فقیه است 
گر تروریستهای القاعده و داعش و... است، دستمایه امثال مرامی که توجیه

 است؟ی شده ترامپ در اسالم و ایران ستیز
 

سپاه و عملیاتش در درون و بیرون مرزها و هفت جنگی که  ❋
  ایران گرفتار آنها است:
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بکار « شوروی». روشی که غرب برای از پا در آوردن امپراطوری روسیه 1
ها بههج، همان روش بود که با آلمان نازی با موفقیت بکار برده بود. گشودن برد

ها. در دوران ریگان ونیستی در همه جبههداشتن رژیم کم و مشغول نگاه
جمهوری امریکا که از رهگذر سازش پنهانی بر سر گروگانها با دستیاران )رئیس

د. خمینی، ریاست جمهوری یافت(، امریکا جبهه مسابقه تسلیحاتی را تشدید کر
هم بخاطر خالی شدن مرامش از آنچه بود و پرشدنش از « شوروی»امپراطوری 

و هم  استبداد فراگیر و هم بخاطر گرفتار سرطان فساد شدنشگرهای توجیه
ها، از پا بخاطر شکستن کمرش زیر بار هزینه سنگین اشتغال در پرشمار جبهه

 درآمد. 
 سو، امریکا روشی جز این روش را به اجرا گذاشتهیا با ایران از انقالب بدین آ    

یران اجرا شد ولی همچنان ود که در اگیری طرحی امریکائی باست؟ نه. گروگان
ساله را امریکا و انگلستان برانگیختند و به  8آویز ترامپ است. جنگ دست

را هم آنها فراهم قول آلن کالرک، وزیر دفاع در حکومت تاچر، اسباب ادامه آن
های اقتصادی را نیز امریکا آغاز کرده و بطور مداوم بکار برده کردند. تحریم

های بزرگ، زمینه یاز رژیم والیت مطلقه فقیه به بحراناست. با وجود این، ن
 ساز موفقیت امریکا و انگلیس و اسرائیل و متحدانشان در منطقه در گشودن

است و هست. آیا ها بوده داشتن رژیم در این جبههها و مشغول نگاه جبهه
 ت؟گرفساله نبود رژیم والیت مطلقه فقیه پا نمی 8گویند اگر جنگ همچنان نمی

از آنجا که سازوکار قدرت سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو است      
، نیاز رژیم به کندمیو اینک این در درون رژیم است که این سازوکار عمل 

بحران دائمی است. محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی نیز این نیاز 
گشایند و انی، آسان جبهه میخاطر است که قدرتهای انیر. بدینکندمیرا تشدید 

تواند از آن خارج شود. حکومت شود و البته نمیرژیم شتابان در آن وارد می
روحانی مأموریت داشت رژیم را از جنگ اقتصادی برهد. در عمل، بیش از 
پیش، رژیم گرفتار این جنگ شد و ایرانیان را هم گرفتار آن کرد. آنچه را ترامپ 
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خواند، در واقع هفت جبهه جنگی است ای خاورمیانه میمداخله ایران در کشوره
 از جمله بدین –که امریکا و متحدانش گشوده و دست رژیم والیت مطلقه فقیه 

اند. از راه فایده را در آنها بند کرده  –خاطر که کاربردی جز خشونت ندارد 
 شماریم:تکرار، این هفت جنگ را بر می

ر مستقیم درآنها رژیم بطور مستقیم و غی ها با یکدیگر که. جنگ قشون1.1
تر مستقیم و بیشتر غیر شرکت دارد: در سوریه مستقیم و در عراق و یمن کم

 مستقیم؛
برنامه اتمی ». جنگ اقتصادی: در حکومت روحانی، تحریمها که بخاطر 1.2

دید برداشته شدند اما نیمه کاره. از آن پس، از راه کاهش ش« وضع شده بودند
ع ت، در پی ورود دولت سعودیها به جنگ اقتصادی با ایران و نیز وضقیمت نف

 است؛ تحریمهای جدید توسط کنگره امریکا، این جنگ تشدید شده
را . جنگ دیپلماسی که امریکا و متحدانش، در پی گروگانگیری، جبهه آن1.3

گشودند و تا امروز، با شدت تمام، ادامه دارد. هر رئیس جمهوری هم یک 
ر انزوا تژی و تاکتیک برای آن تعیین کرد و بکار برد. اما هدف یکی بود، داسترا
داشتن افکار عمومی برای حمله نظامی به ایران  داشتن ایران و آماده نگاه نگاه

شود که گزینه نظامی همواره روی میز رئیس جمهور در صورت لزوم. یادآور می
ریکا و انگلستان ی و اطالعاتی امهای نظامامریکا است. و ایران در حلقه پایگاه

 و فرانسه و اسرائیل است. 
آویز . جنگ مذهبی که رژیم والیت مطلقه فقیه برانگیخت و درجا دست1.4

اکنون، در  ها. همگرترین جنگترین و ویرانشد برای گشودن جبهه این شوم
 و مذهب ستیزی همچنان روش رژیم است. تا آنجا که یک زرتشتی ایران، دین

تواند عضو انجمن شهر است، نمیکه به عضویت انجمن شهر برگزیده شده 
است.  بگردد و سنیان حق ندارند مقامی را تصدی کنند و ستیز با بهائیان مداوم

ه در کدر بیرون از ایران، در سوریه و عراق و عربستان و یمن و بحرین، جنگها 
 اند؛د گرفتهواقع برای قدرت و بر سر منافع است، رنگ مذهبی بخو
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های مسلح در شرق و غرب ایران و در های قومی و غیر آن، با گروه. جنگ1.5
 ران. اینمنطقه، از افغانستان در شرق ایران و فلسطین و لبنان تا یمن در غرب ای

کننده تشدید سرکوبها و تبدیل سپاه به یک حزب سیاسی مسلح جنگها که توجیه
اند. اند، مرتب دامن گستردهو دولت گشته ای از اقتصادمسلط بر بخش عمده

گیر مردم ایران است، مغضوبیت های سنگین این جنگها نیست که دامنتنها هزینه
ارض دیرپای ایران و مسابقه تسلیحاتی و سوختن مداوم فرصتهای رشد نیز از عو

 این جنگ و جنگهای دیگر است؛
بود:  یم والیت مطلقه فقیه. جنگ از راه ترور که، در ایران، آغازگر آن رژ1.6

سازمان  از اجازه ترور سران ارتش که خمینی در دوران انقالب داده بود تا ایجاد
زدند ترین شکل، میترور که در درون و بیرون ایران دست به ترورها، در سبعانه

، جبهه جنگ بشکل ترور در درون 1360زنند. با کودتای خرداد و هنوز نیز می
آویز ترامپ در و دست ا گشوده شد و امروز تا بخواهی گستردهو بیرون از مرزه
برضد ایران است. در این جبهه، امریکا و « استراتژی کلی»وضع و اجرای 

اسرائیل و رژیمهای منطقه و مزدوران آنها نیز شرکت مستقیم دارند. آدم 
 زند. و های سیا یکی از اشکال ترور است که امریکا به آن دست میربائی
. جنگ روانی و تبلیغاتی: انقالب ایران، ایرانیان را محبوب جهانیان 1.7

گیری هم بر آن گرداند. اما گرایش خمینی و دستیاران او به خشونت که گروگان
افزوده شد، سبب برانگیخته شدن جنگ تبلیغاتی و روانی برضد ایران شد. در 

ای و جهانی یافته قهای منطای که در آن زمان گشوده شد و اینک گسترهجبهه
و « ضد اطالعات»های دستگاه تولید رود، فرآوردهاست، سالحی که بکار می

روند. یکی از شوند و بکار میترورهای اخالقی هستند که روزمره تولید می
های آمدهای آن، تشدید محاصره اقتصادی ایران و زیستن ایرانیان در تنشپی

ها و گرترین اثر آن، قطع جریان آزاد اندیشهانمداوم و بسیار شدید است. اما ویر
ثبات شدن و ناامن گشتن زندگی مردم در چهار ها و هنرها و بیها و دانشاطالع

بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در نتیجه، ناممکن شدن رشد 
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ها از ایران است. تشدید فکری و علمی جامعه ایران و گریز استعدادها و سرمایه
 است. دشمنی با ایران هم از عوارض زیانبار آن

 
های امروز، کسانی چون ستایشآویز ترامپ شد. . سپاه و نقش آن که دست2

پوشاند. روحانی و خاتمی و ناطق نوری از سپاه، واقعیتی را که عیان است نمی
 است کهواقعیت این 

 . سپاه یک حزب سیاسی مسلح مسلط برکشور است؛2.1
است که سپاه بر اقتصاد ایران مسلط است. روحانی که گمان  ت این. واقعی2.2
برد ترامپ سپاه را یک سازمان تروریست خواهد خواند و گفت: سپاه در می

یع قلب مردم ایران و منطقه جای دارد، همان کسی است که گفت: شرکتها و صنا
این خود او  اسلحه گرفتیم و به دولت با اسلحه دادیم. پسدولتی را از دولت بی

د. بود که سپاه را هم دولت و هم با اسلحه و هم مسلط بر اقتصاد کشور خوان
 را:واقعیت را گفت اما نه تمام آن

. سپاه در جنگهای هفت گانه شرکت روزمره دارد. شرکت در این جنگها 2.3
 شود؛خوانده می« دفاع از مردم ایران»است که، در زبان فریب، 

گر سرکوب مردم ایران است. در اصل، یک سازمان سرکوب. سپاه متصدی 2.4
است. اگر سازمان مدافع مردم ایران بود، گری سازمان یافته است و برای سرکوب

چرا باید بخش عمده ادارات و دوایر آن، مخصوص سرکوب مردم ایران باشد؟ 
ع سپاه متجاوز به هر پنج دسته حقوقی است که مردم ایران دارند و از موان

 برخورداری ایرانیان از این حقوق است؛
. در صورت، سپاه ضابط قوه قضائیه و در واقع، قوه قضائیه، بخصوص 2.5

گرش )بطور عمده دادگاه انقالب و دادسرای نظامی( مجری بخش سرکوب
 اوامر سپاه است؛

دخالت و آنرا مهندسی « انتخابات». سپاه بمثابه حزب سیاسی، نه تنها در 2.6
گر حتی آن سازمانهای سیاسی است که در محدوده رژیم، لکه سرکوب، بکندمی
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های بیرون از رژیم و حتی آنها که در اجازه وجود و فعالیت دارند. از سازمان
حاشیه آن قرار دارند که مپرس. بنابراین، عامل بازدارنده رشد سیاسی و مجبور 

دی و عامل کننده سازمان سیاسی در اقامت گزیدن در سرای دولت استبدا
بازدارنده سازمان اداری کشور از ایفای نقش راهبردی خویش در رشد کشور، 

 است.؛
داشتن اقتصاد کشور، بنابراین، . نقش سپاه در مصرف و رانت محور نگاه2.7

های اجتماعی که میلیارد دالری و آسیب 30توسعه قاچاق مواد مخدر و قاچاق 
مگرنه  توان پنهان کرد؟را چگونه می کنندمیاینک حیات جامعه ایرانی را تهدید 

ا در استبدادهائی از این نوع، نیروی مسلحی که نقش ستون فقرات آن را ایف
گذاری، همین کردن سرمایه کردن جو ترس و نا امن، از جمله از راه سنگینکندمی

 نقش را دارد و از موانع رشد است؟ و
ای است محصول اجرای طرح محرمانه. سپاه زاده و پرورده انقالب نیست. 2.8

ساله سبب تبدیل شدنش به  8که با پیروزی انقالب به اجرا در آمد و جنگ 
نیروی مسلح اول گشت. ادامه حیاتش بمثابه حزب سیاسی مسلح نیز حاصل 
محور شدن قدرت امریکا در درون و بیرون مرزها و خود از عوامل گشودن 

است. سخنان ترامپ  ه و در آنها ماندهشانده شدهائی است که ایران به آنها کجبهه
کننده حمایت حکومت او از اتحاد سعودیها تا بخواهی صریح هستند: سپاه توجیه

 با اسرائیل و تبدیل عربستان و شیخ نشینها به انبار اسلحه است. 
یش از همه، یکایک افراد سپاه و دیگر نیروهای مسلح و غیر مسلحی ب     

گانه های هفتدم ایران و نگاه داشتن ایران در جبههکه در سرکوب مر
های حیات و هم پایه کنندمیهستند، باید بدانند که هم خود را ویران 

ند ملی در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را. آنها هست
اند را بشناسند و از بازی کردن نقش آلت فعل که باید واقعیتی که شده

 گر باز ایستند.قدرت ویران
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سر را در  ایرانیان نباید وجود سانسور را بهانه کنند و یا همانند کبک    
را در نگرد و آنبرف بپوشانند و نبینند که انیران در ایران چگونه می

بیند. بر آنها است که بدانند آنها که در رژیم هستند و چگونه وضعیتی می
 د از این رژیم ایران برباد دهجز مدح و قدح بلد نیستند، هرآنچه دارن

