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 های آنگیو ویژه روش وضعیت سنجی

 
است. انتشار یافته 1392اسفند  24به تاریخ  ،وضعیت سنجی نخستین    

گی نخستین ویژه ،هستیم. بنابراین 1397مهر  15ما در  ،و اینک
سنجیده  ،استکه واقع شدهوقتی واقعیت نزدیک به همان ،سنجیوضعیت

 دهد.دهد. و میبر صحت آن شهادت ب ،یندهآ ،است که زماناین ،شودمی
گی دومی باید که ویژهمی ،تصدیق کند که زمان صحت آن رااما برای این      

رهای واقع و در رابطه ی اماست که حاصل شناساینیز داشته باشد و آن این
ت را نها به ترتیبی باشد که امرها خود  زبان بگشایند و واقعیآقراردادن 

امرهایی که مطالعه  ،است گزارش کنند. بنابراینسان که واقع شدههمان
به  ،وبه خودبن ،امرهای واقع مستمر باید باشند. شناسایی این امرها ،شوندمی

 باید انجام بگیرد. ،ها که دارندگیویژه
هم زمان و مکانی است  ،زمان  و مکان یک وضعیت سنجی ،بنابراین     
شود و هم زمان و مکان مداومی است که وضعیت سنجیده می ،در آن ،که

یابد گی سوم را نیز میژهوی ،گیرد. بنابراینگذشته و حال و آینده را در بر می
باید آن را می ،ن بخوانییک وضعیت سنجی را هر زما :استو آن این

گاهت آکه پنداری از وضعیتی شناسایی وضعیت همان زمان بیابی. چنان
 نی. آزمانی است که در  ،وضعیت حال حاضر ،کند کهمی
گی چهارم یک وضعیت سنجی که به روش علمی انجام ویژه ،قراربدین    

ها مستمر باشد. آیا باید بنابراین باشد که است که ساختار رابطهاین ،بگیرد
باید  ،که ساختاری تغییر کندکنند؟ نه. اما برای اینساختارها تغییر نمی

والیت  ،امرهای مستمر در رابطه صفت مستمر را از دست بدهند. برای مثال
 ،ین دستمطلقه فقیه و سلطه حزب سیاسی مسلح بر کشور و امرهایی از ا

بنابر مداخله  ،های امرهای واقع مستمررابطه ،دیگر نباشند. باوجود این
ها و کنند. اطالعتغییر می ،توانند امرهای واقع مستمر نباشندرویدادها که می

سنجی به دقتی خاطر است که وضعیتتوانند صحیح نباشند. بدینها میداده
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ها و ها و دادهایی از اطالعزدتا حد وسواس و شیکیبایی بسیار در تناقض
 نیاز دارد.  ،شناسایی رویدادهای تغییر دهنده یک وضعیت

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

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

کند که حاصل وضعیت مورد مطالعه وضعیت سنج یا وضعیتی را مطالعه نمی
گذارد و یا آورد را ناگفته میاست و یا مسائلی را که یک وضعیت پدید می

 ،دهد. بنابراینش شهادت میکارکند و زمان به نادرستی این دو کار را می
بستن وضعیت بعدی آهر وضعیتی  :شودگی پنجم وضعیت سنجی این میویژه

 ناسایی شوند.شآورد که باید است و مسائلی را پدید می
وضعیت سنجی وقتی هم به بعدی از ابعاد واقعیت اجتماعی  ،و نیز    
تواند با غفلت از بعدهای دیگر نمی ،بعد اقتصادی ،برای مثال ،پردازدمی

اسی و هر وضعیت سنجی در برگیرنده بعدهای سی ،خاطرانجام بگیرد. بدین
 ،ترتیب که بعد مورد مطالعهاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. بدین

کار وقتی دقیق  ،رور را نیز گزارش کند. از اینهای بعدهای دیگباید خاصهمی
ابعادهای گوناگون واقعیت اجتماعی انجامش  است که یک گروه دانا به

ها را بپرسد. در نگارش این پرسیدنی ،نانآاز  ،کم وضعیت شناسدهند. دست
اند و اغلب آنها را شماری از همکاران شرکت کرده ،هاوضعیت سنجی

 تواند کار جمعی تلقی کرد.می
مکان را به بلکه باید این ا ،اما وضعیت سنجی برای شناسایی تنها نیست     

کارهای بایسته را بیابیم و پیشنهاد کنیم. و نیز باید کار و یا راهما بدهد که راه
کاری را هرکس یا هر مقامی کار را نیز بیابیم. هر راهبتوانیم بکاربرنده راه

گی ششم یک وضعیت سنجی به روش علمی تواند بکار برد. و این ویژهنمی
افتد کس شود. بسیار اتفاق میحل کن نمیمسئله  ،است. چنانکه مسئله ساز

دهد بدان تن نمی ،کار است یا هستندیا جمعی که توانا به بکاربردن یک راه
ها و آبستن گریهای فرآورده ویرانرو است که وضعیتدهند. از اینیا نمی
خاطر است که مسئولیت وسایل ارتباط جویند. بدیناستمرار می ،هاگریویران
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ها و ها و دانشر سنگین است. زیرا هم باید جریان آزاد اندیشهجمعی بسیا
ها را برقرار کنند و هم توانایی و سئولیت کس و کسانی را ها و اطالعداده

 کارها برای تغییر هستند.مرتب خاطر نشان کنند که توانا به بکاربردن راه
خوانندگان حال محکی در اختیار شناسی در همانها و روشگیاین ویژه    

 خوانند.ها که میسنجیدهند برای آزمودن وضعیتقرار می
 

  1397مهرماه  15
 صدرابوالحسن بنی
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                                      :صد و هفتاد و ششموضعیت سنجی یک

 محکوم به شکست؟

 
 

 2017نوامبر  23 برابر 1396آذر  02
   

ژیم مالتاریا که با گرایش به والیت مطلقه فقیه، انقالب و اسالم و ر    
 روحانیت را بسوخت، هرکار را که تصدی کرد و خود آنرا اساسی و حیاتی

ها که اینک، پیشاروی انبوه مسئله توصیف کرد، در شکست به پایان برد،
زده، نگران سرنوشت خویش است. سرنوشتی که خود  است، حیرت ساخته

 تواند از آن بگریزد:آنرا جبری گردانده و نمی

که در شکست، پایان « طرحها»ها و مشهودترین بحران ❋
 اند:یافته

 
آنرا مالتاریا شد از انقالب و اسالمی کردن و دولت روحانیان که خود می    

ها آغاز کنیم است که با مشهود ترین خواندند آغاز کرد. اما ترجیح با این
که بنام دین یا مرام برپا  ییهاکند دریابیم چرا رژیمزیرا به ما کمک می

یگانه شوند و با رویه کردن استبداد متمایل به استبداد فراگیر، آنرا از خود بمی
خوانند را به غاز، بزرگ و حیاتی میکنند و، در آکنند، هر کار که آغاز میمی

کشانند. در باره موارد زیر، هم در آغاز، هشدار داده شد که به شکست می
 انجامند:شکست می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26795-2017-11-23-14-56-12.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26795-2017-11-23-14-56-12.html
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ول روز بط 444روز بیشتر نپاید اما  4تا  3. گروگانگیری که قرار بود 1

ت. انجامید و جنگ و تحریم اقتصادی را هم روی دست مردم ایران گذاش
ها و فساد المللی: اکتبر سورپرایز و ایران گیتبر این دو، سه افتضاح بین

 شود.میلیارد دالر گم شد!(؛ عالوه می 100بزرگ )در طول جنگ 
 
ز شد. . جنگی که با تجاوز قوای عراق، به فرمان صدام حسین، به ایران آغا2

دولت  امریکا وبنابر اسناد، در برانگیختن او به حمله به ایران، انگلیس و 
های خلیج فارس شرکت داشتند. در نهمین ماه جنگ، با قبول سعودی و شیخ

ودتا کپیشنهاد غیر متعهدها از سوی رژیم صدام، اگر خمینی و دستیاران او، 
پذیرد. اما  توانست پایانانداختند جنگ میرا بمدت یک هفته به تأخیر می

شد  ل به ادامه جنگ، سببییسرانیاز مشترک آنها و انگلستان و امریکا و ا
بت که از هیأت نمایندگی کنفرانس عدم تعهد بخواهند برای آوردن پاسخ مث

، 60داد رژیم صدام به پیشنهاد صلح، به ایران نیاید. مالتاریا با کودتای خر
ا پیروزی همه جانبه ایران در آن جنگ را از مردم ایران دزدید و جنگ ر

نی جام ، در شکست به پایان برد. خمی1367مرداد آنقدر ادامه داد تا که، در 
  زهر شکست را هم سرکشید. 

له شدن یک نسل و خسارتی چنان وجود نف از پایان جنگ در شکست، با    
حال که مبلغانش عظیم، به مالتاریا، احساس شرم نیز دست نداد. در همان

عنوان کردند، جنایتکارانش که متهم می« خیانت به دولت»مردم را به 
 کردند؛یافتند، در زندانها، زندانیان را کشتار می« جنایتکاران تاریخی»
 
کرد. فرصتی شد برای پیدایش و رشد  را آغاز« دوران سازندگی». رژیم 3

قارچ مانند مافیاها و توسعه اقتصاد مصرف و رانت محور که نابرابریهای 
قتصاد این شد: گیر از عوارض آن بودند. شعار گردانندگان اشتاب و شدت

های جدید، اقتصاد و اقتصاد با چیزی به اسم عدالت بیگانه است! عرصه
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گرفتند تا  دولت و ترور و مهار جامعه مدنی، در اختیار سپاه پاسداران قرار
کند. ترور در بیرون از مرزها گسترش یافت و یک مورد آن، موضوع « فتح»

رژیم در دادگاه، سفرای  دادگاهی شد که در برلین تشکیل شد. با محکومیت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران فراخوانده شدند. ایران در لبه پرتگاه 

افتاد اما « طلباناصالح»گرفت. این شد که قوه مجریه بدست  جنگ قرار
 را ایفاکنند؛« تدارکاتچی»یافتند نقش  تنها اجازه

 
راف هاشمی رفسنجانی، برداشته شد. به اعت« راز اتمی»بار، پرده از . این4

درآغاز، بنابر ساختن بمب اتمی بود. اما آن بمب ساخته نشد. در عوض 
 ها قرارگرفت. ها و تهدیدترین تحریمبحران شدت گرفت و ایران تحت سخت

نژاد شد. در این دوره بود که اقتصاد و صدی بحران با حکومت احمدیت    
ارگرفت. از آنجا که تحریمها و الی قرم –دولت در اختیار مافیاهای نظامی 

کاغذ »های شورای امنیت رساند، قطعنامهتهدیدها رانت را به حداکثر می
گشت و به مرگ « ریزیخون»که اقتصاد گرفتار خوانده شدند. تا این« پاره

دید و روحانی ریاست « نرمش قهرمانانه»ای چاره را در نزدیک شد. خامنه
د. لیم نامه شد. تسلیم نامه وین امضاء شجمهوری یافت و مأمور امضای تس

حقوق مردم  ییآنکه با عادی کردن روابط و شناساتعهدها سپرده شدند بی
ها کاره، نه تنها سبب رفع مجموع تحریمگرفته شود. کار نیمه ییازاایران، مابه

ا. است برای وضع تحریمها و تشدید فشاره نشد، بلکه اینک وسیله ای شده
های نظامی و اطالعاتی بود، در دام ن که در حقله پایگاههمزمان، ایرا

 های هفتگانه افتاد؛جنگ
کرد در دولت . اما آن روحانیت که در جریان انقالب، خمینی تأکید می5

خواستند در دولت دخالت کند، دخالت نخواهد کرد و مردم ایران نیز نمی
را بر قرار آننفر  هزار 50صاحب دولت شد و خمینی گفت: ولو با کشتن 

کنم )خطاب به شهید الهوتی(. آن دولت وضعیتی را دارد که امروز دارد. می
او و جنایتکاران در خدمت رژیمش، نه تنها هزاران تن را اعدام کردند و 
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جمعیت بزرگی از استعدادها را ناگزیر به جالی وطن ساختند، بلکه در جنگ 
نسل ایرانی را پایمال کردند.  خوانند، یکمی« نعمت»را ساله که اینک آن 8