 ندارند. زیرا خود را بازنده« نظام»دارند. چاره ای جز مداحی سپاه و 
دانند. از بخت بد خود، بندگی مدار میتحول دولت به دولت حقوق

قدرت را بر زندگی از راه عمل به حقوق و در یک جامعه مستقل و آزاد، 
گر است و محل د یأس، ویرانداننبدهند. بر ایرانیان است که رجحان می

هایشان نیست. یأس محل ندارد زیرا عملی جز غافل کردن آنها از توانائی
دهند. باید چشمان خارج شدن از خود را نیز نشان می هر وضعیتی، راه
 اه را دید و در آن شد.ر عقل را گشود و 
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                                      وضعیت سنجی یک صد و هفتاد و دوم:
 ها؟دانشگاه

 
 

 2017اکتبر  26 برابر 1396آبان  04
هایی را از نظر بگذرانیم که نه صحت آنها که گزارش نخست خبرها و لطیفه    

فرسایش، صریح و روشن و دقیق آنها از وضعیت نظام سیاسی بسته و در حال 
 است:
 چند خبر و دو لطیفه: ❋

زاع است. محدوده خانوادگی، میان مجتبی و مسعود ن بار در، این«بیت»در  ☚
ها بعالوه آنها که با مردم روها بعالوه دوراندیشمیانه)»شماری از سران سپاه، 

ق در ارتباط روزمره هستند و از مشکالت روزافزونشان آگاه هستند(، از طری
اند. ای دادهمسعود، گزارشی از وضعیت واقعی کشور و نیروهای مسلح به خامنه

است  گفتهای ها است، به خامنهبه استناد این گزارش، مسعود که داماد خرازی
با  اگر به گوش دادن به مجتبی ادامه بدهی و بگذاری همچنان رتق و فتق امور

 ا. رود و هم خانواده ماو باشد، هم کشور از بین می
آنچه »که آورند برای ایناست که هر از چندی او را می ای کسی شدهاما خامنه ☚

 است.  و معلوم بشود هنوز زنده« الزم است بگوید
تشکیل گروه آقا باالسر جدید برای روحانی و حکومت او برخوردها  برسر ☚

اند. هنوز، قال و مقال برسر حذف کردن یا نکردن ریاست جمهوری شدید شده
فروکش نکرده، قال و مقال در باره تشکیل هیأتی برای نظارت بر اجرای 

روحانی است.  شوند، برخاستهای تعیین میهای کلی نظام که توسط خامنهسیاست

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26451-2017-10-26-13-34-16.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26451-2017-10-26-13-34-16.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26451-2017-10-26-13-34-16.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26451-2017-10-26-13-34-16.html
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بیت »که چرا باید  کندمیاست، شکوه  که اینک رویه تسلیم را در پیش گرفته
 مرتب حکومت او را تضعیف کند؟« رهبر

میلیارد تومان  4600دیوان محاسبات احمدی نژاد را مسئول خورد و برد  ☚
است. در برابر،  است. اما این همه پولی نیست که حیف و میل شده دانسته

میلیون یورو  1400ها حدود است یک قلم از این پول حالی کردهاحمدی نژاد 
ها هم انگلیس گرفته و او به انگلستان انتقال داده و  در اختیار آقا مجتبی قرار

 اند!؟پول را توقیف کرده
شود، اوراق ز آن سو، معاون او، بقائی که به اتهام فساد مالی محاکمه میا    

کار از چند نظر گویائی دارد، است. این دادگاه بردهدفاعیه خود را در سبدی به 
یار است بگوید تا بخواهی سند در اخت از جمله، از این نظر که بقائی خواسته

ها را رسوا خواهد از جمله الریجانی« ایآل خامنه»است که انتشار آنها همه 
ام. دهاست محاکمه من سیاسی است وگرنه من خورد و بردی نکر کرد. و او گفته

 حساب بانکی دارم و نه دخترم جاسوس است. 63نه 
در برابر مجلس، کسانی جمع شده و هستی از دست رفته خود را مطالبه  ☚
کردن جیب اند. خالیسپرده بوده« خصوصی»اند که به مؤسسات مالی هکردمی

ت. مردم از راه مؤسسه سازی، امر واقع مستمری از دوران خمینی تا امروز اس
گاه شویم، باید بدانیم که صندوقها و بانکهای این برای که از اهمیت این فساد آ

اند. با توجه با این واقعیت هزار تن را خورده 300میلیون و  4خصوصی پول 
اند اشتهدهزار خانواده هرچه  300میلیون و  4که اینان خانواده دارند، در واقع، 

 اند. را از دست داده
وه قو اطالعات ریاست جمهوری  کندمیرا شنود « بریبیت ره»قوه قضائیه  ☚

هم همه و سپاه  کندمیهم هر سه قوه را شنود « بیت»و  کندمیقضائیه را شنود 
 !کنندمیترتیب است که همه برای همه پرونده درست  . بدینکندمیرا شنود 

ش ا: خاتمی برای اعالن حمایت خود از سپاه پاسداران، در خانهلطیفه اول ☚
بیند، در برابر خانه، گشاید تا به محل گفتگو با روزنامه نگاران برود. میرا می
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گویند: حق خارج شدن از خانه را ندارد. اند و به او میمأموران همان سپاه ایستاده
گویند: اجازه شوم. میگوید برای اعالن حمایت از سپاه از خانه خارج میمی

روم و گوید: بسیار خوب بر بام خانه می. میخارج شدن از خانه را ندارید
که عمل حصر حمایت . کنایه از اینکنمحمایت خود از سپاه را اعالم می

 خالف واقع او از سپاه را تکذیب می کند.
گوید: به من، شغل تدارکاتچی را روا : خاتمی به روحانی میلطیفه دوم ☚

دهد: شغلی که به شما بینند. روحانی به او پاسخ میهم روا نمی دیدند، به شما آنرا
و آنچه تحت امر مستقیم « رهبر»است. دستگاه « گند پوشی»اند، و من روا دیده

ها و او است، از سپاه و قوه قضائیه و نیروی انتظامی و صدا و سیما و موقوفه
 خواهند برای گند پوشی. می زنند و مأمورامور رهبری و بنیادها و... مرتب گند می

« پدرخوانده»است و  رژیم خصلت مافیائی یافته غیر از اینکه وقتی    
های اصلی را هم مأموران او خانهاو گندزا است و وزارت« بیت»ناتوان و 

 خود از گندزنی مبرا نیستند، گندپوشی« گندپوشان»و  کنندمیتصدی 
گویای ناتوانی مفرط رژیم ناممکن است، همین چند خبر و این دو لطیفه 

گرفتن فرسایش والیت مطلقه فقیه، بسته بودن نظام سیاسی و شتاب
 است.آن
 

 ها؟:علوم و آموزش عالی و دانشگاه« وزیر»خبرها در باره  ❋

 
وزیر علوم و »و دانشجویان نیز اجتماع و به معرفی منصور غالمی، بعنوان  ☚

دانشگاه بوعلی « رئیس بسیجی»اند. این شخص، اعتراض کرده« آموزش عالی
است. پیش از آن، صادقی،  همدان و کارش ایجاد خفقان در این دانشگاه بوده

اند، همه رد های معرفی شدتن به خامنه 10مجلس گفته بود که « نماینده»
است، حاکی است که در فهرست نامزدهای  اند. اطالعی که به ما رسیدهشده
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نفر پیش از او را  21است. بنابراین،  وزارت، این شخص نفر بیست و دوم بوده
 :کندمیاست. اینک ببینیم روحانی بر چگونه حکومتی ریاست  رد کرده« بیت»

فاع + وزارت آموزش و پرورش+ وزارت علوم و آموزش عالی + وزارت د ☚
 که« وزیر»بعالوه وزارت نفت + وزارت کشور+ بعالوه بدنه وزارت خارجه و 

ای، در باشد + واواک، وزیرانی دارند که مأموران خامنه« رهبر»باید مقبول 
 ای، هستند.تحت اداره مجتبی خامنه« بیت»واقع 

هم در برابر دانشگاه شکوه  ش رساله پایان تحصیل، آناکبر والیتی از فروعلی ☚
در  «افت تحصیلی». این روزها، در باره کندمیو آن را فضاحت بار توصیف 

شود. در واقع، هم افت تحصیلی امر واقع مستمر ها، گفته و نوشته میدانشگاه
 :شود. چند نمونهاست و هم بطور مستمر در باره آن صحبت می

ای است كه تحصیلی مسئلهافت اند: ، دانشجویان گفته1387در  ☻
آوری در توان به راحتی از كنار آن گذشت به خصوص زمانی كه علم و فن نمی

 .حال پیشرفت است
: با توجه به توسعه اندها گفتههای علمی دانشگاهسال، هیأتدر همان     

افت تحصیلی ها و كم توجهی به كیفیت و استانداردهای آموزشی، كمی دانشگاه
 .شوداست و به تدریج تشدید می مشکل اساسی مطرح شده به صورت یك

است:  ور تهرانی، رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفتهعباس پ     
های غیر دولتی از امکانات الزم برای تحصیل و تحقیق برخی از دانشگاه

گیرند و دانشجویان برخوردار نیست و در نتیجه دانشجویان از درس فاصله می
 .شودها میموضوع موجب افت تحصیلی آناین 
، 1388بنابر تحقیق منتشره در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، در سال  ☻

است. در  درصد بوده 19میزان افت تحصیلی در رشته پزشکی این دانشگاه،
ها، همه، گرفتار افت های پزشکی و پیرانپزشکی شهرستانواقع، دانشکده

در کنکور « استعدادها»های پزشکی که باید ر دانشکدهاند. وقتی دتحصیلی بوده
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توان شدت افت آنها موفق شوند، شدت افت تحصیلی بدین حد است، می
 های دیگر را برآورد کرد. تحصیلی در دانشکده

، معاون دانشجویی دانشگاه ، دکتر حسن به نژاد1396در فروردین  ☻
شکالت اقتصادی در حال حاضر افت تحصیلی و ماست: تهران، گفته 

 .بیشترین مشکل دانشجویان کشور است
ها باال و هزینه از عوامل افت تحصیلی، بطور مستمر، یکی فقر است. شهریه ☻

 زندگی نیز سنگین است و دانشجو مجبور است هم کارکند و هم تحصیل کند. 
شود. این خفقان ها تحمیل میتر خفقانی است که به دانشگاهاما عامل مهم ☚
ها توانا به جذب خاطر که دانشگاها سیاسی نیست. علمی نیز هست. هم بدینتنه

، نیستند و کنندمیاستعدادهای علمی که چون سیل به خارج از کشور مهاجرت 
خاطر که تجهیزات علمی الزم را نیز ندارند و بودجه کافی نیز در هم بدین

از ایران « فرار مغزها»المللی پول از اختیارشان نیست. بتازگی نیز صندوق بین
از و کشورهای در موقعیت ایران و اثر آن بر رشد نکردن اقتصادهای آنها ابر

 است: نگرانی کرده
( ایران، در میان کشورهای آسیائی، از لحاظ فرا راندن 1369) 1990در  ☻

 است. مغزها، مقام اول را داشته
 25مللی پول، ال(، باز بنا بر گزارش صندوق بین1378) 1999در سال  ☻

 اند.های ایران در کشورهای غرب مشغول بکار بودهخوانده درصد از درس
اظهار « فرار مغزها»، این صندوق نگرانی شدید خود را از 2009در سال  ☻

که در آن سال، زیان فرار مغزها به اقتصاد ایران را دو برابر بود. طرفه این کرده
وری ال، سال پایانی دوره اول ریاست جمهدرآمد نفت برآورد کرده بودند. آن س
یران بابت میلیارد دالر. بنابراین، ضرر ا 82احمدی نژاد بود و درآمد نفتی ایران 

 است.میلیارد دالر بوده  164مهاجرت استعدادها، 
بنابر مقاله کریستن  2016بنابر برآورد وزارت علوم و آموزش عالی، )آوریل  ☻

 Des universitésزیر عنوان  CHRISTIAN DUHAMELدوآمل 

http://orientxxi.info/fr/auteur/christian-duhamel
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iraniennes miroir des contradictions de la République 
islamique  ،کنندمیهزار دانشگاه دیده ایران را ترک  180( ساالنه . 

ای، ناتوانی درصدی های ایران دو گونه است: گونهافت تحصیلی در دانشگاه ☚
از دانشجویان از طی دوره تحصیلی و گونه دیگری، پائین بودن کیفیت 

های ایران، بلحاظ کیفی به دو دسته تقسیم تحصیالت. در حقیقت، دانشگاه
 شوند: می
 دهند وشجو تعلیم میر اقتصادهای غرب، داندهایی که برای کار . دانشگاه1
کاری شدن و یا به کارهائی هایی که برای ماندن در داخل و گرفتار بی. دانشگاه2

 پرداختن که با تحصیل آنها خوانائی ندارند دانشجو تعلیم می دهند.
ر قسمت سوم این وضعیت سنجی خواهیم دید که یکی از روشهای ساکت د    

ها سطح علمی دانشگاه مین اختالفها هداشتن دانشگاهکردن و ساکت نگاه
 است.

میلیون.  4.5میلیون دانشجو دارد و ایران  2.5فرانسه  و به جا است بدانیم که  ☚
ارد. دهزار معلم از استاد تا استادیار و دبیر  70. میلیون دانشجو، 4.5برای 

ها و تجهیزات آزمایشگاهی هم از اندازه کمبود تجهیزات علمی و آزمایشگاه
گیرانه است. ها بسیار سختاست. گزینش دانشجو برای دسته اول دانشگاه بیرون

 است که بهترین استعدادها برای کار در غرب تعلیم بیابند!پنداری قرار بر این 
دانشگاه، در  8های ایران، نشگاه، از دا1395 -1394ر سال تحصیلی د     

های نس، در دانشگاهدر دوره لیسا اند. دانشگاه خوب دنیا بوده 800میان 
درصد دانشجویان را  40های آزاد درصد و در دانشگاه 56دولتی، دختران 

 اند. در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، درصد پسران بیشتر است. دادهتشکیل می
ای ها از ایفای نقشی که در جامعها وجود جمعیت بزرگ دانشجو، دانشگاهب    

 اند:ه شده و بازماندهچون جامعه ایران دارند، بازداشت
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 ؟:کنندمیچرا دانشگاهها نقش نیروی محرکه تحول را ایفا ن❋
 
اند، نبود های ایرانی، بر شمرده. از دالیلی که برای سیل مهاجرت دانشگاه دیده1

کار در خور در ایران است. به سخن دیگر عدم انطباق تحصیل دانشگاهی با 
د اقتصاد مصرف و رانت محور. تحصیالت مهاجرت گزینان نیازمند اقتصاد تولی

امعه ایرانیان در محور در رشدی پر شتاب است . دلیل دیگر را وجود ج
اند که به جوانان مهاجرت گزیده در رفع مشکالت یاری کشورهای غرب دانسته

دلیل سوم را وجود فشارها در زندگی شخصی و جمعی رسانند. می
اند که تر غفلت کردهاست دلیل جویان از دلیلی مهماند. بدیهیدانسته

 آن و توانا شدنشنظام اجتماعی است که استبداد حاکم مانع از باز شدن 
کردن نیروی محرکه در خود با هدف رشد انسان و عمران طبیعت به فعال

ن است. در جهان امروز، اندازه باز و بسته بودن نظامهای اجتماعی، میزا
و  . اگر استبداد نبوددهدمهاجرت از کشوری به کشور دیگر را بدست می
شد، یکه بطور مداوم باز منظام اجتماعی ایران، به یمن فعال شدن نیروهای محر

، کشوری ند، بلکه ایران، وطن خود راکردمینه تنها استعدادها کشور را ترک ن
توانند نهد و آنها مییافتند که بیشترین امکان را برای رشد در اختیار آنها میمی

زان در ساختن الگوی جدیدی از زندگی در استقالل و آزادی و رشد انسان بر می
 ی و عمران طبیعت، شرکت کنند.عدالت اجتماع

 
هزار  700است، ، در امریکا بعمل آمده 2004. بنابر تحقیقی که در سال 2

که یک چهارم آنها، تحصیالت دانشگاهی فوق  کنندمیایرانی در امریکا زندگی 
درصد باالتر از سطح درآمد  20لیسانس و دکترا دارند. سطح درآمد آنها 

است. بهترین سو، بر شمار آنها افزوده شده ان بدینها است. از آن زمامریکائی
تخصص و فوق تخصص در   های فوق لیسانس و دکترا ودانشجویان دوره
هزار دانشجوی ایرانی در  11های امریکا، ایرانیان هستند و بهترین دانشگاه
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بدیهی است که مقایسه آن موقعیت با موقعیت . کنندمیامریکا تحصیل 
شگاهیان در ایران، از عوامل برانگیزنده به مهاجرت و دانشجویان و دان

تغییر نوع نگرش از نگرش به خود بعنوان عامل تحول به نگرش به خود 
 .ای دیگر، استبمثابه داوطلب برخورداری از زندگی درخور در جامعه

رگاه عامل استبدادی که بیشتر از استبداد شاه سابق مهار بر ه    
است، نبود، نگرش  تر و شدیدتر کردهجانبهههای تحصیلی را هممحیط

طبیعی دانشجویان، نگرش در خود، بمثابه معمار بنای الگوی جدیدی از 
  شد.رشد انسان و عمران طبیعت، می

 
ها و های اقتصاد و علوم اجتماعی و نیز مدیریت کارفرمائی. در عوض، رشته3

دهند و پرورش تعلیم نمیساماندهی محیط کار صنعتی، به اندازه کافی دانشجو 
قرار، هم نبود اقتصاد دهند. از سطح علمی باالئی نیز برخوردار نیستند. بدیننمی

کرده که نقشی حیاتی گونه تحصیلشود که نیاز به اینتولید محور در رشد سبب می
گونه استعدادها مانع در اقتصاد تولید محور دارند، کم شود و هم کمبود این

 شود. صاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور میبرگرداندن اقت
 
های ایران پائین است و از سوی ی، سطح تحقیق نیز در دانشگاهی. از سو4

گذاریهای اقتصادی و اجتماعی و ها در برنامهدیگر، رژیم نقشی برای دانشگاه
گذاریها و البته در سیاستگذاری گذاری جمعیت و دیگر سیاستنیز سیاست

دنیای خارج بر اصل موازنه عدمی قائل نیست. در حکومت احمدی روابط با 
نژاد، اقتصاددانان به جرم هشدار دادن به او مجازات شدند و در حکومت 

  ها خواست از قرارداد وین )برجام( دفاع کنند! روحانی، او از دانشگاه
ند اما اپیدا کرده های اروپائی همکاری علمیها با دانشگاهرخی از دانشگاهب   

 در سطحی محدود و تحت مهار شدید.
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. وجود عوامل برانگیزنده به مهاجرت از سوئی و اختالف سطح علمی بیش 5
آور کردن محیط  ها، همراه با تدابیر رژیم برای خفقاناز اندازه دانشگاه

های برخوردار از سطح علمی است که دانشجویان دانشگاه ها، سبب شدهدانشگاه
کنند. بنابراین، تن به کاری « پیشرفته»های ا آماده زیستن در جامعهباال، خود ر

آیند، دهند. وقتی هم به خارج از کشور میآنها را به خطر اندازد، نمی« آینده»که 
 گزینند. سکوت می

که ، عالوه بر اینکنندمیهای درجه پائین تحصیل ر دانشگاهدانشجویانی که د    
حت تدارند، جنبش را مساوی با اخراج از دانشگاه و تحت تضییقات بسیار قرار 

. هم کنندمیکاران ارزیابی ها و افزوده شدن بر خیل بیفشار قرارگرفتن خانواده
کار ها بیهای دانشگاهکردهترین برآوردها، یک سوم تحصیلاکنون، بنابر کم

یگانه بنها هستند و اکثریت بزرگی از آنها هم که کار دارند، کارشان با تحصیل آ
 است.

ها سازماندهی محیط بسته بنابر این، دهی دانشگاهسان، سازماندینب   
مخرب جوان دانشجو بمثابه نیروی محرکه تغییر و بازکننده نظام 

 . استاجتماعی و فعال شدن نیروهای محرکه در آن 
  

 :کندمی. وضعیت کنونی خود راهکار را معلوم 6
انان ر تغییر کند و دموکراسی استقرار بجوید و جو. هرگاه نظام سیاسی کشو6.1

ی که نیروی محرکه تغییر هستند نظام اجتماعی را بازکنند، وجود جامعه علم
توانند در ایرانی در انیران بعالوه سرمایه بزرگی که در اختیار ایرانیان است، می

وطن خویش فعال شوند و بیشترین شتاب را به رشد آن ببخشند. بشرط آنکه 
 نسبت به سرنوشت وطن خویش القید نمانند و بطور مداوم خود را برای شرکت

 کنند.  در بازسازی ایران آماده
ای که اینک در های باال و به دلیل آنها، نظام سیاسی بسته. باوجود واقعیت6.2

چند از عالمتهای این  اند، یککمال ناتوانی )خبرها که در قسمت اول آمده



221 
 

پوسیدگی هستند( است، خود آماده استقبال از جنبش  ناتوانی ناشی از
دانشگاهیان، بمثابه برانگیزنده جامعه ایرانی به جنبش همگانی است. اگر 

یابند. اند، معنای سخن خویش را نیک در نمیگویند دانشگاهیان تنها شدهمی
ای چون جامعه تنهائی ناشی از ایفا نکردن نقشی است که دانشگاه در جامعه

حال، گویای وجود آمادگی نیروهای محرکه دیگر، زنان و ن دارد و در همانایرا
جویند، برای به جنبش کارگران و نیز کارکنان دولت که نقشی در رشد نمی

های درآمدن است. این نیروها نیازمند جنبش دانشگاهها هستند. بسا سازمان
هند که رژیم به آنها گری برنظامی نیز نیازمند این جنبش هستند تا از نقش ویران

و طبیعت خویش را بمنزله حافظ ایران از هر نیروی متجاوز  کندمیتحمیل 
 انیرانی، را بازیابند.

 ا است:اما جنبش نیازمند اندیشه راهنم  
 
برد، . قوت گرفتن راست افراطی که زبان عامه پسند و عامه فریب بکار می7

ها بدان گرفتارند، سخت وکراسیاندیشمندان غرب را بخاطر بحران شدیدی که دم
اند که توسل به دالیلی، از جمله است. آنها به این نتیجه رسیده نگران کرده

کاری و حتی نابرابری اقتصادی و مشکل مهاجرت انبوه به کشورهای غرب، بی
دهند. چرا که در دو کشور های راست افراطی را توضیح نمیگرفتن گرایشقوت

کاری را ندارند و با سیل مهاجران نیز روبرو نیستند، بیچک و اتریش که مشکل 
 است.راست افراطی بیشتر قوت گرفته 

مشکل مادر، به قول ادگار مورن و نیز آلن تورن، بحران اندیشه راهنما است.     
ها را نیز گرفتار رکود و سکوت کرده و رابطه آنها این بحران است که دانشگاه

اما، در محدوده مادیت، اندیشه راهنمای است.  ها قطع کردهرا با جامعه
توان ساخت. نه تنها به این دلیل که جهان نیازمند جدید نمی

است که خود را بمثابه موجودی زدائی و انسان نیازمند آنخشونت
خاطر نیز که اندیشه راهنما حقوقمند و کرامتمند بازشناسد، بلکه بدین
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ان، نگشاید، بیان استقالل و آزادی کران معنویت را به روی انساگر بی
شود و بکار رهاکردن انسانها و طبیعت از مرگ در آتش خشونتها نمی
آید. هرگاه دانشگاهیان ایران به این واقعیت توجه کنند و زحمت به نمی

است، به خود  تجربه گذاشتن بیان استقالل و آزادی را که یافته آمده
ها را خالق و فعال رهند و هم دانشگاهتوانند هم از تنهائی ببدهند، می

  .بست برهندکنند و هم به جهانیان راه نشان دهند، تاکه آنان از بن
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                                            هفتاد و سوم:صد و وضعیت سنجی یک
 :رفتارها پیشاروی انحطاط امریکا بمثابه قدرت

 
 

 2017نوامبر  2برابر  1396آبان  11
 

ها که ترامپ را برآن داشت صد و هفتاد و یک ضعفدر وضعیت سنجی یک    
در باره ایران را اعالن کند، شناساندیم. در برابر فراگرد « استراتژی کلی»که آن 

ها ، رفتارها یکسان نیست. اگر چینی«تنها ابر قدرت»انحطاط امریکا بمثابه 
رعهده بگیرند، اگر را در جهان ب« نقش قدرت اول» کنندمیخود را آماده 

نیرومند بگردد، اگر سیاستمداران و متفکران و  کوشدمیتر، روسیه بمقیاس کم
تفاوتی مقامات اروپائی پیشاروی این انحطاط هشدار ناظران اروپائی نسبت به بی

است که  سپرده« ذره شنی»پرسند چرا اروپا تمام حواس خود را به دهند و میمی
غافل است  کندمیاز وضعیتی که امریکا و جهان دارد پیدا  مسئله کاتالونیا است و

وزیر پیشین استرالیا ، اگر نخستکندمیو چرا خود را برای وضعیت جدید آماده ن
دونالد ترامپ به انحطاط قدرتی که امریکا است، شتاب »که  کندمیخاطر نشان 