کنند. دیده ایران، از ایران، مهاجرت می هر سال، سیل استعدادهای دانشگاه
ترین دولتهای « آخوندکش»و دولتی که قرار بود دولت روحانیت بگردد، 

تاریخ ایران شد. آخوندهای آخوندکش و قاتل هزاران غیر آخوند، یا در نکبت 
شدند )فالحیان و ری شهری(  یا کنار گذاشته  مردند )خلخالی و گیالنی( و

بکار جنایت مشغولند. یک جنایتکاران تاریخی، « هییقوه قضا»و یا در 
 التولیه آستان قدس رضوی است و نامزد ریاست جمهوری نیز شد.نایب
نه شد: . قرار بود مقام والیت از آن اعلم مراجع تقلید بگردد. کار وارو5.1

خوانی  رگ در حصر شدند و جانشین خمینی روضهمراجع گرفتار حصر و م
 عضو مجلس خبرگان شده بود؛« مجتهد متجزی»شد که بعنوان 

ک، . خمینی با نقض عهد، مقرر کرد روحانیان فروانروایان باشند، این5.2
گری جنایت و یابند و توجیهدارند مقام فرمانبران را می« آخوندهای دولتی»

طور ه، در ظاهر، بییند. از سه قوه، قوه قضافساد و خیانت را برعهده دار
گری از طریق کامل، در اختیار آنها است. اما در واقع، کارشان جز سرکوب

است که این قوه نقش دستیار سپاه  صدور احکام ظالمانه نیست. راستی این
 است.پاسداران را یافته 

مصادیق  . والیت مطلقه فقیه را نظریه ساز والیت فقیه، منتظری، از5.3
است. این  شرک دانست و امروز کسی نیست که نداند جعل در اسالم بوده

گری، کاربرد ندارد، دلیل ضد اسالمی و ویران واقعیت که جز در خشونت
یابد. چرا که وضعیت ای جانشین نیز نمیاست. طرفه اینکه خامنه بودن آن

ها هم برکار گیتینامروز، همانند وضعیت بهنگام مرگ خمینی نیست و آن ایرا
نیستند، تا بتوانند به بهانه خطیر بودن وضعیت و با جعل نامه و قول از قول 

بگردانند. این واقعیت که کمیسیون « رهبر»ای را خمینی، کسی مانند خامنه
است، گویای گوید هنوز کسی را نیافته ای میمأمور یافتن جانشین برای خامنه
که رژیم نیازمند کسی است که هم دو حوزه واقعیت دیگری است و آن این
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قم و نجف آن را بپذیرند و هم نقش خود را در خدمت سپاه پاسداران، بمثابه 
والیت نماید. حزب سیاسی مسلح، از عهده برآید. چنین کسی نایافتنی می

 مطلقه فقیه از محتوای مورد ادعای خود نیز، یکسره میان تهی شده
های قدرت نابر والیت جمهور بود. پایهاست: در دوران انقالب، ب

های قدرت، استوار نگشته، به نظارت فقیه تن دادند. با استواری پایه
)کتاب والیت فقیه خمینی( « والیت فقیه اجرای قوانین اسالم است»

مقدم و حاکم بر احکام دین و   جای به والیت مطلقه فقیه سپرد که
گوید مصلحت نظام میقادر به تعطیل توحید است. مجمع تشخیص 

مقدم و « قوانین اسالم»بر « مصلحت نظام»و به صراحت تمام که 
 برآنها حاکم است. 

 
نی جامعه ایران اسالمی بگردد. امروز، فراوا« ولو به زور». قرار بود 6

گریختن جوانان را « اسالم»های اجتماعی که بر آن از ها و نابسامانیآسیب
است. افراط در بکاربردن  ای را هم به گریه انداختهنیز باید افزود، حتی خامنه

است. ها و فسادها، آنرا میان تهی کرده ها و جنایتاسالم در توجیه خیانت
ای چون زلزله روی دیگر در هیچ موردی کاربرد ندارد. حتی وقتی سانحه

 نمایاند. نیاد روحانیت است که میدهد، این فلج بمی
های بزرگ و کار را به فاجعه که رژیم تصدی کردهو یک چند از کارها      

 است:کشانده 
 
های . کارها که رژیم والیت مطلقه فقیه تصدی کرده و آنها را به فاجعه7

 است:بزرگ بدل کرده 
است: در حکومت احمدی « مسکن مهر». از آخرین آنها که شروع کنیم، 7.1
میلیارد دالر درآمد نفت و غیر آن شد. صرف ایجاد اقتصاد تولید  750نژاد 

میلیارد دالر  100محور نشد زیرا با ماهیت رژیم در تضاد است. باز گفتند 
شد.  خواست. مسکن مهر پوشش آنگم شد. آن خورد و برد عظیم پوشش می
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که زلزله واقعیتی را عیان ها شد. تا اینای عظیم صرف ساختن مسکنهزینه
کفایتی های ساخته شده نماد فساد و بیمسکنآمد: نمی کرد که بر زبان

ناپذیری  . گویای تقدیر اجتنابذاتی رژیم والیت مطلقه فقیه هستند
ار که هستند که محکومیت رژیم به شکست و محکومیتش به کشاندن هر ک

زدند، به شکست، است. زلزله این فرصت را ایجاد کرد تا بدان دست می
های قرارداد با حکومت، است، طرفکارشناسان بگویند: عمر بناها کوتاه 

اند و آنها در درصد کار را برعهده سازندگان دست دوم گذاشته 10با گرفتن 
حد اکثر  ، بجای رعایت ضوابط فنی، از ضابطه، به«مسکن مهر»ساختن 

 اند؛رساندن خورد و برد، پیروی کرده
ها، یارانه کردن قیمت، دولت در ازای آزاد«های مهرخانه»زمان با . هم7.2

کند. پیش از هزارتومان یارانه دریافت می 45مقرر کرد. هر ایرانی در ماه 
یده مقرر شدن و در جریان آن، اقتصاددانان و غیر آنان هشدار دادند و شن

گوید ادعای کاهش امروز، گرانی قیمتها، یارانه را بلعیده و بهای دالر مینشد. 
ها سهم ایرانیان شد از اقتصاد میزان تورم دروغ است. در حقیقت، یارانه

مالی و مافیاهای  –رانت محور. از این رانت، سهم شیر را مافیاهای نظامی 
   برند.اند، مییافته« قدیمی»که عنوان 

 یی، غیر رجا«رؤسای جمهوری»سو، بدین 1360ی خرداد . از کودتا7.3
شد، بقیه گرفتار نکبت شدند: هاشمی « رهبر»ای که که کشته شد و خامنه

شد که تحت حمله تبلیغاتی « مرگ مشکوک»رفسنجانی در حالی گرفتار 
التصویر و ای/ سپاه قرار داشت. خاتمی ممنوع روزمره شاخه تبلیغاتی خامنه

الخروج از خانه شد. القول و اینک ممنوع ت و ممنوع الکتاب ممنوع
نژاد و دستیارانش چاره را در بست نشینی دیدند. اما دستیاران او احمدی

که به کتک خوردند و ناگزیر شدند از آن بدرآیند. از قرار، روحانی برای آن
سرنوشت رؤسای جمهوری پیشین گرفتار نشود، چاره را در گردش به راست 

 ست؛ادیده 
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سو، قدرت خارجی، محور سیاست داخلی و  دینب گیری. از گروگان7.4
است. این محور وسیله ایجاد بحران و حاکمیت خارجی کشور شده 

گیری و است. گروگاناستبدادی بر مردم از راه سنگین کردن جو ترس شده
جنگ، حاصلِ قدرت  7ها و بحران اتمی و اینک گرفتاری در جنگ و تحریم

را محور سیاست داخلی و خارجی کردن است. اما آنچه مردم ایران   یخارج
اند، به غارت رفتن ثروتهای ملی و سوختن بابت این محور سازی پرداخته

است. فرصتها و حاصل آن، فقر و خشونت و جامعه و طبیعتی که بیابان شده
 هاین محورگردانی نیز یک رشته شکستها ببار آورده و باجهای پرداخت شد

است. پنداری رژیم والیت مطلقه فقیه کور به بیگانگان را مرتب افزایش داده
درنگ، گشایند و این رژیم، بیدرپی، جبهه میبیند. چرا که پیاست و نمی
ها و است: جنگ سوریه را سعودی« ایران»شود. بدهکار هم وارد آن می

شود در ت که متهم میاس« ایران»انداختند، اما امروز، نه آنها که ترکیه راه 
ر کار سلطه بر منطقه است. یمن را دولت سعودی ویران و مردمش را گرفتا

تنها متهم و مقصر وضعیتی است که یمن « ایران»است و قحطی و وبا کرده
دن شدر آن است )بیانیه وزیران خارجه اتحادیه عرب( و به استناد گرفتار 

مطلقه فقیه، حکومت ترامپ  مردم ایران به هفت جنگ، توسط رژیم والیت
 در کار تشدید هرچه بیشتر فشار بر ایران است؛

نویسد که داعش از میان ای نامه میکه سلیمانی به خامنهطرفه این     
، بمعنای اتصال ایران از «کمر بند سبز»برخاست. به سخن دیگر، 

که این کمربند، طریق عراق و سوریه به لبنان، ساخته شد. غیر از این
« ایران»کمربند مرگ و ویرانی است، اما دیگر کمربندی در اختیار 

که پوتین باشد، خود را فاتح جنگ هنوز پایان « داشآقادا»نیست. 
گوید: پیش از ورود روسیه به صحنه، رژیم داند. مینیافته سوریه می

اسد در معرض سقوط بود. روسیه بود که سرنوشت جنگ را تغییر داد. 
رفتن اسد به مسکو و تشکر او از پوتین نیز تصدیق مدعای پوتین است. 

سلحه از ایران شد و پیروزی از روسیه. پوتین بنابراین، جان و پول و ا
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است ترکیه را هم در حل و فصل مشکل سوریه دخالت داد. نتیجه این
کمربند »که از این پس، بیشتر از گذشته، ایران باید هزینه سنگین 

ل و سعودیهای ییرا بپردازد اما در این کمربند، عالوه بر اسرا« سبز
   دست باال را . انی هستند که متحدش، روسیه و ترکیه نیز مزاحم

های در فرآورده ییخاتمی خودکفا وهای هاشمی رفسنجانی . حکومت7.5
ترین راهکار را کشاورزی را شعار کردند. اما به قول کارشناسان، آسان

. در برگزیدند که جنایت است: اسراف و تبذیر آبهای رو و زیر زمینی ایران
ط شاورزی بود. اما امروز سرپرست محیآن دو دوره، موسی کالنتری وزیر ک

گفت: تا روحانی او می« ریاست جمهوری»زیست است. در اوائل دور اول 
میلیون تن از مردم کشور باید  50شود و سال دیگر ایران بیابان می 30

 و نشد. ییان شد و خودکفاکه ایران بیابطرفه اینمهاجرت کنند. 
سبب سیل مهاجرت استعدادهای . استعدادکشی و استعداد ستیزی که 7.6

است. واکنش حداد عادل علمی و رانده شدن آنها از تصدی امور کشور شده
ه خود را این بود: بگذار بروند ما استعداد زیاد داریم. اما فقر استعداد چهر

ما  نشان داد وقتی در توجیه ناکار آمدی وزیران برگزیده روحانی، گفتند:
است! نده برای تصدی وزارت جز اینها کسی نماایم و استعدادها را رانده

رو، حوزه قم حتی در سطح روحانیان نیز رژیم استعدادکشی رویه کرد. از این
 نمایشگاه شکست فاحش رژیم والیت مطلقه فقیه است.

  

 چرا رژیم محکوم به شکست و از میان برخاستن است: ❋

 
کند در شکست به از میاست هرکار را آغچرا رژیم خود را محکوم کرده      

 پایان برد؟ زیرا:
آید. متمرکز و بزرگ شدنش در گرو تخریب . قدرت از تخریب پدید می1

ساالر( با مدیریت کشور در چهار بازهم بیشتر است. وقتی ماهیت رژیم )فقه
بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عمران طبیعت سازگار 
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صاحبان »دهد و هم ناسازگاریش با یش مینیست، هم میزان تخریب را افزا
که باید تحت امرش کار کنند، با موفقیت به پایان بردن کار را « تخصص

 کند:ناممکن می
 
 که رژیم والیت مطلقه فقیه گرفتار سه ضد ویرانگر ذاتی است:. توضیح این2

 ندارد. و « قدرت». والیت مطلقه فقیه کاربردی جز در اعمال 2.1
کارکرد بودن والیت مطلقه فقیه در رشد را  . هر موفقیتی نه تنها بی2.2

نمایاند. کند، بلکه مزاحمت آنرا با هرکار موفقی بازهم آشکارتر مینمایان می
نویت تضاد کارکرد والیت فقیه با اسالم آشکارتر از آشکار است: زور ضد مع

ر د زندگی مردم زوو ضد حقوق است. بنابراین، ممکن نیست در هر چهار بع
حال، رژیم زورگو راهبر مردم به زندگی  حرف اول را بزند و در همان

 حقوقمند و معنوی بگردد. 
شود که همواره . ساز و کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، سبب می2.3

دتر استعدادها حذف بگردند. رژیمهای دارای تمایل به استبداد فراگیر، زو
کنند و وقتی زمان ا استعدادهای درجه اول را حذف میآیند زیراز پا در می
شوند و چهار متصدیان امور می 3رسد که استعدادهای درجه مرگشان می

های نازی و استالین و پهلوی پیدا کردند و سرنوشت رژیم )سرنوشتی که رژیم
 والیت مطلقه فقیه است(.

 برخاستن است؟ زیرا: چرا محکوم به از میان   
 
است که  یک از کارها که رژیم آنها را در شکست به پایان برده . در هر3

کنیم: پایان ترین دالیل و عوامل را مشاهده میتأمل کنیم، یکی از مهم
در همه ها نیستند که، در آغاز، در کار بودند. دهندگان در شکست همان

 . انداستعدادها جانشین با استعدادها شدهموارد، بدون استثناء، بی
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ید . مشکل ایران امروز تنها این نیست که تخریب نیروهای محرکه بر تول4
های روابط ییاست که پویاتر این مشکل بزرگاست، آنها پیشی گرفته 

رژیم میان خود با مردم ایران و میان انیران  زیر سلطه که -گرسلطه
قرار  ییاست، ایرانیان را در برابر یکی از دو پویابا ایران برقرار کرده 

ین روابط جنبش برای رهاشدن از ا ییمرگ یا پویا ییاست، پویاداده 
 . و نجات حیات ملی و ادامه آن

، غالمرضا «ترین مسائل ایراناصلی»ر نشست همدلی برای بحث در باره د    
«. حیات سیاسی در ایران مرده است»است:  کاشی، استاد علوم سیاسی، گفته

است که مردم کشور در فکر بقای  ده نیازمند آناز دید او، حیات سیاسی زن
که بقای او در گرو بقای جامعه است، تاریخی خود باشند و هر شهروند بر این

شند وجدان داشته باشد و جامعه و اعضای آن افق باز و امید بخش داشته با
و احساس خرسندی داشته باشند و از حیات اخالقی و ارزشمند برخوردار 

 ها است.امروز فاقد این داشتنی باشند. ایران
 که هاشم آقاجری )استاد تاریخ( و حسین ییهاو چون کاستی    

)استاد جامعه شناسی( بر  ییزاغفر )استاد اقتصاد( و احمد بخارا
، به مییاست، بیفزا اند را بر کاستی که کاشی خاطر نشان کردهشمرده

مرگ بسپارد  ییپویا اید خود را بهبرسیم که ایران یا همان نتیجه می
 . و یا روی به جنبش آورد

است. عوامل بقای خود را از میان ژیم والیت مطلقه فقیه میان تهی گشته ر   
ترسهای ناشی از « خیمه نظام والیت مطلقه فقیه»های است. ستون برده

که  بحرانها و تاریک دیدن روز بعد از سقوط رژیم هستند. اما بهمان نسبت
زلزله فرصت  –اعتمادی و ناباوری به رژیم شوند، بیتر میی بزرگابعاد ویران

تر محلشوند و ترسها را بیتر میهمگانی -را فراهم آورداظهار بس شفاف آن
شود. در تر دیده میکند. اینک باوجود رژیم، این فردا است که تاریکمی

 حیات را برگزیند: ییاین وضعیت، هرگاه جامعه پویا
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 زندگی را برگزینند: ییمردم ایران پویاهرگاه  ❋

 
. کار اول فعال شدن جامعه مدنی و پرداختنش به بدیل خویش 1

بمثابه جامعه حقوقمند شدن و نیرومند کردن بدیل توانمند به باز و 
 پذیر کردن نظام اجتماعی و استقرار دولت حقوقمدار است؛تحول

 
 سرتاسر کشور با هدفها در . کار دوم تشکیل بنیادها و هسته2

گرداندن وجدانهای تاریخی و غنی ییزداحقوقمند زیستن و خشونت
و علمی و اخالقی، بنابراین، وجدان ملی، است. جامعه زندگی جوی، 

ای است که همبستگی اقوام تشکیل دهنده آن کامل و وجدان جامعه
ملی آن، نه تنها در فرصت زلزله که در فرصت برخورداری از حقوق و 

 آهنگ، عمل کند. و رشد هم
 
کردن این و آن بیان قدرت با بیان استقالل و . کار سوم جانشین3

عمل  آزادی بمثابه اندیشه راهنما است. بیانی را باید راهنمای اندیشه و
کرد که حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و نیز حقوق 

دربر بگیرد و، طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی را 
کران معنویت را بگشاید. تا که ایرانیان توانا گردند بروی انسان، بی

 در
 
کردن ضد فرهنگ و ضد اخالق قدرت با فرهنگ و اخالق  . جانشین4

 استقالل و آزادی و زیست حقوقمند را.
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                                                 :صد و هفتاد و هفتوضعیت سنجی یک

 ؟«!شناسداست و مرز نمیجنگ ما جنگ عقیده »

 
  2017نوامبر  20 برابر 1396آذر  09

 ، محمد علی جعفری، در همایش بسیجیان تهران گفته1396آذر  5در    
شناسد. او به استناد است: جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی

امام فرموده »است: ، گفته «تشکیل بسیج جهانی اسالم»گفته خمینی در باره 
 امروزهای مقاومت در کشورهای اسالمی شکل بگیرد؛ بود باید هسته

اد شده و در دیگر در کشورهای منطقه ایج های مقاومت مسلحانههسته
های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تاثیر کشورها نیز حلقه

بینیم. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز گذاری آنها را می
 «.شناسدنمی

  

آن روز که برای پاسداری از انقالب، سپاه ایجاد شد،  ❋
 موقعیت سپاه و وضعیتِ امروز کشور و منطقه قابل مشاهده بود:

 
گوید: جنبش همگانی مردم ایران به است میداده . تاریخ آنسان که روی 1

ممکن گشت و گل را بر گلوله پیروز کرد که  ییهایمن ایجاد و عمل هسته
 برای برداشتن مرزها و آشتی، بیشتر از آن، دوستی همه شهروندان، دوستی

بود.  جمهور مردم ایران، با یکدیگر، طراحی و به جامعه ایران پیشنهاد شده
ها، امر واقع مستمر، در تاریخ ایران است. چون طرح را از تشکیل این هسته

که جعفری خبر « های مقاومت مسلحانههسته»شود خود بیگانه کنی، می
ها دارند کیل هستهها نیاز به تشدهد. اما چرا جامعهتشکیل دادن آنها را می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26876-2017-11-30-16-58-00.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26876-2017-11-30-16-58-00.html
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های مقاومت مسلحانه، بخصوص وقتی عامل خارجی آنها را تشکیل و هسته
و یا حتی حمایت کند، با جامعه حقوقمند و توانا به رهبری خویش، در تضاد 
است؟ وضعیت افغانستان و لیبی و سوریه و عراق و یمن و لبنان دوران 

رسش است. با وجود این، جنگهای داخلی و از آن پس تا امروز، پاسخ این پ
 پرسش نیاز به پاسخ دارد. زیرا باید بدانیم چرا این کشورها به این روز افتادند:

  
شوند، ناگزیر در پی تحقق این ها که در جامعه مدنی تشکیل می. هسته2

 شوند:هدفها می
های حق با حق، بنابراین، مبارزه با های قوا به رابطه. تغییر رابطه2.1

های زور فرموده، بنابراین، در کار آوردن میزان عدل و و نابرابری هاتبعیض
کند، در نتیجه، ممکن کردن دوستی از میان برداشتن مرزها که زور ایجاد می

 همه با همه و همه با طبیعت؛
و بکار  ییزدابه یمن آموختن و آموزاندن قواعد خشونت ییزدا. خشونت2.2

 بردن این قواعد؛
 های اجتماعی و برانگیختن جامعه مدنی به آسیبسیبآ یی. شناسا2.3
 ها؛ییزدا

ت انسان . تغییر رابطه شهروندان با اقتصاد، به ترتیبی که اقتصاد در خدم2.4
 و عمران طبیعت قرار گیرد؛

ها در مادیت ها که زندانی کننده انسانها و غیر عقالنی. مبارزه با خرافه2.5
بیگانه کردن معنویت، با گرفتار آتش خشن هستند. در حقیقت، از خود 

ها کند. این خشونتها است که واقعیت پیدا میها گرداندن جامعهخشونت
 خشکانند؛ ها را دارند میهای حیات جامعهریشه
گویند: انسان فاقد معنویت شناسان است وقتی می حق با روان. 2.6

ن معنویت، راه شود و دین و مرام بدوها میبرده زور و گرفتار خشونت
گردد. اما دین و مرامی که معنویت را از خود گری میو روش خشونت

شود که در کند، فکر راهنمای استبداد فراگیری میبیگانه می
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شناسد. استبداد فراگیر کلیسا، در آوری، اندازه نمیگری و مرگویران
م داری، هقرون وسطی، استالینیسم و نازیسم در قرن بیستم و سرمایه

در آن قرن و هم در قرن بیست یکم و رژیم والیت مطلقه فقیه 
 هستند که تاریخ به خود دیده ییهاترینآفرین گر و مرگ ویران 

 . است
گونه: برای مثال، اگر شود؟ اینما معنویت چگونه از خود بیگانه میا    

 واستعداد دوست داشتن که یکی از استعدادهای انسان است را فعال کنیم 
دوست داشتن را از نفع و ضرر منزه و حق بگردانیم و از هر محدود 

م ها را دوست بداریای رهایش کنیم، تا بدانجا که تمامی آفریدهکننده
و اگر استعداد دوست داشتن را باز هم تلطیف کنیم، تا بدانجا که 
خداوند را درک کنیم و دوست داشتن ما اتصال پیدا کند با دوست 

. ایمداشتن مطلقی که دوست داشتن او است، انسان معنوی شده
هرگاه استعدادهای دیگر، استعداد هنر، استعداد خلق، استعداد 

سان از تعداد اندیشه راهنما و... را نیز ایندانش، استعداد اقتصاد، اس
 شویم. زندان محدود کننده رها کنیم، انسان معنوی کامل می

گیرد که آدمیان کردن معنویت، وقتی انجام میقرار، از خود بیگانهبدین    
برند و با ثنویت را اصل راهنما خود انگیختگی عقل خویش را از یاد می

ز مرزها که، در پس آنها، سالح بدست، باید، آماده کردن، یا جز مادیت پر ا
خدا آورند: بینند و یا معنویت را به خدمت مادیت در میزد و خورد بود، نمی

گری گر خشونتشود، حق توجیهگر بکار بردن زور میپرستی توجیه
ها گر اعدامگردد. آزادی توجیهشود. خشونت مامای تاریخ میمی
دارد که، بهنگام اعدام شدن، فریاد بر آن می شود و قربانیان رامی

تر از کنند. رایجها که بنام تو نمیبرآورند: ای آزادی چه جنایت
ها است: آزادی به قدرت ها، از خود بیگانه کردن معانی کلمهاین

شود، شود، والیت، قدرت مطلق یکی بر همه معنی میتعریف می
رها و نابرابری نابرابرها(، عدالت به ضد خود )از جمله برابری براب
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ها صلح است که جنگ نباشد و انسانشود، دین برای این تعریف می
است و مرز جنگ ما جنگ عقیده »گر را حق خود بدانند، اما توجیه

ها و تر، زور را به درون کلمههم رایجشود و... از آنمی« شناسدنمی
ز خود بیگانه کردن ها بردن و زبان آزادی را در زبان قدرت اجمله
 ؛است
ها، کار بزرگشان، فراخواندن به معنویت و بیگانگی رو، هسته. از این2.7
کار نیاز به ترویج  اینشود. از معنویت از خود بیگانه می ییزدا

های بیان استقالل و آزادی، در بردارنده حقوق انسان و حقوق ویژگی
نیاز به نشاندن  شهروندی او و حقوق طبیعت و دیگر حقوق، دارد.