نوامبر  1اتور )بخشد، اگر پیر هاسکی، روزنامه نگار فرانسوی، در نوول ابسرومی
(، نقش ترامپ را در سرعت بخشیدن به انحطاط قدرت اول جهان 2017
تفاوتی مقامات اروپائی را پیشاروی این وضعیت، نگران و بی کندمیبررسی 

 کندمیتر ، در ایران، رژیم والیت مطلقه فقیه، ایران را ناتوانکندمیکننده ارزیابی 
اط تنها ابرقدرت جهان واقعیت داشته ترسد که مبادا انحطو سخت از آن می

باشد. از دو رأس مثلث زورپرست که مپرس. این سه رأس مثلث زورپرست، چشم 
بینند و اند و محور در حال شکستن را استوارتر از همیشه میبر واقعیت بسته

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26541-2017-11-02-16-03-16.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26541-2017-11-02-16-03-16.html
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تر ایران است که بجای سود جستن از موقعیت، فرصت را برای بازهم ناتوان
نخست نکات اصلی نوشته پیر هاسکی را بخوانیم. عنوان  برد.شدن، بکار می

« بخشددونالد ترامپ انحطاط قدرتی که امریکا است را شتاب می»نوشته او 
 است: 

 

 انحطاط قدرت جهانی که امریکا است: ❋

 
وزیر پیشین استرالیا است که ، نخستKevin Ruddاین،کوین رود  .1

است )مقاله او در  ا یافته و گفتهترین فرمول رحال راستترین و در عینکشنده
تر از یک سال، در کم»انتشار یافته است(:  Project Syndicateشبکه 

 است. امریکای دونالد ترامپ مایه ریشخند تمامی جهانیان شده
اینست که رود نه از شخص دونالد ترامپ که از رحمانه، در این توصیف بی    
گوید. زیرا گرچه شخصیت میلیاردری که سخن می« امریکای دونالد ترامپ»

است، بطور مرتب جهانیان را به خنده و  فرمانده نخستین قدرت جهان شده
آید، طبیعتی انگیزد، اما آنچه در امریکا دارد ببار میلبخند و گاه پوزخند بر می

 ارد. یک سال پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکادیگر د
بینی همگان این ، که سبب شگفتی جهانیان شد زیرا پیش2016نوامبر  8در 

شود، او همچنان غیر قابل بود که هیالری کلینتون به این مقام انتخاب می
ی یافته درت اول جهان است که دولتاست که این قبینی است. راستی این پیش

 بینی.است غیر قابل پیش
 
هم بخاطر بینی بودنش نگرد و غیر قابل پیشخود می امریکا به درون .2

وضعیت و موقعیت نامطمئن ترامپ است )با پیشرفت تحقیقات درباره نقش 
است( و  تر شدهروسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بازهم نامطمئن

که در امریکا « جنگ فرهنگی»امریکا است. هم بخاطر گرفتاریهای درونی 
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برد تا که ترامپ گرفتار استیضاح جریان دارد و نیروئی که کاخ سفید بکار می
گرائی در . درونکندمیگرا کنگره و عزل نگردد، امریکا را بیش از پیش درون

رو، فاقد معنای مشغول شدن و ماندن به مسائل و ضعفهای درونی خویش. از این
 گردد. های ضرور برای ایفای نقش در جهان میژیاسترات

هائی نظیر فاجعه جنگ با عراق را شد که امریکا فاجعهرگاه نتیجه این میه    
آورد. اال اینکه ببار نمی –پردازد را میه هنوز جهان دارد بهای سنگین آنک –

وند شهای حکومت ترامپ مانع از آن نمیمشکالت داخلی امریکا و نا همسازی
 که امریکا نقشی در جهان ایفا کند که اغلب منفی است.

  
است کاربرد ید شده از زمانی که ترامپ وارد کاخ سفگرائی و کوری: تفنن. 3

کردن میراث باراک  است. در واقع، قدرت را در ویران منفی به قدرت داده
 و کندمیدید است که نسبت به او نفرتی دارد که حسد آن را تشأوباما بکار برده 

شیوه غیر عقالنی بیرون آمدن از قرارداد ترانس پاسیفیک که با کشورهای ب -
 آسیائی منعقد شده بود برای مهار چین،

 اریس بر سر محیط زیست،بیرون رفتن از توافق پ -
ودداری از تصدیق عمل کردن ایران به تعهد خود بر طبق توافق اتمی که خ -

یجاد خطر چند جانبه در سالهای اخیر است و ا های عملیکی از نادر موفقیت
تر شدن خاورمیانه و نیز از بین بردن هرگونه امکان گفتگو با کره شمالی. ثباتبی

توان به امضای رئیس جمهوری امریکا اطمینان زیرا ترامپ به آنها آموخت نمی
 کرد.

و مکزیک  فزود که نفتا )توافق با کانادااتوان خطری را ین فهرست میابر     
بار بر تعادل قوا . لغو این توافق اثری وخامتکندمیبر سر مبادله آزاد( را تهدید 

 میان امریکا و همسایه جنوبی اش دارد.
زدنی رئیس جمهوری امریکا با یک استراتژی جدی این "توانائی" زیان     

ر همراه نیست. چرا که این انزوا طلبِ ابتدائی بر تعهدات نظامی امریکا د
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خاطر که دخترش تصاویر است. دستور بمباران سوریه را بدینافغانستان افزوده 
است. نزدیک است، صادر کرده رنج و درد مردم سوریه را در فوکس نیوز دیده 

بود میان قطر و دولت سعودی جنک بپا کند چرا که به دولت سعودی چراغ سبز 
ه شکست داعش، در موصل و تواند وارد عمل شود. گرچه قاطعانه بداد که می

است، اما فاقد استراتژی برای بعد از داعش در عراق و  رقه، کمک رسانده
سوریه است. ماجرای کردستان عراق فقدان استراتژی بس آشکاری را نشان 

 دهد. می
پرسد آیا است که آدمی از خود می یاهو دمساز شده ر خاورمیانه چنان با نتاند 

آورد یا خیر؟. نتان یت بغرنچ منطقه و تاریخ آن سر در میترامپ امروز از وضع
است، مشغول شهرک سازی در خاک فلسطین یاهو با اطمینان خاطری که یافته 

 نهد.سان، ترامپ جنگ فردا در منطقه را بر دوش امریکا میاست. بدین
 

 گردد:امپراطوری چین باز می ❋

 
شود که هم با مشکل بمب اتمی و ر حالی ترامپ آماده سفر آسیائی مید     

ل قدرت موشکی کره شمالی روبرو است و هم با مشکل رابطه با چینی که در حا
 ابر قدرت شدن است. با وجود این، ترامپ همچنان فاقد خط دیپلماتیک روشن

است. وزیر ر کرده رند، گیهای ناهمسو دااست. میان اطرافیان خود که دیدگاه
در حال بریدن  –خواند ه ترامپ را کودن میک –اش، رکس تیلرسون، خارجه
 است. 

گرائی و کوری ایدئولوژیک و منافع ضد و نقیض ای که از این تفننملقمه    
المللی به بیرون را از گود سیاست بین است، بطور روزافزون امریکا بوجود آمده 

خاطر که اطر که وسیله ماندن در گود را ندارد. بلکه بدینخراند. نه بدینآن می
آیند، محروم هایش، امریکا را از متحدانی که بحساب میناهمخوانی سیاست
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است. امریکا گرفتار استراتژهایست است که فاقد استراتژی و حتی چشم کرده 
 انداز اند.

مهوری جیس گمان، شی جی پینگ، رئلی از این وضعیت، بیسود برنده اص   
چین است که بتازگی، کنگره حزب کمونیست چین، به قول ترامپ او را، بار 

قدرت « انحطاط»رهبران چین سالها است که دیگر، شاه چین گرداند. 
، 2008ند که در سال کردمیاند. آنان فکر امریکا را موضوع تحلیل کرده

ند که کردمیزده گمان است. شتابکار امریکا بمثابه ابرقدرت ساخته 
است. یعنی قبل از آنکه، در زمان ایفای نقش ابرقدرت چین فرا رسیده 

، شی جی پینک به زمامداری چین برسد و اقتصاد چین اقتصاد 2012
 . دوم جهان بگردد

توان ز البالی سخنان شی جی پینگ در کنگره حزب کمونیست چین میا    
پراطوری چین اعد بازگشت امبیند که مسفهمید که او جهان را در وضعیتی می

چین این موقعیت را هم به یمن کوششی عظیم که، در طول چند است. 
 است و هم از رهگذر شتابی یافته دهه، برای رشد اقتصاد خود بکار برده

 است. است که ترامپ به انحطاط قدرتی که امریکا است، بخشیده 
که برای امریکا تعیین  کردهامپ وارونه هدفی را متحقق در واقع، دونالد تر    

است: تجدید عظمت امریکا. او به رقیبان امریکا تصویری از خود، بمثابه  کرده
کاهد، ارائه و از موقعیتش در جهان می کندمیمردمی که کشور خویش را ضعیف 

مریکا را اترامپ عظمت  که کندمی. در دنیای امروز دیگر چه کسی باور کندمی
 .کندمیعاً رئیس جمهوری چین این ادعا را باور نقط ؟کندمیتجدید 

 

  رو، نسبت به واقعیت پیش چشم خود القید است؟اروپا از چه ❋

 
ها، و راهی که جهان در پیش گرفته است، اروپا پیشاروی این زیر و روشدن    

است. درام کاتالونیا همه که بدان عادت کرده  کندمیتفاوتی را ابراز همان بی
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است حال اینکه، در قیاس با بزرگی روپائیان را به خود جلب کرده توجه ا
"برخورد ها" و "نزاعهای" جهان امروز، ذره شنی بیش نیست. وقتی ترامپ اروپا 

ها نپردازند، ناتو را ترک خواهد را تهدید کرد که هرگاه سهم خود را از هزینه
آرامش بخش ترامپ  گفت، اروپائیان از القیدی خارج و جدی شدند. اما سخنان

که پنداری آژیر خطر بود اما خطر روی نداد و وضعیت  آرامشان کرد و چنان
عادی شد، باز القید شدند. هرگاه اروپائیان به خود نیایند و بجای صاحب نقش 
شدن و تدارک تغییرات استراتژیک عمیق، موضوع استراتژی این و آن قدرت 

  اند.بمانند، مرتکب اشتباهی عمیق شده
این بحرانِ وجدان، بحران ناشی از مشاهده جهان در تغییر،     

بخصوص از زمان انتخاب امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری فرانسه، 
است. باوجود این، هنوز برای تغییر کردن و صاحب نقش شدن آغاز شده 

کافی نیست. یک سال بعد از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری 
خواهد همچنان آپاندیس اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا میامریکا، 

 .خواهد خود تاریخ خویش را بسازدامریکای در بحران بماند و یا می
 

و ایران بطور خاص و کشورهای منطقه و دنیای اسالم بطور عام  ❋
 در چه کارند؟:

 
ر ارتش سرخ، و گفت: مقاومت أفغانستان در برابصدر به خمینی میبنی .1

رحله مانقالب ایران آشکارترین دلیل بر ورود دو ابرقدرت امریکائی و روسی به 
رسد و خمینی پاسخ انقباض است. به دنبال آن، نوبت انحطاط و انحالل می

 «! اینها تئوریه، این دو ابرقدرت بر جهان حاکمند»داد: می
ا باشد، چرا فرصتی ر« تئوری»گفت: بر فرض که صدر به او میبنی     

است صرف رشد و بنای ایرانی نیرومند بلحاظ که انقالب ایجاد کرده 
علمی و فنی و اقتصادی نکنیم؟ اگر راست شد، ما کشوری نیرومند 
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خواهیم داشت و اگر هم راست نشد، باز کشوری نیرومند خواهیم شد، 
« امرولی»مستقل و آزاد. اما او جز به تثبیت موقعیت خویش بمثابه 

اندیشید. با گروگانگیری که تجاوز نظامی طلقه نمیصاحب والیت م
، «شیطان بزرگ»رژیم صدام را ببار آورد و از رهگذر سازش پنهانی با 

های اقتصادی همراه گردید، و ساله شد و با تحمیل تحریم 8جنگ، 
وسیله تخریب نیروهای محرکه و تاراندن استعدادها از ایران گشت، 

نسوختند بلکه آنرا صرف تخریب نیروهای  خمینی و دستیاران او فرصت را
محرکه و بیابان کردن جامعه ایران و خاک ایران کردند. از آن پس، 
امریکا و متحدانش به همان سیاستی باز گشتند که دو قدرت نوخاسته 

های روسیه و انگلستان داشتند: دوران قاجار، یعنی امپراطوری
 فنی. داشتن ایران در ضعف اقتصادی و علمی ونگاه

 
ها و چرخد: استعدادها و سرمایهاز آن زمان تا امروز، در بر همان پاشنه می. 2

شود و مردم ایران شوند. ایران بیابان مینفت و گاز و مواد اولیه از ایران خارج می
: جامعه کندمیشوند که کسی چون هادی غفاری نیز اعالن خطر بدانحد فقیر می