پذیر دانستن . نیاز به نقددارد« جنگ عقاید»بجای « بحث آزاد عقاید»
های استقالل و های راهنما بیانهای راهنما دارد تا که هم اندیشهاندیشه

مرام »، «دین تو تورا و دین من مرا»آزادی بگردند و هم دو اصل، یکی اصل 
هم دین  قوق انسان پذیرفته گردد و، بعنوان حقی از ح«تو تورا و مرام من مرا

ض در و مرام مرز نگردند و شهروندان را از یکدیگر جدا نسازند و سبب تبعی
بر  ییهابرخورداری از حقوق شهروندی نشوند. و این ترویج از عهده هسته

 شند. در حقیقت،آید که خود الگو/بدیل بامی
را بدیل مجموع کارهای باال، وقتی انجام بگیرند، جامعه . 2.8

ها بدیل شدن و کنند. بنابراین، کار اساسی هستهحقوقمند خویش می
شرکت دادن جامعه مدنی در بدیل خویش گشتن و شرکت در این 

کاری که مردم ایران در جریان انقالب تجربه کردند و . راهبدیل شدن است
ناقص  کار بود. البته بساین تجربه را در اختیار جهانیان قرار دادند این راه

پاسدارانی هستند  اما باوجود این کار ساز. اینک خود آن مردم گرفتار سپاه
های دیگر نیز بدیل حقوقمند گشتن که ضد جنبش مردم است و در جامعه

، مردم کشورهای «های مقاومت مسلحانههسته»تابد و با ایجاد آنها را بر نمی
خواهد و وق... میدیگر را محروم از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حق

 بندد:که بتواند راه را بر معرفت آنها به حقوق خویش می ییتا جا
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است و امروز هم دروغ جنگ عقیده همواره دروغ بوده  ❋
آیند، دروغ خواهد بود و است و فرداها هم که از پس هم می

 افزایدو خواهد افزود:است و میفاجعه بر فاجعه افزده 

 
های سپاه دروغی بس پرتناقض است و تناقض «فرمانده کل». سخن 3

 موجود در آن تا بخواهی آشکار هستند:
های شناسد. زیرا حقی است که همه انسان. این صلح است که مرز نمی3.1

روی زمین از آن برخوردارند و این جنگ است که بدون وجود مرز، روی 
 دهد؛نمی
ه اکراه رکار نیامدن هرگون. تبلیغ عقیده نیاز به جنگ ندارد و نیاز به د3.2

 دارد؛
، انکار . بنابراین که بنابر نص قرآن، در دین اکراه نیست، جنگ بنام دین3.3

 دین است؛
شناسد و هم تقدم جستن در جنگ . قرآن هم صلح را از حقوق انسان می3.4

دهد. اجازه را اجازه نمی ییتداداند. بنابراین، جنگ ابرا عمل شیطان می
نگی روی ججنگ بخاطر دین، ممکن نیست و اگر بدین عنوان  دهد زیرانمی

دین توجیه کننده جنگی است که قدرت  –دهد که فراوان روی می –دهد 
 کهکند. توضیح اینایجابش می

  
ها که مغزها شود و در گلوله. در بمب و موشکی که بر سر مردم ریخته می4

اگر تأمل کنیم، علم و فن )در  شکافند،ها را میکنند و یا سینهرا متالشی می
روند( و مواد )آهن و...( و پول )هزینه تولید( و زور ساخت اسلحه بکار می

آوری و که انسان بکاربرنده در مرگ یی)قدرت تخریبی سالح و نیرو
برد(، وجود دارند. اما نه از دین و نه از مرام، در آنها گری بکار میویران

بردنی نیست. در عوض، توجیه جنگ برعهده نیست. زیرا، در ترکیب، بکار
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گری کار دوم است و بعد از انجام کار اول، اما توجیهدین یا مرام است. 
 شدنی است. 

دهند. ها به دین یا مرام میکننده را انسانکه نقش توجیهوضیح اینت     
آمیز با یکدیگر قرار بگیرند و ها نخست باید در رابطه قوای خصومتانسان
ارگرفتن این رابطه را توجیه کنند. بنابراین، کار اول، در رابطه قوا قر سپس

است: « ماده»ای مادی است و بر سر است. اما رابطه قوا، بنفسه، رابطه
ن موقعیت مسلط یافتن برای دسترسی انحصاری، اگر نه دسترسی بیشتر یافت

به  ، نیاز، مایه رابطه قوا است. این رابطه چون ناقض حقوق است«ماده»بر 
ت. توجیه دارد و توجیه بدون از خودبیگانه کردن دین یا مرام، میسر نیس

ها، امر خاطر است که در تمامی طول تاریخ و در همه جامعهبدین
واقع جنگ بنام دین یا ایدئولوژی، جنگ با دین و ایدئولوژی و عامل 

سم در سیبنگریم به سرنوشتی که مارک است. از خود بیگانه کردن آن شده
طلقه مروسیه و دیگر کشورها پیدا کرد و بنگریم به سرنوشت اسالم در والیت 

انی فقیه و در دولت سعودیها و در... و بنگریم به سرنوشت مسیحیت، از زم
 سو، و... که کلیسا دم از والیت مطلقه پاپ زد بدین

و یا پاپ کنونی با توجه به این واقعیت بود که گفت جنگ بر سر دین آ    
 نافع است؟ محتمل بدانیم.مها نیست، بر سر میان دین

  

 آمدهایش:و پی« جنگ عقیده» ❋

 
ای که من دارم حق چون عقیده»است: . از امرهای واقع مستمر یکی این 5

ای غیر از این، باطل یا ارتجاعی است است یا علم است، بنابراین، هر عقیده
بپذیرند و یا زمین از لوث وجودشان و باورمندان به آنها یا باید عقیده مرا 

گر های بس مرگبار و ویراندر توجیه جنگ« باور»امروزه، این «. پاک گردد
رود. اما دروغ بودن این های مسلمان صحنه آنها هستند، بکار میکه سرزمین
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گان جنگها نیز آشکار است: از راه فایده کنندمیبر برپا کنندگان و دائ« باور»
 ان کنیم کهتکرار خاطر نش

زور دارد.  . تبلیغ حق و علم و قبول آنها نیاز به زور ندارد. نیاز به نبود5.1
آید که ای حق و یا علم باشد، تنها وقتی پای زور بمیان میپس اگر عقیده

 کنند؛صاحبان قدرت برای جلوگیری از گرویدن مردم بدان، بدان نیاز پیدا می
حکم صحیحی باشد، « است، پس...چون عقیده من حق یا علم ». اگر 5.2

ای و جعفری، ا خامنه. بنابر این، نه تنهشودشمول میاصلی جهان الجرم، 
دانند، به خود بلکه سعودیها و ترامپ و... بنابراین که عقیده خود را حق می

را به راه بیاندازند همچنان که به راه « جنگ عقیده»دهند که حق می
 اند. انداخته

از این  ییهابان آوردن جملهدانند که بر زای و جعفری و... میهآیا خامن    
است.  نوع، تجویز تجاوز نظامی و غیر نظامی به همه کشورها، از جمله ایران

بیند، البته نیاز به ای که خود را دائم در معرض سقوط میرژیم ورشکسته
گ خاطر است که کشور را گرفتار هفت جنجنگ همه با همه دارد. بدین

یابد. است و هنوز بحران را به اندازه الزم برای حفظ رژیم شدید نمیکرده 
خواهد جنگهای موجود را تشدید کند و هم اگر ممکن شد جبهه هم می

 جدیدی گشوده گردد.
لقه شیعه قائل به والیت مط»سپاه بمثابه حزب سیاسی مسلح، « عقیده. »5.3
گوید، هم با شیعه ناموافق با میاست. پس جنگی که او از آن سخن « فقیه
های سراسر جهان است. بر زبان و هم با همه مذاهب و مرام« عقیده»این 

قلی آوردن آن یا از نیاز شدید به بحران است و یا بخاطر اطاعت از حکم ع
ی یکسره در تسخیر خشونت است. چرا که عقل عادی نیز بر زبان آوردن سخن

کند. نخستین واکنشها تا بخواهی کند تجویز نمیکه دنیا را بر ضد ایران متحد 
 گویا هستند:

 کشور سنی؛ 40تشکیل جبهه ضد تروریسم با شرکت ● 
 ثبات کننده ایران در منطقهنگرانی ماکرون و ترامپ از نقش بی● 
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ها را تشدید و از قول سناتور ژوزف لیبرمن خطاب به ترامپ: تحریم● 
گاه نمیحمایت کنید. « شورای ملی مقاومت» داند که اگر این سناتور نا آ

ه و ایران قبرستان هم بگردد، حاکمیت یک گروه دست نشانده و اعتبار باخت
 منفور مردم را بر خود نخواهد پذیرفت

قول سعد حریری: حزب الله باید به عملیات خود در کشورهای دیگر ● 
 پایان دهد

به  نفت و دادن امتیازناگزیر شدن وزارت نفت ایران به کاستن از قیمت ● 
 مشتریان برای از دست ندادن آنها

 بازترشدن دست سعودیها در کشتار مردم یمن● 
این اند. ای و جعفری آن را موجه کردهایجاد حالت جنگی که اینک خامنه● 

حالت اگر به جنگ نیز سرباز نکند، مرگبارترین سالحی است که مدام 
  رود.بر ضد اقتصاد ایران بکار می

  
گر برای گیرند و سلطه. مردمی هستند که در موقعیت زیر سلطه قرار می6

سا و ب« سنن»و « عقاید»آنها از  ییتوجیه سلطه خود بر آنها، ضرورت رها
کنند. مردمی نیز هستند که آویز میزبان و فرهنگ و متمدن شدن را، دست

ن می کردرژیم استبدادی، نماد حاکمیت مطلق اقلیت بر اکثریت بزرگ، اسال
است زیر  کنند. بدیهیگر استبداد میکردن و یا... را توجیه« سوسیالیزه»یا 

 –ها حق دارند از خود دفاع کنند و برای خارج شدن از روابط مسلط سلطه
های هسته»زیر سلطه و بازیافتن حقوق خود، مبارزه کنند. آیا جعفری 

است؟ اگر پاسخ داشته  ها مد نظرگونه جامعهرا در این« مقاومت مسلحانه
 او به این پرسش، آری باشد، باز دروغگو است. زیرا

اکنون مردم ایران تحت سلطه یک اقلیت کوچک هستند که توسط  . هم6.1
 ییشوند. هرگاه قرار بر راستگوسرکوب می« رهبر»های سرکوب تابع دستگاه

گذاشتند و میایستادند بود، سپاه و بسیج تحت امرش، از سرکوب مردم باز می
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از رشد انسان و عمران  ییبا تحقق هدفهای انقالب ایران، جامعه ایران الگو
 طبیعت بگردد؛

ها، بر اثر بدآموزی، گرفتار ذهنیتی . از دیرگاه تاریخ تا امروز، زیر سلطه6.2
حیات  ییویاآنها است. هر بار هم که پگر موقعیت زیرسلطه اند که توجیهشده

حق » گر را از آن خود کردن گردد، درجا، موقعیت سلطهسبب قیام آنها می
که، درجا، حاکمیت زورمدارانه اقلیت بر اکثریت دانند. غافل از اینمی« خود

کردن از تحول و واجب وحشتاست:  کنند. آن ذهنیت اینرا بازسازی می
این  دانستن منجمدکردن باور و سنت و رسم و هویت قومی یا ملی.