ست. باوجود این، گردانندگان رژیم والیت فقیه، فقیر ایران در مرز انفجار ا
تنها ابرقدرت »ای که سخت نگران آنند که مبادا شکست اسطوره، اسطوره

است، واقعیت پیدا کند. روز و شب، در کار ایجاد فرصت برای حضور « جهان
گویند که همچنان در کار استفاده از هایشان به فریاد میاین ابر قدرتند. واکنش

رای دستیار امریکا شدن در تخریب ایران هستند. گویاترین این فرصت، ب
ها، تشدید جو خفقان و ناامن کردن محیط اجتماعی برای بازسازی واکنش

اند. های سپاه به اجرا گذاشته شدهاقتصاد تولید محور است. از اول نوامبر، تحریم
مجلس « ندگاننمای»ای و روحانی و سران سپاه و هرگاه در اشتغال خاطر خامنه

سو، تأمل کنیم، نیاز یک رژیم و ارگانهای تبلیغاتی رژیم، از دو هفته پیش بدین
تر کردن جو را در هرچه سنگین« دشمن»فرومانده را به امریکا و استفاده از 
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یابیم. گوئی برای خاکی که بیابان ناامنی و ترس، بنابر این، اعمال خشونت در می
تر کردن ای جز بازهم سنگینفقر سیاهند، هیچ چارهشود و مردمی که گرفتار می

 ها، نیست. جو ترس و ناامنی از راه تشدید خشونت
دفتر »ای به تصدی نصوب کردن سر جالدان زندان کهریزک از سوی خامنهم     

است « حفظ نظام»تا بخواهی گویا است: خشونت تنها وسیله « بازرسی رهبری
 «!اوجب واجبات است»که 
که در ارکستر، سازی و رأس دیگر مثلث زورپرست با رژیم همسازند. اال ایند     

برقدرت که اکه اینان باید بنوازند، ساز اسطوره کردن امریکا نه تنها بمثابه تنها 
و در  کنندمیبمنزله تنها ابر قدرت ابد مدت است. هشدار را صدای دشمن تلقی 

ند که اگر ناتوانی ارباب امریکائی بر دانکوشند. آخر میکردن آن میخاموش
 گردند.همگان آشکار بگردد، محکوم به انحالل می

 
ها از چنگ تا که مردم این سرزمین کنندمیای که همه، همه کار در خاورمیانه. 3

عیت جنگ و انواع دیگر خشونت رهائی نیابند، نیز، خالء نه با رشد که با موق
شود: دولت سعودی و رژیم مصر به چه پر می یابی از راه تخریب بازهم بیشتر
دانند بهر قیمت سایه امریکا را ها وظیفه خود میکار مشغولند؟ پنداری این رژیم

رند بر سر کشورهای منطقه، بلکه دنیای اسالم نگاه دارند. تا ممکن است نگذا
، نگهاجمردم بدانند که ابرقدرت در انحطاط است و خالء را خود با ایجاد أنواع 

تر شده و پرکنند و وانمود کنند که ابرقدرت با روی کارآمدن ترامپ پرقدرت
تمداری حامی آنها است. اردوغان و حکومتش نیز نه به رشد مردم ترکیه که به قدر

 اندیشد که او باید بشود. می
دنیای »ترین حوزه تمدنی جهان، کنیم که بزرگو چون در وضعیتی تأمل     

تر از همه، مردم این دنیا هستند. وضعیتی خیالبینیم بیاست، می در آن« اسالم
که دارند، یک درصد بخاطر وجود استبدادها است و نود و نه درصد بخاطر طرز 

ن قدرت و سنن و رسوم ساخته فکر آنها، معجونی از دین از خود بیگانه در بیا
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گویند: روحانیان قشری همه کار کردند تا شاه عباس، مالصدرا قدرت است. می
را از اصفهان تبعید کرد. او راهی کاشان شد. در کاشان، در باب جنگ ایران و 

و آنها  کندمیها مسلمانان را ضعیف جنگ این»ای گفت. گفت: عثمانی، جمله
کردند، ضعف کشورهای ما را مغتنم  ه مسلمانان تحمیلکه جنگهای صلیبی را ب

بار، این«. خواهند شمرد و قدرتمند خواهند شد و بجان مسلمانان خواهند افتاد
نوبت به آخوندهای قشری کاشان رسید تا از شاه بخواهند آن اندیشمند را در بدر 

و نیز  بیابانها کند. بخاطر دادن این هشدار که زمان بر صحت آن شهادت داد
مخالفت با تقلید جاهالنه، او هفت سال، در درکه قم، به حال تبعید زیست. و 

که سهم  -« منافع»هنوز که هنوز است کشورهای مسلمان گرفتار جنگ بر سر 
هستند و  –افتد میشود و از کار که پیر می کنندمیبزرگ آن را تقدیم شیری 

 دهند.بدان، پوشش مذهبی می
 
گذارند اندیشه راهنمایشان در بیان قدرت از ها میقتی جامعهچنین است: و   

کشور با  خود بیگانه شود و تضاد را راهنمای رابطه فرد با فرد و گروه با گروه و
اندازند که هشدار ، هشدار دهندگان را از صدا میکنندمیکشور و مرام با مرام 

برند و تا ممکن باال می ندهند. اگر نشد، بر گرداگرد آنها، دیوارهای سانسور را
 . کنندمیاست از تخریب آنها فروگذار ن

خاطر که گفته بود زمین به دادگاهی که کلیسا برپا کرده بود، گالیله را بدین    
گویند: او چرخد، مجبور کرد، سخن خویش را انکار کند. میدور خورشید می

کوبید و با خود ن مینگریست، آهسته، پای بر زمیحال که به زمین می در همان
حاال هم، خواه ایرانیان و مردم «. کندمیبا وجود این، زمین حرکت »می گفت: 

کشورهای مسلمان باور کنند و خواه باور نکنند، ابرقدرت امریکا، بمثابه قدرت، 
در حال زوال است. تا زمانی که نظام جهانی جدیدی بر محور قدرتهای جدید 

ت که هرگاه آن را برای رشد انسانی که خود شکل بگیرد، فرصت کوتاهی اس
هستند و عمران طبیعت خویش مغتنم نشمارند و الگوی جدیدی از فرهنگ، 
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فرهنگ استقالل و آزادی پدید نیاورند، دیگر فردا دیر است و فرصت از دست 
 می رود.
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                                          صد و هفتاد و چهارم:وضعیت سنجی یک
 سازدها که میها و جهنمی«بهشت»گسترش فساد و 

 
 

 2017نوامبر  9 برابر 1396آبان  18

 گیرد:فساد جهان را فرا می ❋

  
وسیله ارتباط جمعی ،  96تحقیق کنسرسیومی شامل از  2017نوامبر  5در  ☚

کاوش  از جمله لوموند و گاردین و نیویورک تایمز و زود دویچه سایتونگ، که به
، انتشار « Paradise Papers» د، زیر عنوان پردازند در آن شرکت داشتنمی

تین قسمت از بنابر نخساند و میلیون سند را به چنگ آورده 13.5پیدا کرد.آنها 
ها میلیارد یورو، تنها مالیاتی است که باید ساالنه به دولت 350تحقیق، 

های مالیاتی «بهشت»ها به شد ولی با انتقال پنهانی پولپرداخت می
اند. های مالیاتی، بکار افتاده«بهشت»است . این پولها در پرداخت نشده

 دارد، « تعلق» از جمله کسانی که این ثروت عظیم به آنها
تن از همکاران و نزدیکان ترامپ، رئیس جمهوری  13ملکه انگلستان و •

 :اما فاسدان تنها این دو دست افراد نیستند امریکا است. 
صاحب مقامان روس و نزدیکان پوتین و استفن برونفمن، خزانه دار حزب  •

شرکتهای  چون لیبرال کانادا و از نزدیکان نخست وزیر کانادا و میلیاردرهائی 
نایک و آپل و ثروتمندان بزرگ فرانسه و کارفرمایان افریقائی و ورزشکارانی که 

های عظیم انباشته اند، هم در شمار کسانی هستند که پولها را به ثروت
 برند. می« های مالیاتیبهشت»
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است؟ تحقیق برای این بوک و توئیتر بکار افتادهچگونه پول روسی در فیس •
(: یوری میلنر، 2017نوامبر  6است )لوموند است که اینسخی یافتهپرسش پا

میلیاردر روسی، در وسائل ارتباط جمعی اجتماعی امریکا، توسط دو شرکت 
ساله  55است. این میلیاردر گذاری کردهنزدیک به پوتین و دستگاه او، سرمایه

بوک و میلیون دالر در فیس 800که در سیلیکون ولی امریکا مشهور است، 
ی بمیلیون دالر در ایر بی ان  100میلیون دالر در توئیتر و بیشتر از  400

Airbnb  و اسپوتیفایSpotify پولهائی را در غیر اینها بکار انداخته   و نیز
اند، نگاران به چنگ آوردهای که کنسرسیوم روزنامهاست. بنابر مدارک محرمانه

دیک به حکومت پوتین است. مدارک قسمتی از این پول متعلق به دو شرکت نز
زرگ روسیه است، ب، که دومین بانک  VTBدهند که بانک و.ت.ب نشان می
متعلق  (DST Globalگذاری )میلیون دالر را به صندوق سرمایه 191محرمانه 

، صرف خرید 2011است. این پول، در سال به میلیاردر روسی، واریز کرده
،  Andreï Kostin  است. آدرای کوستینتر شدهای از سهام توئیسهام عمده

 رئیس بانک، از نزدیکان پوتین است. 
ای از شرکت روسی گازپروم که باز در دست حکومت نابر مدارک، شعبهب    

است که در واقع، در گذاری کردهرکت غیر روسی سرمایهروس است، در یک ش
 است.گذاری شدهبوک سرمایهفیس

رچه مدرکی در دست نیست که ثابت کند پوتین و حکومتش در گ     
بوک اعمال نفوذ کرده و اطالعات درونی این دو غول را توئیتر و فیس

د سال پیش گذاری در این دو، چناخذ کرده باشند، اما افشا شدن سرمایه
که سوءظن در باره نقش روسیه در انتخابات امریکا، موضوع تحقیق از آن

اند که گذاریها بخاطر آن انجام شدهاست که این سرمایهشود، گویای آن
 .استهکردمیمنافع کرملین ایجاب 
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مله پیش از آن، در امریکا، قاضی مستقل سه تن از نزدیکان ترامپ را، از ج ☚
کرد. این سه تن نخستین گروه از کسانی هستند که با مالی، متهم فساد بخاطر 

 اند.کردهرای به ریاست جمهوری رساندن ترامپ مواضعهب  حکومت روسیه،
   
اند، شمار سعود نیز گروهی که دست باال را پیدا کردههم زمان، در دولت آل ☚

ا را ماری از آنهبزرگی را بعنوان تصدی انواع فسادهای مالی از کاربرکنار و ش
 زندانی کردند. 

  
، مقامات چین اعالن کردند که تا آن تاریخ، حاصل 2017اکتبر  18  در  ☚

ولت نفر از مقامات و مأموران د 340میلیون و  1مبارزه با فساد محکوم شدند 
برخی از اعضای دفتر سیاسی و   است.و حزب کمونیست چین، بوده

 مانند.ین در شمار محکوپیشین چ وزیران 
  

ی ، یعنی مردمی که پس اندازها«مال باختگان»، «بهشت فاسدان»در ایران،  ☚
اند، در باالکشیده« مؤسسات»سپرده بودند و این « مؤسسات مالی»خود را به 

صدا و سیما  . بنابر دستور کانون فساد،کنندمیبرابر مجلس، اجتماع و دادخواهی 
 است!وع شدهاز پخش تصاویر اجتماع و صدای آنها ممن

 میلیارد دالر گم شد و در حکومت 105دانستنی است که در دوران جنگ      
میلیارد دالر شد. تا این  100ای/ احمدی نژاد، سخن از گم شدن ساله خامنه 8

ر زمان، از برندگان و خورندگان این ثروت عظیم، نام و نشانی به مردم کشو
 گزارش نشده است. 

براساس مطالعات، »دهد که ق بازرگانی هشدار میو شافعی، رئیس اتا    
 1تواند از فساد اداری، رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را می

درصد کاهش دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانت  8تا 
 «شودخواری نسبت به تولید سود آور می
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ه تولید نرانت محور،  بر هشدار او باید افزود که در اقتصاد مصرف و     

تر که تخریب است که میزان آن بیشتر و آهنگ برهم افزودنش، شتابنده
 .شودمی

مالی ارقام  –است: با آنکه مافیاهای نظامی ، اینکندمیپرسشی که محل پیدا     
هم از اندازه بیرون است، چه سبب « اموال رهبری»اند و اند و خوردهنجومی برده

پردازند تا دست از های مردم از هستی ساقط شده را نمیهاست که سپردشده
 که ساکت کردن آنها بسودشان است؟ اعتراض دستجمعی بردارند، با آن

رسش از این نوع را در باره ملکه انگلستان و نزدیکان او و نزدیکان ترامپ پ  
کردن دهتوان پرسید: شما که بیشترین ثروت را دارید، چه نیاز دارید به آلونیز می

 گونه فسادها؟ خویش به این
اند حس شدهمردم کشورهای جهان چرا بی  شود:پرسش مهمی نیز مطرح می و   

خیزند؟ پیش از یافتن پاسخ گیر، به اعتراض بر نمیو پیشاروی این فساد عالم
ها از اقتصادهای ملی، کردن سرمایهاین پرسش، نظر لوموند در باره اثر خارج

 نپرداختن و همواره سود بردن را بیاوریم: بقصد مالیات
   

های ما را های مالیاتی، دموکراسیانتقال پنهانی پولها به بهشت ❋ 
 اندازند:به خطر می

  
های مالیاتی، بقصد نپرداختن ساالنه ها به بهشتاثر اول انتقال محرمانه سرمایه •

که برای  کندمیعدالتی را تغذیه میلیارد یورو مالیات، نابرابری و بی 350
 دموکراسی خطرناکند ؛ 

ها از مجاری پنهانی به بیرون از اقتصاد جهانی، افشا شدن جریان پنهانی سرمایه •
ها همچنان در این مجاری پنهان جریان دارند: رد و برغم آن، سرمایهپذیپایان نمی

و پاناما  2015و سوئیس در  2014های مالیاتی، لوکزامبورک در افشای بهشت
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وسیله ارتباط جمعی.  96در سال گذشته و اینک افشاگری مستند کنسرسیومی از 
یره: کائیمانس جز شناساند، عبارتند از های مالیاتی که این تحقیق میبهشت

Caïmans  و وانو آتوVanuatu و مالت  Malteو جرسی  Jersey  و مان
Man  و برمودBermudes  که دفتر وکالی متصدی انتقال پولها با نام آپل بای

Appleby ها به گزاران انتقال سرمایهدر آن است. این دفتر یکی از کار
 های مالیاتی است. بهشت

 Panama »، اسنادی افشا شدند که عنوان پاناما پیپر 2016ال س در  ●
Papers »ت را یافتند. اسناد مربوط به پولهای کثیف )پولهای حاصل از جنای

خاطر بنظیر قاچاق مواد مخدر و...( بودند که با پولهای خاکستری )پولهائی که 
شدند. اما این شدند( مخلوط مینپرداختن مالیات راهی بهشت های مالیاتی می

آنها  بار، اسناد راجعند به پولهای نوع دیگر که آپل بای متصدی نقل و انتقال
المللی، پولهای است. این دفتر وکالت با استفاده از درزهای نظام مالیاتی بینبوده

ن، به ندازه بیرون است، با رعایت قانواقلیت بسیار کوچکی را که ثروتشان از ا
 دهد!های مالیاتی انتقال میبهشت

که این  میلیارد دالر مالیات به کشورهای 350در نتیجه انتقال پولها، ساالنه  •
پردازند. بنابر محاسبه گابریل زوکمن، ثروتمندان تابعیت آنها را دارند، نمی

ورو به یمیلیارد  20میلیارد یورو به اتحادیه اروپا و  120اقتصاد دان، از آن، 
 شود. دولت فرانسه پرداخت نمی

ی، کسانی ممکن است بگویند: چرا باید کسانی را مفتضح کرد که از سوئ •
آنکه قانون را اند، بیاند بکار انداختهپولهای خود را در نقاطی که سودمند یافته

نقض کنند؟ و از سوی دیگر، بگویند پرده برداشتن از کار این جماعت وقتی نه 
سبب توقف جریان آورد و نه رسیدگی قضائی و نه مجازاتی را به دنبال می

شود، چه سود دارد؟ پاسخ لوموند و ها میها از اقتصادها به این بهشتسرمایه
تحقیق ما و انتشار آن از است: وسیله ارتباطی جمعی به این دو گروه این 95

کار به بازیافتن وجدان به شود که ایناعتقاد ما به این واقعیت ناشی می

http://www.lemonde.fr/malte/
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های . دموکراسیکندمیا را تهدید های مخطر عاجلی است که دموکراسی
ما، تنها بر قانون استوار نیستند، سیمانی که آن را از فروریختن 

میدارد، اعتماد است. این اعتماد با مشاهده گریز ثروتهای عظیم نگه
ماند. با مشاهده این واقعیت، که میلیارد دالر( بر جا نمی 600)ساالنه 

شود تن به ثروت آنها سبب میثروتمندان بدین بهانه که مالیات بس
شوند و ثروتهای خود را از کشور خارج کنند، از مالیان بر ثروت معاف می

دهند، های مالیاتی انتقال میباوجود این، ثروتهای خود را به بهشت
های ما فرو آورد و بنای دموکراسیسیمانی که اعتماد است دوام نمی

 ریزد. می
که شمار کوچکی از صراحت دارند بر این « Paradise Papers »سندهای •

ها و اشخاص به بخشی از اقتصاد دسترسی دارند که ضد اقتصاد باز کارفرمائی
است. حال آنکه همه روز در جانبداری ازاقتصادرقابت آزاد، داد سخن  و رقابتی 

ای دسترسی دارند که اطمینان دهند. به سامانه اقتصادی بسته و حمایت شدهمی
. کنندمی، پیروی نکنندمیدر آن، از همان قواعدی که هموطنانشان پیروی دارند، 

گویند کارشان میبه دنیائی دسترسی دارند که در آن، سود بردن دائمی است. 
ابری را دائمی عدالتی و نابرگویند که بیخالف قانون نیست اما نمی

 .کنندمی
خشیدن به این وضعیت، شناسد: برای پایان بوقاحت و ریاکاری اندازه نمی •

عملی دولتها را شکست: حرص و آز این اقلیت کوچک و بیباید دو ستون پایه آن
طور که تحقیق ما آشکار تر از اولی نیست. همانپایه دومی آسانرا. شکست ستون

ها، به این و آن درجه، در نبستن راه گریز ، برخی از رهبران ما غربیکندمی
مشاور او به این کار مشغول  13ارند. دونالد ترامپی که ها دالیل قوی دسرمایه

فروشند و یا است و نپرداختن مالیات فرهنگشان است و وقیحانه بدان فخر می
ها است، ریاکارانه گریز سرمایهوزیر آنحکومت کانادا که جوستین ترودو، نخست
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الیاتی را پوشاند، چگونه بتوان انتظار داشت که درزهای مرا با مقاصد نیک می
  ببندند؟ 

ر فرانسه، بتازگی، قرار بر حذف مالیات بر ثروت شد و دلیل هم آن بود که د    
که تا وقتی فکری شود، غافل از اینها میمالیات بر ثروت سبب خروج سرمایه

های مالیاتی و بستن درزها نشود، ثروتمندان هم مالیات به حال بهشت
 . کنندمید را خارج های خوپردازند و هم سرمایهنمی
های مالیات ها به بهشتبا وجود این دو ستون پایه و اثر جریان سرمایه •

عدالتی و نابرابری است، بیکه نه جدا از نظام اقتصادی که جزئی از آن
شود، به سخن دیگر، شوند و سیمانی که اعتماد است پرز میتشدید می
 ) پایان نقل قول(هستند. های ما با خطر عاجل روبرودموکراسی

 های مهم نیست:ی از کاستیسرمقاله لوموند خال    
  
 گیرند؟:شوند و جهان را فرا میفسادها چرا بر هم افزوده می ❋ 

 زیرا    
تخریبی هستند. « خدمات»آورد که دست کم دو سوم از تولیدها و . به یاد می1 

جهان را بدان مبتلی داری، گری است که سرمایهاین تخریب، فساد بس ویران
است. این فزونی تخریب بر تولیدِ برآورنده نیازهای واقعی انسان، کرده
 است باهمراه

  
. فزونی نیروهای محرکه، بیشتر از همه سرمایه، بر میزانی که در نظام اقتصادی 2
توانند فعال شوند. هرگاه این نیروها در تولیدهائی بکار اجتماعی کنونی می –

آورند و سبب عمران طبیعت نیز بگردند، نظام یاز انسان را بر میافتند که ن
شود. بازشدن نظام اجتماعی، توحید اجتماعی بطور مداوم باز می -اقتصادی 

. به سخن دیگر، ساختار کنونی نظام کندمیاجتماعی را جانشین تضاد اجتماعی 
لسله مراتب . نظام کنونی، ساختاری دارد که، درآن، سکندمیاجتماعی تغییر 
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ای اند که از رأس تا قاعده آن، قشرها برابر ضابطهاجتماعی هرمی را بوجود آورده
اند. هرگاه نیروهای که توزیع نابرابر امکانها و امتیازها است، جا و موقع جسته

خیزد و در محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند هرم از میان بر می
 شوند. ها و امتیازها برابر توزیع میها و امکانیتنظام اجتماعی باز، موقع

که ساختار کنونی برجا بماند، باید نیروهای محرکه حذف قرار، برای ایندینب   
های «بهشت»ها به گر و فسادهائی از نوع انتقال سرمایهشوند. تولیدهای ویران

 رد و آننوع سومی هم دامالیاتی، دو نوع از تخریب نیروهای محرکه هستند. 
گونه فسادها است که این« های مشتقبازار فرآورده»ها به انتقال سرمایه

 در مقایسه با آن، بس ناچیزند.
   
اجتماعی که  –گرترین نظام اقتصادی داری، بمثابه ویرانسان، سرمایه. بدین3

سازد: می« بهشت»، مرتب، «تولید»است، در بیرون از محدوده بشر به خود دیده
های مالیاتی و همراه گر و سپس، بهشتروزافزون تولیدها و خدمات ویران فزونی
و هنوز نیازمند تخریب نیروهای محرکه است. « های مشتقبازار فرآورده»با آن، 

را بطور ، آنکندمیقانون زیادت تقاضا بر عرضه که سرمایه داری از آن پیروی 
های ها، آسیب«تبهش»نوع چهارم این : کندمیگر روزافزون، ویران

ها هستند که ها و دیگر انواع خشونتجنگ اجتماعی و فراگیر شدن 
. کردن انسان بمثابه نیروی محرکه نیروی محرکه ساز استکارشان ویران

 در نتیجه،
  

ها باید از خود داری، دموکراسیکه سرمایه« بهشت»با توجه به چهار نوع  . 4
 بپرسند:

مانی است ز، جدید است و یا از کندمیها را تهدید . آیا خطری که دموکراسی4.1
 است؟ داری شدهکه تسلیم سرمایه
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بیشتر گسترش « بهشت»ها است که این چهار نوع . چرا در دموکراسی4.2
 اند؟ اند و از چه زمان موانع گسترش شروع به از میان رفتن کردهیافته
تند بلکه، به قول لوموند ها نیسها تابع دولت. این واقعیت که ماوراءملی4.4

اند، این گشته« درزهای مالیاتی»و وسیله آنها در ایجاد  ها تابع آنها شدهدولت
ها چسان از وجود دولتها در ساختن ملی: ماوراءکندمیپرسش محل پیدا 

 ؟ و درنتیجه،کنندمیها استفاده «بهشت»
ها که محیط «بهشت». چرا مردم جهان نسبت به ایجاد این 4.5

پذیر است، غیر حساس و فعلطبیعی زندگی آنها را جهنم کرده –اجتماعی 
 اند؟شده

  

چرا مردمان کشورها در برابر فراگیر شدن فسادها،  ❋
 پذیرند؟:فعل

  
 زیرا

ها این و ها و مرامکه، دینهای راهنما حساسیت ستانند. توضیح این. اندیشه1 
وابط قوا و بکار رفتن توجیه کننده راند و بیان قدرت آن نوع بیان قدرت شده

رو، ترکیب نیروهای محرکه با زور و بکاررفتنش در روابط قوا است. از این
شهر های راهنما، هم فاقد راه و روش فسادزدائی هستند و هم فاقد آرماناندیشه

فزون هستند و هم ناتوان از ایجاد ایمان جدید در انسانهای این عصر هستند. ا
 براین،

  
داری را های راهنمائی که بیان قدرت بودند و نظام بدیل سرمایه. اندیشه2

خاطر که بیان قدرت بودند، در عمل، راهنمای تکرار ند، بدینکردمیپیشنهاد 
های اعتبار شدند. بیانرو، بیگری بیشتر گشتند. از اینهمین نظام با توان ویران
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انگاشتند، به تدریج، مرامی پذیر میداری را اصالح و تعدیلقدرتی هم که سرمایه
 داری. و چون،از مرامهائی شدند در خدمت سرمایه

  
های های راهنما، وجود ندارند، وجدان. ارزشهای اخالقی مستقل از اندیشه3

پذیری شدند. ارزشهای اخالقی بجای برانگیختن به عمل، تجویزکننده فعل
توانند وجود داشته باشند. ، زیرا نمیاخالقی مستقل از اندیشه راهنما وجود ندارند

توان گفت که حقوق وجود دارند، بنابراین، وجدان اخالقی در حقیقت، می
که حق و ناحق تواند پندار و گفتار و کردار هرکس را بدان بسنجد. اال اینمی

های شوند. بیاندر بیان استقالل و آزادی است که از یکدیگر تمیز دادنی می
را از خود بیگانه و بدین تعریف، آن کنندمیه قدرت تعریف قدرت، حق را ب

ط قوا )برای مثال، تعریف آزادی در لیبرالیسم( و بتدریج که رواب کنندمی
که آزادی شود. چنانشوند، حقوق انسان، به ضد خود بدل میفراگیرتر می

ج، غیر ها، بتدریرو، وجدان اخالقی جامعهشود که فرد دارد. از اینمی« قدرتی»
 شود. تر میحساس

اند، اندازهای آنها را باالکشیدهپس« مؤسسات مالی»گذاران که ورد سپردهم    
 مثال بارز، غیر حساس شدن وجدان اخالقی جامعه امروز ایران است:

گذاران مؤسسات گوید: سپردهمحمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضایی می   
ی سودها»بودن این مؤسسات و با قصد کسب  مالی با علم و آگاهی به غیرمجاز

بنابراین نباید آنها را  .اندؤسسات کردهمگذاری در این اقدام به سپرده« بادآورده
 مظلوم جلوه داد. 