کارهای حقوقمند شود که عقل آنها خالق بگردد و راهز آن میذهنیت مانع ا
ه این مهم زیستن را بیابد و آنان بکارشان برند. افزون براین، مانع از توجه ب

گر کار به کار باور و سنت و رسم و هویت قومی و ملی شود که اگر سلطهمی
لطه را تثبیت خاطر نیست که رابطه میان خود و زیر سو... آنها دارد، جز بدین

اغلب سودمند  –و دائمی بگرداند. وگرنه، اگر زیانی برای منافع او نداشت 
وق نیز هست به این دلیل که تا زیر سلطه به بهانه حفظ هویت خود، از حق

گر نگذارد، سرو کله خود غافل نشود و نیروهای محرکه را در اختیار سلطه
زیرسلطه هویت فرهنگی و... ورزید که ، اصرار می-شود گر پیدا نمیسلطه

تغییر نگاه دارد. آیا وضعیت هند پیش و پس از سلطه انگلستان خود را بی
ن بر این کشور و وضعیت الجزایر، باز ،پیش و پس از سلطه فرانسه بر ای

ها فریب اگر زیر سلطهگوید؟ کشور و وضعیت ایران و... جز این را می
منجمد خویش باشند، « هویت»که نگران خوردند و بجای آننمی

زیر سلطه،  –شدند که در روابط مسلط ای مینگران نیروهای محرکه
ماندند و نیروهای محرکه را در دهند، در آن رابطه نمیاز دست می

بردند و از رهگذر رشد، هویتی نو رشد خود و عمران طبیعت بکار می
 است.همین فریب  مایه سخن جعفری نیزجستند. بنبه نو شونده می

  ها است.ییزداهای در خدمت حق و رشد، فریبکار هسته     
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                                                         صد و هفتاد و هشتم: وضعیت سنجی یک

 شانزده آذر و نسل رام؟

 
 

 2017دسامبر  6 برابر 1396آذر  15
 

ای از رفتار ضد استعداد و ضد علم و ضد رشد نخست نمونه ❋
 :گران رژیم را بخوانیمسرکوب

  
 ها بیاندازیم:نخست نظری به داده  ●

  سالم آقای بنی صدر
 من با نگرش سیاسی و عملکرد شما در گذشته مخالفم. ولی به عنوان    

یک هموطن، انسان یا هر چی كه اسمشو بزارین ازتون كمك میخوام چون 
  بینم.دیگه هیچ نقطه روشنی تو زندگیم نمی

دانشگاه علوم و ... در رشته ... بودم، سه ترم اول  88دانشجوی ورودی    
ای ردم، در سال نود در روز ده اسفند ) سه شنبهسپری ك 17را با معدل باال 

كه برای آزادی میرحسین و كروبی تظاهرات بود( تو خیابون ... در خالل 
اعتراضات، توسط بسیج دستگیر شدم. تا بیست و دو فروردین در بازداشت 

های بستگانم آزاد شدم. گفتن به دانشگاه میتونم برگردم. بودم. با دوندگی
هر مدل تعهدی كه وجود داشت از من گرفت و منم  حراست دانشگاه

خوشحال كه همه چی به خیر گذشت و میتونم ادامه تحصیل بدم. باورم 
نمیشد. به دانشگاه برگشتم امتحانات هم انجام شد. ولی نتایج امتحانات كه 

بود حتی اندیشه اسالمی من هم « 1»روی سایت میومد باالترین نمره من 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26949-2017-12-06-16-31-39.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/26949-2017-12-06-16-31-39.html
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از هر كی پرسیدم كسی جوابمو نمیداد كه چه اتفاقی  صفر شد. هر جا رفتم
افتاده. آنقدر رفتم و اومدم تا ثبت نام ترم جدید كه رفتم گفتن شما باید به 
حراست مراجعه كنی. اونجا رفتم پیش مسئول حراست دانشگاه... او بهم 
گفت شما باید خدارو شکر كنی كه االن آزادی و كلی از این حرفا كه باید 

کنی و ... گفت تا ابد هم بیای اینجا ثبت نام كنی نمراتی كه میخوای توبه ب
را نمیتونی كسب كنی. اخراجم نكردن ولی كاری كردن خودم انصراف بدم. 
بعد از اون روز تا االن زندگیم جهنمه. از ترسم سربازی نرفتم. برای معافی 

دیگه ظرفیت  ترسم اقدام كنم، این سالها همه جوره كاری كردم. ولی واقعامی
ندارم. خودم داغونم، پدر و مادرم هم بدتر از من بخاطر من روزگار ندارن و 

ترسم به جایی برسونم. غیر از من افسرده شدن. صدام به هیچ جا نمیرسه، می
چند نفر دیگه هم تو دانشگاه بودن كه این مشکلو پیدا كردن و اگه بخواین 

ن اتفاقات و نمره ها مداركمو دارم، تونم بهتون معرفیشون كنم، از همه ایمی
بعد از اون اتفاقات مادرم کارش را رها کرد تا كنارم باشه. به شهر پدریم ... 

كنیم، هیچ خواسته ای ندارم فقط میخوام نقل مکان كردیم و اینجا زندگی می
 دیگه صدام به یجا برسه همه بفهمن چه به سر من و خانوادم و زندگیم آوردن.

م ر میکنین میتونین كمك كنید بهم بگید. اگه نه خواهش میکناگه فك    
ن ای اون چه به مهای تلویزیونی هر جای دیگهبدون بردن اسمم تو برنامه

دا بغض گذشته رو به مردم بگید یا منو به یه خبرنگار مستقل معرفی كنید، بخ
 كنه.داره خفم می

از ستاره دار « فرداامعهج»، روزنامه 96آذر  9دانشجویان ستاره دار: در  ● 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در مهر  1۵0کم شدن دست

برو رو« پیغام نقص در پرونده»و نوشت که آنان با  ماه سال جاری خبر داد
 ها محروم شدند.و از راهیابی به دانشگاه

« هیک منبع آگا»این روزنامه در شماره روز پنجشنبه نهم آذر، به نقل از     
در سال تحصیلی جدید بین »آوری نوشت: تحقیقات و فندر وزارت علوم، 

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا پس از قبولی در  200تا  150
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دار محسوب  نام بازماندند و ستارهآزمون، به دلیل نقص در پرونده، از ثبت
 «.شوندمی
حل  بته مشکل برخی از آنهاال»است:  ک منبع آگاه گفتهروزنامه از قول ی    

 «.است، اما هنوز تعداد باالیی از تحصیل محروم هستندشده 
شوند. انقالب نیز اعمال می« پنهان»و « آرام»های دیگر سرکوب شیوه ●

است. چند اسالمی روشهای سرکوب دانشجویان را پیش از این انتشار داده 
 نمونه محض یادآوری:

انشجویان یعنی وادارکردن دبت به تحصیل والدین نس« عالقمند کردن» -
 ها به مهار دانشجویان؛خانواده

وقیف کارنامه دانشجو. شکل حاد آن همان است که در نامه باال شرح ت -
 است؛ شده

و بیرون کردن دانشجویان از  ییهای دانشجوپلیسی کردن جو خوابگاه -
 های من درآوردی؛خوابگاه، به بهانه

ها: حراست دانشگاه دانشجویان در« عقیب و مراقبتت»وجود چند گروه  -
و بسیج و دستگاه سنجش و مأموران واواک و مأموران اطالعات سپاه و 

 ایها؛سهمیه
یرون آوردن آنها و به دست و ب« زیر خاکی» ییاشخاصی که مأمور شناسا -

ها یعنی مأموران رژیم دادن آنها است. این افراد که کارشان تفتیش شکارچی
ها را چنان یده به ترتیبی است که دانشجو متوجه نشود، فضای دانشگاهعق

های خود را نیز باید با احتیاط تمام اند که دانشجویان درستنگ کرده
 موضوع بحث با یکدیگر کنند؛

 های آن است؛ به نیست کردن دانشجویان که ترور یکی از شیوه  سر -
 تجاوز جنسی به دانشجویان؛ -
های ضد انقالب. این زمان، زمان ی و محاکمه در بیدادگاهپرونده ساز -

های در سرتاسر کشور نیست که به قول دستگاه ییهای دانشجوجنبش
هزار دانشجو دستگیر شوند. با وجود این،  4000سرکوب رژیم تا 
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گذرانند، بیشترین دانشجویانی که محکوم شده و دوران محکومیت خود را می
 دهند.کیل میزندانیان سیاسی را تش

زندان پنهان دارد. دانشجویان  15جود زندانهای پنهان: در تهران، سپاه و -
شوند. می« ییپذیرا»در شمار کسانی هستند که، از آنها، در این زندانها، 

« ییپذیرا»گونه زندانها دارد. چند نمونه از سپاه در استانهای کشور، نیز از این
 اه:از زندانی در زندانهای پنهان سپ

 های فیزیکی شدید،شکنجه -1
 دانیان،های دست و پا و سر زنکستن عمدی استخوانش – 2
 های ضخیم با دست و پای بسته شده،ضربه زدن به بدن زندانیان با کابل – 3
 شارهای روحی روانی و جلوگیری از استراحت و خواب زندانی،ف – ٤
 زندانی، یهای نمایشی و قالبی بر رونجام مانور اعداما – ٥
 ه زندانی،تجاوز جنسی ب – ٦
 جاوز به اعضای خانواده زندانی در مقابل چشم وی،ت – 7
 هدید به هتک حرمت زندانی در جامعه،ت – 8
تهیه عکس برهنه از زندانی یا اعضای خانواده وی و تهدید به انتشار  – 9

 آنها،
 دروغین،ادار نمودن زندانی به اعترافات تلویزیونی و تصویری و – 10
 اغ کردن و سوزاندن بدن زندانی با اتو و سیگار؛د -11

کاری و مهاجرت از ایران که استعداد حکوم کردن به بیم -
ترین روشهای سرکوب رژیم هستند. این واقعیت که دانشگاه ستیزانه

ها شغل ندارند و دارای مدرک فوق لیسانس به رفتگری تن دیده
کنند، یران مهاجرت میدها از ادهد و این واقعیت که استعدامی

موضوع روز، در مجلس و حکومت و وسائل ارتباط جمعی رژیم نیز 
هستند. تحصیل کرده رفتگر نماد است، نه نماد بلحاظ شغل که در 

روز، یک جامعه باز، پست و عالی ندارد، بلکه از این نظر که در ایران ام
 یابد.کمتر کسی کار درخور با استعداد و علم خویش را می



37 
 

حال که از امکانات ضرور برای رشد علمی سان، دانشجویان در آندینب     
 .محرومند، تجهیزات رژیم والیت مطلقه فقیه برای سرکوب آنها کامل است

اینک مطالعه بعدهای مختلف دانش و استعداد ستیزی رژیم والیت      
 مطلقه فقیه:

  

زی است در مطالعه امر واقعی که دانش و استعداد ستی ❋
 :بعدهای گوناگون آن

   
انشجوی نویسنده نامه، بمثابه پدیده اجتماعی، نماد است. زیرا ترجمان د    

ها در سطح جامعه و در بعدهای سیاسی و اقتصادی و ای از رابطهمجموعه
 اجتماعی و فرهنگی است:

  
ر . رابطه دولت با جامعه، بخصوص نسل جوان کشور که نیروی محرکه تغیی1

است: رژیم در کار ستاندن صفت جوان از یک ای یک سویه است، رابطه
رو، بیشترین نسل است تا که بعنوان نیروی محرکه تغییر خنثی بگردد. از این

ییر است که بکار نسل جوان بمثابه نیروی محرکه تغ ییهاستیزش با دانش
 آیند؛می

ژیم نه رهستند. زیرا  . دانشجو و دانشگاه دیده و نیز استاد، فاقد منزلت1.1
ت حقوقی برای آنها قائل است و نه در کشور دستگاهی وجود دارد که منزل
در  بمعنای برخورداری آنها و دیگر شهروندان از حقوق خود را تضمین کند.