 دهد:های مهمی را بروز میاقعیتو ته، و او، ناخواس     
یر های مالی غاند و مؤسسه. هم نظام بانکی و هم قوه قضائی در خواب بوده3.1

گذاران را از اندازهای سپردهمجاز تشکیل شده و با وعده نرخ سود باال، پس
 اند؛دست آنها بیرون آورده
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اند و نه مانع ها شدهگونه مؤسسه. دین و وجدان اخالقی نه مانع تشکیل این3.2
 گذاران دارائی خود را به آنها بسپرند؛اند که سپردهاز آن شده

 است. وها القید بودهگونه فعالیتنیز نسبت به این . وجدان اخالقی جامعه3.3
ها و . وسائل ارتباط جمعی کار خود را که برقرارکردن جریان آزاد اندیشه3.4
اند، یعنی گرفتار سانسور و خودسانسوری ها و اطالعات است، انجام ندادهداده
 اند. وبوده
است را پذیرفته« کندمیاصلِ وسیله هدف را توجیه ». دین که اینک 3.5

و تقلب و دزدی و قتل و... را برای هدف خوب که   و ارتکاب دروغ
داند، عامل کور ، جایز می«اوجب واجبات»و حفظ « حفظ اسالم»

شدن وجدان اخالقی، بنابراین، ناتوان گشتنش از تمیز حق از ناحق 
 است.شده

دائی را از کجا باید تواند بداند که فسادزآموزی میسان، هر انسان عبرتبدین    
 آغاز کرد: دشمنی با فکر راهنما هرچه باشد، خود را کورکردن برای ندیدن

نمایی قدرت فسادگستر است. فکر راهنما را باید نقد کرد و به نقد، اندیشه راه
که بیان استقالل و آزادی است را بازجست. حقوق را بازشناخت و وجدان 

تر از همه، تغییر نظام اجتماعی دزدائی و مهماخالقی را از کوری بدرآورد. در فسا
 از نیمه باز به باز، این کار اول است.
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                              وضعیت سنجی یک صد و هفتاد و پنجم: 

 وجدان ملی

 
 

 2017نوامبر  16برابر  1396آبان  25
 

عد حریری، نخست وزیر لبنان به ریاض فراخوانده شد. در آنجا، متن س     
کند. ای را شامل سه نکته خواند: ایران در امور لبنان دخالت می استعفاء نامه

نی ایران است و لبنان را حکومت ناکردحزب الله سازمانی مسلح و وسیله کار 
 است و جانم در خطر است.کرده 
امریکا و  اتحاد خطرناک»، زیر عنوان 2017نوامبر  9لوموند، مورخ      

، استعفای حریری را اجباری و با هدف تشکیل «اسرائیل و عربستان سعودی
 :کندجبهه جدید ارزیابی می

  

 :و دولت سعودیاتحاد خطرناک امریکا و اسرائیل  ❋ 
  

لوموند، نویسنده مقاله است.  المللی روزنامهکریستف ایاد، مسئول قسمت بین     
کند: سه دولتی که از رژیم ایران نفرت دارند، سان آغاز میاو نوشته خود را این

اع های در کار آنند که دامنه نفوذش را برچیند. هنوز کار داعش ساخته نشده، نز
 :وندش خفته، بیدار می

ای نخست مطالبه استقالل کردهای عراق که در انتظار سرنوشتی که کرده●  
 سوریه پیدا خواهند کرد، درجا، نابود شد. و

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26712-2017-11-16-16-46-26.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26712-2017-11-16-16-46-26.html
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بخصوص آتش نزاع عربستان سعودی و ایران، دو قدرت عمده منطقه، که  ●
ور شد.  است، شعلهرا پیدا کرده « نزاع سنی با شیعه»آمیز  عنوان مبهم و فریب

او که  .کندین آتش را تیز میا  ع، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکادر واق
آتش  در نیمه اکتبر، از تصدیق عمل کردن ایران به توافق اتمی، خودداری کرد،

 .کندخصومت میان سعودی ها با ایران را مدام تیز می
ناگهان، دولت سعودی با مجبور کردن سعد حریری به استعفاء از نخست ● 

 ای بی لبنان، تنش میان خود با ایران را شدت بخشید. حریری با چهرهوزیری 
تاب روح، متنی را خواند که از پیش تهیه شده بود. فردای آن، دولت سعودی پر

موشک از یمن به سوی ریاض را اقدام جنگی ایران برضد خود خواند و گفت 
 .است« در حالت جنگ»
گیرد مرکب از  ای دارد شکل می ابقهس سان، در خاورمیانه، محور بی بدین● 

ارند دامریکا و اسرائیل و دولت سعودی. هر سه در نفرت از رژیم ایران اشتراک 
 .کوتاه کنند خواهند دست آنرا از منطقه و می

کمتر(  در حقیقت، ایران از طریق متحدانش در سوریه و لبنان و عراق )کمی●  
 ح هستهسال)ستیابی به سالح ویرانی انبوه و یمن )باز هم کمتر( و با تقال برای د

ای که ساخت آن فعالً منجمد است و موشک دوربرد که در بحبوحه توسعه 
کوشد، در منطقه، برتری استراتژیک بدست آورد و اسرائیل و دولت  است( می

 .توانند به آن تن دهند سعودی نمی
سرائیل را، به کاستن کوشید متحدان امریکا، سعودی ها و اباراک اوباما می ● 

گرفت.  از خصومت، متقاعد کند و بسا خواسته اشان در مورد ایران را نادیده می
سلمان ولیعهد  اما وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و محمد بن

عربستان، شدند، کار وارونه شد. از ماه ژانویه که ترامپ ریاست جمهوری خود 
المقدس و ریاض و  اد ترامپ، مرتب میان بیترا آغاز کرد، جارد کوشنر، دام
های او، اطالعی به بیرون درز  آنکه از کوشش ابوظبی، در آمد و شد است. بی

کند. اما معلوم است که او در کار متحقق کردن رؤیای اسرائیل است. این رؤیا 
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کم با رژیم های سلطنتی کشورهای واقع در  نزدیک شدن با دنیای عرب، دست
 .لیج فارس استساحل خ

ین، بنابرا .ای قرار دارد که مردمانش با آن دشمن هستنداسرائیل در منطقه● 
های دراز، ایرانِ شاه و ترکیه تحت حکومت ناگزیر است متحد بجوید. مدت

 طرفداران مصطفی کمال، متحدان امریکا و دوست اسرائیل بودند. ترکیه عضو
آنکه  بی –الله خمینیشد که ایرانِ آیةناتو نیز بود و هست. انقالب ایران سبب 

ان حمایت از خواست فلسطینیان خود را قهرم -از فلسطینیان نظرشان را بخواهد
 *بخواند و حامی جبهه امتناع بگردد

  
 نادرست است. چراکه هم روزهای اول انقالب، این عرفات بود قول لوموند *

ن را کرد. او به ایران آمدکه بدون دعوت رسمی به ایران آمد و تقاضای حمایت 
 .مکرر کرد تا زمانی که رژیم در به روی او بست

 
 2010گرا از اسرائیل فاصله گرفت و حتی از بعد هم رجب اردوغان اسالم     
روابط خود را با اسرائیل قطع کرد. از این رو، اسرائیل باید برای خود  2016تا 
اُردُن قرارداد صلح امضاء  کرد. با مصر وجدید دست و پا می« دوست های»

با اسرائیل ماندند. زیرا مردم این کشور با « صلح سرد»کرد. این دو کشور در 
اسرائیل سخت دشمن هستند. در عوض، کشورهای خلیج فارس به تدریج به 

سو بود که پرده از برنامه  بدین 2002و این از سال  .اسرائیل نزدیک شدند
. این نزدیک شدن که مدتی دراز، کند و اتمی پنهانی ایران برداشته شد

پنهانی بود، با روی کار آمدن نسل جدید، محمد بن زاید در امارات 
سلمان، مرد قوی دولت سعودی، در  متحده و ولیعهد شدن محمد بن

عربستان، علنی و علنی تر شد. اینان نه به خواست فلسطینیان که به 
د. اسرائیل هم که نیک ان است که هوش و حواس سپرده« خطر ایران»
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شود عرب ها را به جان هم انداخت، فرصت را  است چگونه می دریافته
 .است مغتنم شمرده

ولت امروز، مانع چندانی بر سر راه اعالن اتحاد امریکا و اسرائیل و د•  
است. این ائتالف در سعودی و متحدانش در خلیج فارس، برجا نمانده 

 نظامی و فنی و مالی و منابع نفت و گاز، بیصورت تحقق، بلحاظ قدرت 
 .سابقه خواهد بود

  

 :گیردکل میش  در برابر، محور روس و ترک و ایران ❋
ترک، شکلی بس کم رنگ به  –ایرانی  –در برابر این اتحاد، محور روسی  ● 

های پر عده دارند، اما با تکنولوژی کهنه،  گیرد. این سه کشور ارتش خود می
و منافع استراتژیک ناهمخوان. این مقایسه، « دی گرفتار خون ریزیاقتصا»

ترکیه  –مقایسه روی کاغذ است. چراکه در حال حاضر، این ائتالف نامحتمل
مین مهار دارد و است که بر ز -یک پا در درون و یک پا در بیرون آن دارد

  .افزاید همچنان بر گستره مهار خویش می
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، نبود  –سرائیل ا –کاستی اتحاد امریکا  ● 

 سنجیدگی سیاسی و هوشمندی است. در حقیقت، این سه کشور، جنگ ها کرده
 .است حاصل کارش اند همه ناکام: امریکا به عراق و افغانستان حمله برد و این

الله ناکام شد. در جنگ غزه نیز کامیاب نشد.  اسرائیل در پیروزی بر حزب
 .استودی در جنگ یمن خود را گرفتار کرده دولت سع

  پایان ترجمه مقاله  
  

برغم اشاره به دشمنی مردم مصر و اردن با اسرائیل، واقعیت مهمی      
های ملی  است، مردم این کشورها و وجدانکه لوموند از آن غفلت کرده 

چنانکه از منظر وجدان ملی ایرانیان، و نیز حقوق ملی مردم ایران که  .آنها است
اقتصادی گرفتار خون »بینیم، سهم ایران  گیری دو محور بنگریم، می در شکل
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 های جنگ و تحمل هزینه و دادن کشته در جبهه (Hémorragie) «ریزی
ا های روزافزون جنگ و گرفتار شدن در هفت جنگ )نظامی، ترور، جنگ ب

 (های مسلح، اقتصادی، مذهبی، دیپلماتیک، و روانی و تبلیغاتی پادرمیانی گروه
های نظامی و اطالعاتی است. هرگاه رژیم والیت  و محصور شدن در حلقه پایگاه

مطلقه فقیه قرار بود به خواست انقالب )نه شرقی نه غربی( عمل کند و استقالل 
معه باز را متحقق گرداند، هرگز سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، بنابراین، جا

گرداند و بر ضد ایران جنگ براه « ایران را خطر اول و اصلی»شد،  ممکن نمی
انداخت )تجاوز نظامی رژیم صدام به ایران(، و تا جایی پیش رفت که به اتحاد 
عرب و اسرائیل برضد ایران شکل داد. بنابراین، هم عضویت زیانبار در اتحادی 

روسیه است، و هم برانگیختن کشورهای عرب به اتحاد با  که عضو مسلط آن
 .اسرائیل و جنگ افروزان امریکایی، خیانتی آشکار به حقوق ملی ایران است