های سالب منزلت وجود دارند و چون نباید ای از دستگاهبرابر، مجموعه
از این جویان محروم از تحصیل است. نها، دانشآکار بمانند، تولید روزانه بی

 ؛ منظر، دانشجو نماد جامعه فاقد منزلت است
برد با جامعه، بنابراین، با نسل جوان . رژیم والیت مطلقه فقیه گمان می1.2

کند و به ترتیبی رام، برجا ماندنی است. بنابراین، هر غیر رامی را حذف می
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کردن نسل دستی با رژیم در رامکند که جامعه مدنی نیز ناگزیر از همحذف می
 جوان کشور، بگردد؛

ها، بنابراین، بحث آزاد و نقد ها و دانشها و اطالع. جریان آزاد اندیشه1.3
ست. ا« دشمنان نظام»و نقد متقابل، از دید رژیم والیت مطلقه فقیه، رویه 

ا ها و در بیرون از آن، تأسیسی پابرجدهد در دانشگاهبنابراین، اجازه نمی
 بگردد؛

ها . حقوق و برخورداری شهروندان از آنها را نیز تنظیم کننده رابطه1.4
شناسد. بلکه قدرت بمثابه ترکیبی از زور و پول و علم و فنی که نمی

داند و برقرار ها میبکاربردنی، در مهار جامعه، هستند، تنظیم کننده رابطه
دان، بخصوص کننده اول رابطه دولت والیت مطلقه فقیه با شهرون

ست. ا، این ترکیب -خاطر که نیروی محرکه تغییر هستند بدین –دانشجویان 
دهند که والیت مطلقه فقیه کاربردی جز ها شهادت میسان، دانشگاهبدین

خاطر که ترین شکل خود ندارد. این استبداد بداندر اعمال قدرت، در خشن
های اجتماعی را رابطه است که متمایل به فراگیر شدن است، در تقالی آن
 خود برقرار کند و از طریق آن برقرار شوند.

گرانی رژیم تنها بلحاظ سیاسی نیست. بلحاظ اقتصادی و اجتماعی و ن     
رو، بعدهای دیگر دانشجو بمثابه پدیده . از اینفرهنگی نیز هست

ها، گویند: محور اول و اصلی رابطهاجتماعی نیز نماد هستند و می
خاطر است که در جامعه امروز ایران، تخریب قوا است. بدینرابطه 

 بر تولید پیشی گرفته و عالوه بر بیابان شدن سرزمین ایران، دستگاه
 :کنندردم ایران کار نمیمگوید نیمی از آمار رژیم می

  
. در خبرها بود که دانشگاه نفت آبادان تعطیل شد. علت آن اعتصاب 2

یش که استخدام بعد از پایان تحصیل است. اما دانشجویان و مطالبه حق خو
خاطر که همچنان کارش صدور نفت خام است و دستگاه صنعت نفت بدین

بنابرآن ندارد که نفت را نه سوخت که ماده اولیه بداند و متناسب با پرشمار 
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های صنعتی ایجاد کند، برای دانشجویان رشته نفت، کار مشتقات آن، رشته
شوند، نیز این های دیگر تدریس میکه در آنها رشته ییهاندارد. دانشکده

ها به خارج مشکل را دارند. یک دلیل جریان سیل مهاجرت تحصیل کرده
قرار، اگر رژیم در استعداد ستیزی اندازه از کشور نیز همین است. بدین

های تحصیلی، کار وجود است که برای رشتهخاطر شناسد، یکی بدیننمی
 رو،تر است، از اینکار، برایش خطرناککرده بی ندارد و تحصیل

و دستگاه والیت مطلقه فقیه « رهبر»های علوم اجتماعی منفور . رشته2.1
ها با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و هستند. زیرا این رشته

های هحقوق طبیعت و نوع رابطه با جهان که منطبق با حقوق باشد و نیز پدید
و  بنابراین، به بنیادهای سیاسی و دینی و اجتماعی و اقتصادیاجتماعی، 

پردازند. به رشد فرهنگی و تعلیم و تربیتی و... و رابطه شهروندان با آنها می
های ها یا اندیشهکنند. بیانمی ییرا شناسانپردازند و ناگزیر، موانع آمی

کردن و رام ها، کار رامراهنما موضوع کارشان هستند. آموختن این دانش
 کند؛نگاهداشتن جامعه جوان را بسیار مشکل می

را جایگزین « علوم اجتماعی اسالمی شده»است که  . تقالی رژیم بر این2.2
که دین گریزی گویای باید بکار رام کردن بیایند. اال این« علوم»کند. این 

لقه در رام کردن جامعه جوان است. مرام والیت مط« علوم»ناکار آمدی این 
 شت. فقیه، نه تنها اندیشه راهنمای ایرانیان نشد که مطرود جامعه جوان گ

  
. از منظر اقتصادی که در رفتار رژیم والیت مطلقه فقیه با دانشجویان 3

ایجاد اقتصاد تولید محور را ندارد زیرا  ییبینیم، چون توانابنگریم، می
پس دانشجویان استبدادش با اقتصاد مصرف و رانت محور سازگار است، 

شود که در بیند. وارونه وضعیتی در ایران مشاهده میرا بیکاران مزاحم می
ایران وجود داشت. در آن « جامعه سنتی»های صنعتی وجود دارد و جامعه
کاری نسبت مستقیم دارند با میزان تحصیل. هراندازه ها، کار و بیجامعه
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این اقتصادها نیز تحصیل تر. گرچه، در کار کممیزان تحصیل بیشتر، بی
 اند. افزون بر این،ها شدهکار مشکلی از مشکلهای بیکرده
های دانشگاه، کرده. در اقتصاد مصرف و رانت محور، نیاز به تحصیل3.1

های تولید و ایجاد رشته  ناچیز است. در این اقتصاد، امکان ابتکار کردن
 های جدید ناچیز است؛نیاز به دانش و فن و حرفه

ای را بوجود . روابطی که در بعد اقتصادی برقرار هستند، فضاهای بسته3.2
اند که ورود در این فضاها تا بخواهی مشکل است: سپاه و مافیاهای آورده

بنیاد »و « اموال رهبری»انحصارگر و « هایآقازاده»نظامی مالی و 
تصاد. های خانوادگی و سرانجام بخش دولتی اقو فراوان شبکه« مستضعفان
 در نتیجه،

رو کفاف هزینه زندگی در اقتصاد ن دستمزدها که بهیچیی. سطح پا3.3
دو شیفت و سه  خاطر است که پدیدهدهد. بدینگرفتار تورم مزمن را نمی

گیر مردم ایران شیفت کارکردن و حاشیه نشینی و فقر مطلق و نسبی دامن
 اند.شده
دهد کشاورزی نیز کار از دست می. با بیابان شدن سرزمین ایران، بخش 3.4

کند. افزون براین، مازادی که تبدیل به سرمایه شود و در این و کار ایجاد نمی
 شود. در نتیجه،بخش و یا بخش صنعت بکار افتد نیز، تشکیل نمی

 شود. تر می. بار تکفل در جامعه امروز ایران، مدام سنگین3.5
 دهای اجتماعی و فرهنگی:دو بعد سیاسی و اقتصادی همزادند با بع

    
دهد: پدر و مادر، حتی وقتی . نخستین اختالل در روابط خانوادگی روی می4

فرزندانشان دانشجو و در حال آماده شدن برای عمل در جامعه هستند، ناگزیر 
شوند خود و فرزند یا فرزاندانشان را در خانواده زندانی کنند. در حقیقت، می

« حصر خانگی»ها محکوم به ان و دانشگاه دیدهبخش بزرگی از دانشجوی
هستند. زیرا در بیرون از خانه، منزوی و فاقد منزلت و امنیت هستند: در 
جامعه امروز ایران، دانشجو نماد زندگی در انزوا است. و این همان انزوا 
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تواند بدان پایان دهد و اگر پایان ندهد، تخریب بر است که جامعه مدنی می
 گیرد؛ر روزافزون، پیشی میتولید، بطو

های عامل همبستگی و ادامه حیات ملی، یعنی حقوق و . پدیده4.1
تر و امرهای واقع عامل بند از بند های همکاری و تعاون، کم نقشرابطه

های همبستگی سست و جامعه، به شوند. رشتهتر میها پر نقشگسستگی
زرگ را نیز بن خطر بسیار شود. ایواحدهای بسته و یا نیمه باز، تجزیه می

های موجد تواند رفع کند اگر بتواند در سطح خود، پدیدهجامعه مدنی می
 ها بگرداند؛همبستگی را تنظیم کننده رابطه

های اجتماعی، حاصل محور رابطه شدن . برهم افزوده شدن آسیب4.2
گرفتن میزان تخریب است. قدرت در جامعه امروز، بنابراین، شتاب و شدت

خاطر که خود بیشترین گرفتن تخریب هستند. بدینها نماد فزونیانشگاهد
کنند. در حقیقت، رژیم والیت مطلقه فقیه دانشگاه را تخریب را تحمل می

 انگارد که باید تخریب کرد؛ ضدی می
های سیاسی، نه جامعه . در حال حاضر، محل اجتماعی احزاب و گروه4.3

وابط است که احزاب سیاسی پوشش شبکه رخاطر مدنی که دولت است. بدین
شخصی قدرت هستند. دولت والیت مطلقه فقیه مطلقا مانع از استقرار 

های سیاسی در اقامتگاه واقعی خویش است که جامعه مدنی است. سازمان
دهد در جامعه مدنی استقرار بجویند. ها نیز اجازه نمیاین رژیم به دانشگاه

ها از جامعه مدنی ه دیدهعامل قطع پیوند دانشگا هاکه دانشگاهنیازش به این
ها در باشد، از نیاز رژیم پهلوی بسیار بیشتر است. در حقیقت، اگر دانشگاه

ه جامعه مدنی مستقر بودند، دانشگاهیان از منزلت تضمین شده توسط جامع
های علمی و رآوردهها نه محل مصرف فهشدند و دانشگامدنی برخوردار می

گشتند. دانشجویان نقش خود را ها میولید کننده اینگونه فرآوردهفنی که ت
را  بمثابه نیروی محرکه تغییر و سمت و سو دهنده به دیگر نیروهای محرکه

بیگانگی  قرار، دانشجو، بمثابه پدیده اجتماعی،بدینیافتند. باز می
 . کنددولت والیت مطلقه فقیه با جامعه ملی را گزارش می
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و  –توضیح دادیم  2موارد علم و فن را در بند  –ر بعد فرهنگی . از منظ5

رو، نخستین امری که نه کنند. از اینسه بعد پیشین، یکدیگر را ایجاب می
 است که خورد اینشناس که به چشم همگان میتنها به چشم یک جامعه

خواهد دانشگاه برخوردار از فرهنگ استقالل و . دانشگاهی که رژیم می5.1
جو هم زادی نیست. چرا که نه برای استادانی که حتی در دادن نمره به دانشآ

ین، استقالل عمل ندارند و نه برای دانشجویان، عقل خود انگیخته، بنابرا
که اصرار دارد دانشگاه غافل کننده عقول مستقل و آزاد قائل نیست. طرفه این

ابداع  وتعداد ابتکار استادان و دانشجویان، از خود انگیختگی، بنابراین، اس
 و کشف و خلق، بگردد. 