 :سنجیم خاطر است که از منظر وجدان ملی، وضعیت منطقه را می دینب    
  

خواهد منطقه را های ملی، پیشاروی دو محوری که می وجدان  ❋
 :دارد میدان جنگ نگاههمچنان 

   
 :کارآیی وجدان ملی لبنانی ها .1
  

شکست »ر لبنان را د( اقدام دولت سعودی 2014نوامبر  14لوموند )     
دهد چرا این اقدام  کند. نماینده لوموند در لبنان توضیح میتوصیف می« کامل

 :شکست کامل است
دوستی  ا، از وطنسعودی ه است که علت شکست، آنهم شکست کامل این ● 

ان، لبنانی ها غافل بودند. استعفای حریری نه تنها سنی ها را بر ضد شیعی
الله برنیانگیخت، بلکه احساسات آنها را جریحه دار  بخصوص حزب

 .کرد



249 
 

چرا سعد حریری به خواندن استعفاء نامه در ریاض تن داد. زیرا او و  ● 
مشتری دولت سعودی است. چراکه اش تبعه عربستانند. او متحد و نیز خانواده

وزیری او نتیجه  خانواده او شرکت بزرگ ساختمانی در عربستان دارند. نخست
توافق ضمنی رژیم ایران و دولت سعودی بود. با به سلطنت رسیدن سلمان و همه 

بیند و  کاره شدن فرزندش محمد، دولت جدید، دیگر سودی در آن توافق نمی
کند. هدف دولت سعودی، ایجاد جبهه استعفاء می سعد حریری را ناگزیر از

ای نسبت به  سابقه بار، در لبنان است. دولت سعودی دشمنی بی جدید، این
شد و  2015آویز حمله به یمن در مارس  کند. این دشمنی دستایران ابراز می

  .استبعد نوبت به طرد قطر رسید و اینک نوبت ایجاد بحران در لبنان شده 
گونه واکنش  را نداشتند که مردم لبنان این ون تردید، سعودی ها انتظار آنبد● 

الله خالی کرد و سبب قوت گرفتن  نشان دهند. این استعفاء میدان را برای حزب
رو، عملیات دولت سعودی  ها شد. از این بیش از پیش آن به زیان منافع سنی

های سنی، مردم سنی  ابیک شکست کامل است. زیرا غیر از تنی چند از عق
اللهِ تحت حمایت ایران، برخیزند، خواستار  لبنان، بجای آنکه بر ضد حزب

ها  دوستی لبنانیسعودی ها به وطن  .بازگشت سعد حریری به لبنان شدند
دوستی، هم مسیحیان، و هم  کم بها داده بودند. به یمن این وطن

س کردند و بر آن شدند سنیان، و هم شیعیان، خود را تحقیر شده احسا
 .اند وزیر لبنان را سعودی ها ربوده که نخست

کنند که پس از سال ها مداخله سعودی ها در امور  ها مشاهده می لبنانی     
بار، دولت سعودی  لبنان، در دوره فهد و عبدالله، دو شاه پیشین عربستان، این

هایی  های درونی جامعه ییاست. سعودی ها پویادخالت را از اندازه گذرانده 
است که هم در یمن ارتش یابند. این  کنند را اندر نمی که در آنها مداخله می
 است، و هم در مورد قطر سیاستش به شکست انجامیده سعودی در گِل مانده
المللی گسترده از قطر را درک کند، و هم  است حمایت بیناست. زیرا نتوانسته 

دوستی مردم این کشور و نیز با مخالفت روسیه و فرانسه ا وطن در مورد لبنان، ب
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گوید، و  است. روسیه از ارجاع مسئله به شورای امنیت سخن می روبرو شده
 .بیند در ارتباط با سازمان ملل را ضرور می« ابتکارها»فرانسه اتخاذ 

از جمله  های دیگر، تا اینجا قول نماینده لوموند در لبنان است. گزارش      
 .کنند گزارش بی بی سی نیز نظر او را تصدیق می

قرار، گزارش لوموند و گزارش های دیگر، واجد سه آموزش بس مهم  بدین     
 :هستند

است. بگوییم از جنگ  این بار وجدان ملی مردم لبنان عمل کرده .1.1 
گ خواهد لبنان میدان جن است و دیگر نمی ساله عبرت گرفته 15داخلی 

تر بگردد. چرا که اگر جنگی درگیرد، دو محور  جدیدی بس وحشتناک
 در آن شرکت خواهند کرد. و

کسی که وابسته به قدرت خارجی است، از آن قدرت نمایندگی  .1.2 
کند، ولو نخواهد و با ایماء و اشاره بگوید که مجبور است و حالی کند می

 کنند. حزب به مرگ میکه در واقع، سعودی ها هستند که او را تهدید 
الله لبنان نیز در همین موقعیت است. زیرا در واقع تابع منافع رژیم ایران 
است. در واقع مردم لبنان، میان دو سنگ آسیا هستند و در این موقعیت، 

تر باشد، تضمین  این وجدان ملی است که هر اندازه نیرومندتر و شفاف
 .ن استکننده کارا تری برای حفظ صلح در لبنا

است که دین و درس سوم و به همان اندازه مهم و بسا بیشتر این  .1.3 
مرام وقتی به مالکیت دولت و یا یک سازمان سیاسی قدرت محور و قدرت 

شوند و بطور مداوم از خود بیگانه  آیند، وسیله توجیه آن می مدار، در می
 لی نیز میهای همبستگی م گردند. سبب گسستن رشته و میان تهی می

شوند، چون  شوند. اما دین و مرام، وقتی اندیشۀ راهنمای شهروندان می
گردند، در بردارندۀ حق بر وطن و وطن  در بردارندۀ حقوق آنها می

شوند. از این رو،  های پیوند ملی نیز می دوستی، بنابراین، استحکام رشته
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های  دولت و گروههیچ ملت آگاهی نباید اختیار دین یا مرام خود را به 
 .زورمدار بسپرد: جدایی دین و مرام از دولت، یک ضرورت است

  
 :...ها و ترک ها و وجدان ملی ایرانیان و عربستانی .2

ترین کشور است. تاریخدانان ایران  در میان کشورهای منطقه، ایران قدیمی .2.1
 .هستندترین کشورهای جهان  دانند که قدیمی کشوری می 10را یکی از 

تر  باید غنی بنابراین، هم وجدان تاریخی، و هم وجدان همگانی مردم ایران می
تر راهبر باشد. ایران، هم در موقعیت مسلط، و هم  باشد و مردم ایران را نیک
 «ای قدرت منطقه»است. بنابراین، هم سود و زیان  در موقعیت زیر سلطه، بوده

سو  های زیر سلطه بودن، از قاجار بدین زیانشدن را باید بشناسد، و هم گرفتار 
 .است
 «ای نفوذ منطقه»ر موقعیت کنونی منطقه، با حضور دو محور، زیان د      

داشتن وقتی در محروم شدن از منابع کشور در خلیج فارس و گرفتار شدن در 
هفت جنگ و تهدید شدن به دو جنگ نظامی و اقتصادی شدیدتر و تحمل 

های سنگین و ایجاد کینه در کشورهای دیگر نسبت به ایران که  تلفات و هزینه
بسا در طول عمر چند نسل ذایل نشود، بیش از آن عیان است که وجدان ملی ما 
ایرانیان آن را نبیند. از دید این وجدان، کار رژیم خیانت به استقالل و آزادی ما 

د ما به ازایِ ده منظره زلزله زدگان غرب کشور نشان می .ایرانیان است
در بیرون مرزها، چه ضعفِ مفرطی در درون است: « قدرت نشان دادن»

ناتوانی نزدیک به مطلق در کمک رساندن به زلزله زدگان، و فساد حاکم 
 .بر این امداد

  
بنابراین، هرگاه مردم ایران صدای وجدان ملی خود را بشنوند، بر سه کار      

 :شوند مصمم و مصر می
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ای و جهانی  بندی های منطقه خویش را با شرکت رژیم در دسته مخالفت ● 
کار  پنهان نکردن، و مخالفت خود را با جنگ های هفتگانه پنهان نکردن. این

 .را با اظهار دلبستگی شدید خود به استقالل و آزادی اظهار باید کرد
ستقالل بیش از پیش دین را از مالکیت رژیم ضد دین رها کردن و به بیان ا ●  

 و آزادی بمثابۀ اندیشۀ راهنما روی آوردن. و
که نماد استقالل و آزادی است قوتی به تمام بگیرد، انزجار   برای اینکه بدیلی ● 

به این   ها به بیگانه پنهان نکردن و دلبستگی خویش را خویش را از همۀ وابسته
 .بدیل اظهار کردن

اند.  بینندگان از جنگ ها در منطقه مردم ترکیه و مردم عربستان نیز زیان .2.2 
ترکیه از صلح  .گیر داشت. اینک آن رشد را ندارد اقتصاد ترکیه رشدی شتاب

بود، آن صلح نیز در میان نیست. تمایل به قدرت، حزب  داخلی برخوردار شده
حاکم و رهبر آن را از خدمتِ رشد جامعۀ ترک، به خدمت قدرت منحرف کرده 

کند، از موضعِ قدرت اول منطقه نچه حکومت اردوغان میاست. در نتیجه، آ
است. باوجود زیان آشکار این رویه، حکومت اردوغان هنوز ترک رویه شدن 
 .استنداده 

است: آیا وجدان ملی لبنانی ها آن توان  شود این پرسشی که مطرح می    
در کنار را دارد که کشور را از جنگ داخلی حفظ کند و پیروان سه دین را 

یکدیگر نگاه دارد؟ اگر زمان بر قوت این وجدان شهادت دهد، وجدان 
تواند برای همه کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و  ملی مردم لبنان می

عربستان و عراق و سوریه، الگو شود. به هررو، راهکار کشورهای منطقه، 
ای صلح درونی از راه شناسایی حقوق یکدیگر و بکار انداختن نیروه

 .محرکه در رشد به یمن قوت جستنِ وجدان ملی است
گویند که وجدان های ملی در کشورهای عربستان و سوریه  جنگ ها می .2.3

و عراق ضعیف اند. باوجود این، عالیمی از قوت گرفتن وجدان همگانی در 
شود. چرا که، در پی همه پرسی استقالل در کردستان عراق،  عراق مشاهده می
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نگ نکشید. این خود گویای بلوغ سیاسی نسبی و وجدان به اهمیت کار به ج
هم زیستی در عراق است. در عربستان، مردم آن تازه دارند، به خود، بمثابۀ یک 

یابند. گرچه این وجدان بسیار ضعیف است،  جامعه دارای حقوق ملی، شعور می
بقصد کند، انقالب از باال سلمان می اما این سخن که آنچه محمد بن
، گویای پیدایش این وجدان است. مردم جلوگیری از انقالب از پایین است

 خاطر که بلحاظ تاریخی، کشور مادر دنیای عرب است، می این کشور، بدین
بودند. اما گرفتار شدن در روابط  باید همواره از وجدان ملی قوی برخوردار می

است.  ن وجدان شدهزیر سلطه، سبب ضعیف شدن بیش از اندازۀ ای –مسلط 
هرگاه مردم عربستان نیز اختیار دین را از دست دولت سعودی ها و بنیاد دینی 

توانند جامعۀ مستقل و آزاد و در رشد بر میزان  وابسته به آنها خارج سازند، می
 .عدالت اجتماعی را بسازند

ای گویای درستی آن  راهکاری که کشورهای منطقه دارند و هر تجربه    
ست، راهکار بازیافتن استقالل و آزادی و راه رشدی دیگر، راه رشد انسان ا

های استقالل و آزادی و بر میزان عدالت  و عمران طبیعت، بر پایه
اجتماعی، توأم با عمران طبیعت است. قرار بود انقالب ایران، فرصتی 
باشد برای به عمل درآوردن این راهکار و الگوی رشد شدن در منطقه و 

جهان. کودتا بر ضد انقالب و بازسازی استبدادی که مالک دین مردم  در
شد و آن را تا بدین حد از خود بیگانه کرد که تنها بکار توجیه دشمنی و 

آید، ایران را الگوی استبدادی خشونت گستر کرد. رژیم  جنگ می
مالتاریا دست به دامان قدرت های خارجی شد و آنها را محور سیاست 

خارجی خویش کرد. حمله امریکا به عراق و افغانستان و نیاز داخلی و 
دولت سعودی ها به تخریب نیروهای محرکه، از جمله از راه تحمیل 
جنگ به کشورهای لیبی و سوریه و عراق و یمن، دنیا را به کام رژیم 
والیت مطلقه فقیه کرد. آتشی که استبدادهای دست نشاندۀ قدرت های 

شود، جز با ایستادگی  اند، سرد نمی کام آن فرو بردهجهانی، منطقه را در 
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 ها دارند. این ایستادگی است که وجدان بر حقوقی که مردم این سرزمین
های ملی را غنی، و به رهاندن مردم این کشورها از کام آتش جنگ و دیگر 

  .کندها، توانا می خشونت
 