اعی، بنفسه، افشاگر ضد دانشجو، بمثابه پدیده اجتمقرار، بدین     
 :کندفرهنگ قدرت است که رژیم والیت مطلقه به جامعه تحمیل می

 ساز است:  . دستگاه والیت مطلقه فقیه، بمنزله قدرت، از خود بیگانه5.2
برد اعمال خود بکار می را در توجیهست زیرا آناز خود بیگانه ساز دین ا -

 کند؛و بطور روزافزون از خود بیگانه می
خاطر که امکان ترکیب شدن این ز خود بیگانه ساز علم و فن است بدینا -

و  دو را با حقوق و بکار رفتنشان را در رشد انسان و عمران طبیعت کاهش
ن از وابط قوا در درون و بیروامکان بکار بردنشان در ترکیب قدرت که در ر

 دهد. رود را افزایش میمرزها، بکار می
ز خود بیگانه ساز بنیادهای جامعه، بنیاد دینی و بنیادی که دولت است و ا -

حور بنیاد تعلیم و تربیت هم بخاطر مسلط شدن بر آنها و هم بخاطر قدرت م
تحت سلطه رژیم، خاطر است که بنیاد هنر کردن هرچه بیشتر آنها است. بدین

است. اهل هنری که  کارش معتادکردن شهروندان ایران به خشونت گشته
و  بخواهند شهروندان ایران را به یاد حقوق و استعدادهایشان بیاندازند

های جدیدی را بروی مردم ایران بگشایند، با همان مشکالتی روبرو افق
 هستند که دانشجوی نویسنده نامه با آنها روبرو است.
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قرار، دانشجو نماد جامعه قربانی ضد فرهنگ قدرت و محکوم به دینب    
دهد چرا مأموران توضیح می شناسانهجامعه ییاست. این شناساتخریب شدن

کنند و بکار سرکوب رژیم، خود قربانیان اول خشونتی هستند که تولید می
شجویان و دیگر شنی تمام، در معرض مشاهده دانکار را به روبرند و نیز راهمی

گ استقالل و بازیافتن فرهن ییزداخشونتدهد: شهروندان ایران قرار می
کار، میدان عمل رژیم را و آزادی را هم اکنون باید آغاز کرد و بدین

مدار تابع جمهور تر و جانشین کردن آن را با دولت حقوقتنگ و تنگ
تادن بر حق، یسا  مردم و خدمتگزار شهروندان ایران، ناگزیر گرداند:

 درس شانزدهم آذر نیز همین است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



44 
 

 

                                                                             وضعیت سنجی یک صد و هفتاد و نهم:

 :سازش و ستیز و زمینه سازیها

 
 

 2017دسامبر  14 برابر 1396آذر  23
   

قرار براین بود که وضعیت سنجی به کاهش مداوم درآمد خانوارها     
تشدید  افکار عمومی برایاختصاص یابد، اما انتشار اسناد سیا و آماده سازی 

د. فشارها بر ایران، سبب شد که نخست به سیاست ستیز و سازش پرداخته آی
 آوریم:های بس گویا را فهرست وار میوجود این، خبرها و داده با
  

کاهش درآمد خانوارها و رشد بخش دولتی!؟ و زلزله و  ❋
ره رابطه صدر و در باسندها در باره اکتبر سورپرایز و در باره بنی

 صدر:رژیم با القاعده و بنی

  
را به مجلس داد. حکومت او  97، روحانی بودجه سال 96آذر  19در  ☚

است.  درصد رشد کرده 10مدعی شده بود که اقتصاد ایران، در سال پیش، 
اما اقتصاد یک بخش دولتی و یک بخش غیر دولتی دارد. بنابر محاسبه بی 

سال گذشته، در آمد  10در طول  –دارد  که از واقعیت فاصله –بی سی 
است. مردم گرفتار کاهش درآمد  درصد کاهش داشته 15خانوارها، 

توانند به دولت مالیات بدهند تا که بودجه، برداشتی از تولید آنها باشد. نمی
شود. پس، شود که از مردم اخذ میپس بودجه از مالیاتی تأمین نمی

الوه عملکرد مؤسسات دولتی( رشد بخش دولتی )بودجه دولت بع

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27044-2017-12-14-16-40-37.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27044-2017-12-14-16-40-37.html


45 
 

 درصد در یک سال رشد کند؟ پاسخ این 10است  چگونه توانسته
است: برفرض که قول حکومت راست باشد، گویای شدت گرفتن فقر 

که رشد بخش دولتی ناشی از فروش ثروتهای ملی است. توضیح این
)نفت و گاز و مواد معدنی دیگر( بعالوه کسر بودجه یا خرج از کیسه 

گوید: مردم ایران قرار، بودجه بفریاد میهای آینده است. بدیننسل
شوند. منابع کشور بطور مستمر فقیر کارتر میبطور مستمر، فقیر و بی

های آینده را هم کردن، سرنوشت نسل شوند و دولت با پیشخورمی
کند. البته اگر، ایران بیابان، قابلیت زندگی را داشته باشد تعیین می

دهد که کار منابع می ئول محیط زیست، عیسی کالنتری، هشدارکه مس
آبی ایران ساخته است و خاک ایران نیز دارد به همان سرنوشت دچار 

میلیون نفر از  30. دانستنی است که بنابر بودجه، پرداخت یارانه به شودمی
 شود. وجمعیت ایران، قطع می

نگاهداشتن های بودجه اعالن خطری بس جدی است که هزینه● 
ای و جهانی، سخت کمرشکن های داخلی و منطقهکشور در بحران

ین گذاری ندارد، بلکه توان تأم است. دولت نه تنها دیگر توان سرمایه
های خود را نیز ندارد چه رسد به برآوردن نیازهای زلزله زدگان هزینه

غرب و مردم گرفتار فقر مطلق. و اینکه، حکومت از تورم شکستی 
 است. خوردهسخت 

  
کند که سپاه قصد دارد محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه تهران، اعالن می ☚

قابله مپایتخت آمادگی »گوید:سخن می« زلزله»گشت تشکیل بدهد. او از 
هایی له. البته هر روز شاهد وقوع زلزو مواجهه با زلزله احتمالی را ندارد

تیم که باید دراین زمینه هس های اجتماعی در تهراناز نوع اعتیاد و آسیب
آسیب  23تاکنون سپاه محمدرسول الله)ص(  .چاره اندیشی شود

ز اجتماعی در پایتخت را شناسایی و طرح هایی برای مقابله با آنها نی
 .«تهیه و تدوین کرده است
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است که مقصود او زلزله طبیعی است و یا زلزله رچه او روشن نکرده گ    
آسیب اجتماعی  23تشکیل گشت ویژه و شناسایی  اجتماعی، اما وقتی از

داند که، در صورت است، می« حقوقدان سپاه»گوید و وقتی، او که سخن می
شود، پس از زلزله وقوع زلزله طبیعی، از گشت سپاه کاری ساخته نمی

« گشت ویژه»است که سپاه گوید و برای مقابله با آن اجتماعی سخن می
های گوید، کار مبارزه با آسیبکه وزارت کشور میدهد. طرفه اینتشکیل می

ز ااما وقتی فرمانده سپاه تهران نه اجتماعی، کار نیروی انتظامی است. 
گوید سپاه گوید، پس این میسیل و طوفان که از زلزله سخن می

رود رخ بدهد. برای است که می ای اجتماعی را شناسایی کردهزلزله
توان کرد بته نه به نیروی انتظامی اعتماد میمقابله با چنین جنبشی، ال

 و نه به بسیج که تحت امر سپاه است.
  

 :و چند اطالع گویا درخور تحقیق برای اطمینان از صحتشان ☚
کند. با توجه تر میای بر سرپا نگاهداشتن او را مرتب مشکلبیماری خامنه● 

 ست:به این بیماری است که باید در تغییر رویه روحانی نگری
بیند و از هم اکنون، در ای میاز قرار، او خود را در مظان جانشینی خامنه● 

که این اطالع توجیه کار راضی کردن سپاه و مجلس خبرگان است. بشرط این
 کننده وارونه وعده عمل کردنهای او نباشد.

ای ندارند. هاشمی شاهرودی و شیخ جانشینی برای خامنه« اصول گرایان»● 
رو، سپاه در کار اعتبار هستند. از اینای بیالریجانی و مجتبی خامنهصادق 

 ای است.گزینش یک روحانی رام خود و علم کردن او برای جانشینی خامنه
خانه و گزینش وزیران و مدیران برای آنها برای سپاه در کار مطالعه وزارت● 

 آینده است.
رایشی در بعنوان سخنگوی گای و احمدی نژاد با اطالع از بیماری خامنه● 

 کند.گرایان، عمل میسپاه و اصول
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ن، خبری انتشار پیدا کرد که، بنابر آ سهم ایران از دریای خزر چیست؟ ☚
ارد. توافق بر سر دریای خزر نهایی شد. اما کسی از متن این توافق خبر ند

ر آن گبنابر قرارداد ایران و شوروی سابق، نصف دریا از آن ایران و نصف دی
کنید که است چرا به مردم القاء می نهیب زده« وزیر»متعلق به روسیه بود. 

 درصد هم 20نصف دریای مازندران از آن ایران است. سهم ایران از آن، 
است: پور، معاون سابق وزارت خارجه، گفتهنیست! و شخصی به اسم رحیم

 از قرار او مگر دریای خزر هنداونه است که به پنج قسمت تقیسمش کنند.
داند که دریای مازنداران اگر دریاچه فرض شود، مشاع است. پنجاه، نمی

خاطر بود. و اگر دریا خوانده شود، های آن هم بدینپنجاه تقسیم شدن داشته
های اشتهبا توجه به این که تنها کشورهای ساحلی، به آن دسترسی دارند، باز د

ها، دست است که ایران در داشتهآن مشاع است. بنابراین، آن توافقی بحق 
 کم، سهم برابر با دیگران داشته باشد. 

 درصد بدهند. از قول 13طالعی نیز منتشر شد که، بنابر آن، اگر به ایران ا    
حاج میرزا آقاسی، صدراعظم محمد شاه قاجار است که بخاطر مشتی "آب 

الیت مطلقه کنیم. رژیم وشور"، کام دوست )امپراطوری روس( را تلخ نمی
ت، از فقیه که در مقام باج دادن از کیسه مردم ایران، بس دست و دل باز اس

 آب شور" را به پوتین پیش کش کند!" قرار، بنا دارد آن 
  

شود های بزرگ میبابک زنجانی دارد یکی از افتضاح –افتضاح ضراب  ☚
اند. این ردهیگران، ببار آورد آود  ،˝های ایران و ترکیه و احتماالکه رژیم

زد، انقالب اسالمی، ها را دور میافتضاح را در روزهایی که رژیم تحریم
کم و شود، صحت آن افشاگری را، بیفاش کرد. آنچه این روزها منتشر می

شود که بابک زنجانی دستیار گروهی بود کند. یادآور میکاست، گزارش می
 بودند و شمار« هبریبیت ر»که شماری از آنها در شرکت نفت و منصوبان 

 ای بودند. تحت امر مجتبی خامنه« بیت رهبری»دیگری از آنها، در 
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ار دو ماه گذشت و کنگره امریکا، در باره توافق وین )برجام( نظری اظه ☚
را به یکدیگر است که ترامپ و کنگره آننکرد. بنابراین، یک سیاست این

یران دارند و فشارها را بر احواله کنند، یعنی آن را در حالت تعلیق نگاه
است که فشار را برای بیشترکردن تعهدهای افزایش دهند و سیاست دیگر این

کند، یعنی نظری که وزیر خارجه امریکا اظهار میایران افزایش دهند. 
گیرد. هرگاه این نظر، نظر که امریکا این سیاست را در پیش میاین

امپ شمشیر از برجام خارج ترامپ نیز باشد، معنای آن اینست که تر
دارد بقصد تشدید فشارها و شوم را باالی سر این قرارداد نگاه میمی

نگاهداشتن ایران در لبه پرتگاه جنگ، تا که فقر اقتصادی کشور را 
 و   از پای درآورد.

  
 ا القاعده:برابطه رژیم  صدر و بنی سه سند در باره اکتبر سورپرایز و ☚
 بر سورپرایز، یکی گزارش سیا است و دیگری قول یکسند مربوط به اکت● 

کند وکیل دادگستری جانبدار ریگان و ... و ترامپ. این وکیل اعتراف می
سور است. گزارش سیا که سانکه ریگان با رژیم بر سر گروگانها تماس گرفته

با  شده آن منتشر شده، گویای ارتباط گرفتن ستاد انتخاباتی ریگان و بوش
 کنیم.نی بر سر گروگانها است. این سند را نوبتی دیگر، بررسی میرژیم خمی

صدر گزارش سفارت امریکا در تهران به وزارت خارجه سند در باره بنی● 
یک مقام »است. بنابر سند، این کشور است که ویکیلیکس انتشار داده

به استمپل، رییس قسمت سیاسی سفارت امریکا، گزارش « نهضت آزادی
است که مهندس بازرگان در نظر دارد که اعضای کابینه خود را در  کرده

صدر عضو هیأت وزیران است که بنی اه، معرفی کند. او اطمینان دادهدانشگ
 ای از تاریخ خواهد آمد. نخواهد بود. ترجمه این سند نیز در صفحه

سیا در خانه بن الدن  ای از اسنادی است که سند سوم که در واقع مجموعه● 
که اینک،  در باره ارتباط رژیم والیت مطلقه فقیه با القاعده هستند یافته و 

شویم که پردازیم. یادآور می(، بدان می2017دسامبر  10به نقل از لوموند )
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نفری که ترورهای  1۵تن از  8، اند که، بنابرآننیز انتشار داده« خبری»
را انجام دادند )دو برج نیویورک و وزارت دفاع  2001سپتامبر  11

سازی آمادهسان، اند. بدینکردهمی« گذران»امریکا(، در ایران 
افکار عمومی امریکا و اروپا و کشورهای منطقه بر ضد ایران، هم 

 :استوسعت و هم شتاب گرفته 
  

 ارتباطهای خطرناک ایران با القاعده: ❋

های خود در باره ارتباطهای رژیم ، سیا گزارش2017ر آغاز ماه نوامبر د     
طعاتی از مجموعه گویای ق است. این اسنادایران با القاعده را انتشار داده 

است، آشکار کند. این  تاریخی دراز و پنهانی هستند که سیا تصمیم گرفته
. این سندها تاریخ، تاریخ رابطه رژیم جمهوری اسالمی با القاعده است

ای در آبوت جزیی از صدها هزار سندی است که بهنگام حمله به خانه
د این اسنا سیا افتادند.آباد پاکستان و کشتن اسامه بن الدن، به دست 

سان، ایران شیعه با القاعده هم اکنون در سایت سیا، در دسترس هستند. بدین
 اند. تا چه حد؟سنی افراطی، بر ضد امریکا همکاری داشته

دف سیا و رییس آن، مایک پومپئو، از قید سری خارج کردن این اسناد، ه    
این »یران با القاعده است. در معرض مشاهده همگان قراردادن روابط رژیم ا

اند. ایران با القاعده همکاری داشته و هم اکنونی نیز روابط وجود داشته
 همکاری دارد. بعضی از این اسناد گویای قرارداد عدم تعرض به یکدیگر

 19ها، در این توضیح را مایک پومپئو، در بنیاد دفاع از دموکراسی«. هستند
دا کرده بود داد. آخر این بنیاد این امتیاز را پیاکتبر، پیش از انتشار اسناد، 
 که این اسناد را مطالعه کند.

  
 بن الدن:« پسر سوگلی. »1

ند پرایس، سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی در دوران اوباما، در ● 
دهد که است، توضیح می نوامبر، در آتالنتیک انتشار داده 8ای که در مقاله
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شد. است که گاه بر اثر دست دادن خشم، قطع می این اسناد گویای ائتالفی
ای ندارند. در واقع، او به این اسناد نسبت به سندهای پیشین، سخن تازه

کنند دهد که اوباما و حکومت او را متهم میترامپ و حکومت او پاسخ می
 به مخفی کردن این سندها تا که به انجام توافق اتمی با ایران، لطمه نزند.

هایی وجود دارند اند، نامهانبوه مدارکی که از قید سری خارج شده در میان● 
اند. شماری که میان بن الدن با پیروان و اعضای خانواده او رد و بدل شده

زدواج از سندها در باره حمزه بن الدن، پسر سوگلی بن الدن و نیز، ویدئو ا
ن و جانشین ستند. وی بعد از کشته شدن بن الده ، 2007او در ایران، در 

 او شدن ایمان الظواهری سخنگوی دوم و نیمه رسمی القاعده شد. نخستین
هستند که در دسترس « شاهزاده وارث جهاد»تصویرهای در سن بلوغ 

 مشاهده است.
کند. گزارشی از یکی از ای توجه را به خود جلب میصفحه 19سندی ● 
دهد که نخستین یالقاعده به ریاست سازمان است. او شرح م« فرماندهان»

یران اموج اول اعضای این سازمان، بهنگام فرار از افغانستان، چگونه وارد 
یب آنها در تعق 2002 -2001اند در حالی که قوای امریکا، از زمستان شده
اند. مجاهدان با علم و اطالع دوایر اطالعاتی ایران، آسان در این کشور بوده

 سکنی گزیدند.
کنند. از آنها نیک عالقه می ابراز« برادران سعودی»به  ایرانیان بویژه     

گردانند. دوایر حال، به وطنشان بازشان میکنند و در همان پذیرایی می
گذارند: پول، هرچه بخواهند دراختیارشان می»اطالعاتی ایران به آنها گفتند: 

یکا در که آنها به منافع امراسلحه و آموزش در پایگاههای حزب الله بشرط آن
 «.عربستان و در کشورهای خلیج فارس حمله کنند

ها سرباز زدند، از قبول پیشنهاد ایرانی« برادران»گوید رچه گزارش میگ    
است، بار اتهامی است بر دوش دوایر اطالعاتی اما پیشنهادی که به آنها شده 

   ایران.
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اتی که، بنابر گزارش، هم زمان با کوشش دوایر اطالعطرفه این● 
 ایران برای وسیله کردن اعضای القاعده، امریکا نیز همان کار را با

است و داده است: آنها را تعلیم میکرده جهادگرایان بلوچستانی می
 ران را متزلزل کند. است تا که رژیم ایکرده وارد عمل می

  
 «:ضربه وارد کردن به رژیم ایران. »2

امریکا حاضر به حمایت از هر شخص و »نویسد: ویسنده گزارش مین     
مقدار، است که آماده ضربه واردکردن به رژیم ایران باشد. گروهی، ولو بی

اند و شماری از برداران بلوچ را طور که در سیستان و بلوچستان کردههمان
ا به آنها پیشنهاد ییها نه تنهشناسیمشان. امریکااند که ما خوب میبکار گرفته

که اینان برادران اند. با ایناند، بلکه عمالً از آنها حمایت کردهکمک کرده
 سلفی و جهادی هستند. این دو تجاوزگر )امریکا و ایران(، هریک آماده

 «. است از دشمنان دیگری حمایت کنند
است اما خواندن گزارش بر خواننده  هویت نگارنده گزارش فاش نشده    

کند که در کند که از اهالی شمال افریقا است. از جمله معلوم میعلوم میم
است. او جزء نخستین ، الجزایر را برای آمدن به افغانستان، ترک گفته 1990

است. او را القاعده برای برقرار کردن ارتباط  فراریان القاعده به ایران بوده
چهره شناخته شده موریتانیایی، با ایرانیان، روانه ایران کرده است. او همکار 

اول کس که وارد »است:  است. وی نوشتهبنام ابوحفص الموریتانی بوده
 2001الموریتانی از نزدیکان بن الدن بود و در سال «. ایران شد من بودم

مأمور گرفتن ارتباط با دوایر اطالعاتی ایران شد. مأموریت او این بود که 
زیر ضربات قوای امریکا بودند، به ایران برساند. ها را که بسیاری از خانواده

، اعضای دایره اول القاعده 2002البته با چراغ سبز تهران. در تابستان سال 
العدل، سرهنگ پیشین نیروهای ویژه وارد ایران شدند. کسانی چون سیف

های امریکا در کنیا و تانزانیا را حمله به سفارتخانه 1998مصر که در سال 
کشته( و ابومحمد المصری که او نیز مصری و از یکی از  224داد )سازمان 
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راست های بن الدن بود. و چند هفته بعد، دو پسر بن الدن، حمزه و  دست
 سعد به ایران رفتند. 

  
 «:توافق با ایران. »3

ها سان، الموریتانی توافقی را با تهران بعمل آورد. اما تماس ایرانیدینب     
حقیق ، برقرار نشد. کمیسیون ت2001رای اولین بار در زمستان با القاعده ب
کرد ها را متهم میشروع بکار کرد، ایرانی 2001سپتامبر  11امریکا که 

، با القاعده در ارتباط است. نمایندگان دو طرف بویژه در 1990از سال   که
 د.انکردهیدار و گفتگو مید –برد که بن الدن در آن جا بسر می –سودان 

منتشر کرد، پذیرفته بود  2005العدل در متنی که القاعده در سال یفس    
 ، یک شبکه جهادی در ایران، حضور دارد و حمایت1990که از اواخر سال 

ها را از عربستان به ترتیب بوده که از طریق ایران جهادیشود. بدینمی
این راه جدید برای »است: العدل نوشته اند. سیفدادهافغانستان، انتقال می

کبار ، این راه، ی2001ما مهم است. بعد از حمله امریکا به افغانستان در 
ایم به رفتن به ایران و یکی دیگر، مفید بودنش را معلوم کرد. ما شروع کرده

رویم. برادران تبعه کشورهای خلیج فارس که در پس از دیگری به ایران می
ول فراوانی داشتند. پایران رسیده بودند. و  بردند، بهبیرون افغانستان بسر می

 «. ایمما در این کشور یک هسته فرماندهی ایجاد کرده
است؟ آیا کارش چه بوده« هسته فرماندهی»العدل از ما مقصود سیفا    

، چند 2003است؟ در ماه مه  های القاعده در منطقه بودهسازمان دادن حمله
 زیر خارجه وقت امریکا، به ریاض، سهساعت پیش از ورود، کلین پاول، و

 محله مسکونی ریاض، پایتخت عربستان سعودی، مورد حمله قرار گرفتند و
 تن امریکایی بودند. 9تن کشته شدند که از آنها،  35

  
     « :حبس خانگی. »4
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العدل را زندانی کردند. تهران از نزدیک ها سیفر آن سال، ایرانید     
القاعده بود و هریک وضعیتی خاص خود یافتند: مراقب اعضای شبکه 

کادرها حبس خانگی و بسا زندانی شدند. بعد چند موج دستگیری انجام 
کردند که، بنابر ها آنها را بخاطر رعایت نکردن توافقی سرزنش میشد. ایرانی

ال آن، در ایران اقامت گزیده بودند. مقرر بود که اظهار وجودی نکنند ح
کردند. های خود را بازسازی میف خودشان، در علن شبکهآنکه، به اعترا

کنند و کردند که ایران زیر فشار امریکا چنین میاعضای القاعده فکر می
 کردند که بازی دیگری این دو بایکدیگر خواهند داشت.تصور نیز نمی

یران چندین بار پیشنهاد کرد اعضای شبکه، از جمله سعد، پسر بن الدن، ا    
قرار، بعد از حمله امریکا به عراق، در ها کند. بدینیم امریکاییرا تسل
کنند آنها را در ازای تحویل ها پیشنهاد میها به امریکایی، ایرانی2003

گرفتن اعضای مجاهدین خلق، گروه مسلح تحت حمایت صدام، تحویل 
یران منتشر کرد، بوش که ا 2009دهند. اما بنابر تحقیقی که مجله تایم در 

 د.خوانده بود، هرگونه همکاری ایران را رد کر« محور شر»را یکی از سه 
، ببعد، خانواده بن الدن، در یک پایگاه سپاه قدس، تحت 2003ز سال ا    

ای، در همان گزارش، آورده صفحه 19نظر قرار گرفتند. نویسنده گزارش 
آنکه از آنها  گاه دارند برایاند برادران را نها تصمیم گرفتهایرانی»است: 

های ردیف دوم اجازه یافتند کشور را جهادی«. بمثابه برگ، استفاده کنند
 «.کردندخود رفتن آنها را تسهیل می»خواهند ترک کنند و به هرجا می

  
 بندد:ها را می. تهران چشم4
روند، ابومصیب کنند و به این کشور میآنهایی که عراق را انتخاب می    

ها دست به عصیان زده بود. طی یابند که بر ضد امریکایییالزرقاوی را م
سالها، ایران بر عبور جهادگرایان از طریق ایران به عراق، برای پیوستن به 
شورشیان سنی و نیز شیعیان شورشی تحت حمایت ایران، چشمها را فرو 
بست. این رفتار متناقض، بن الدن را برآن داشت که نقش تعدیل کننده را 
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کند. درحالی که شاخه عراق القاعده اصرار داشت که باید سنگها را با ایفا 
 ها واکند، او به این کار تن نداد. ایرانی

، به یکی از مسئوالن شاخه 2007اکتبر  18ای که بن الدن، در ر نامهد     
کرد، اظهار القاعده در عراق نوشت، از تهدیدها که این شاخه بر ضد ایران می

ترین راه عبور دادن افراد دانی که ایران مهمتو می». او نوشت: نارضایی کرد
صمیم و پول به عراق و ارتباطات ما است. اگر شما، با وجود این واقعیت، ت

است که نباید آن را ای برضد ایران بگشایید، عقیده من اینبگیرید جبهه
یجه این نت ها خود بهسرو صدا ضربه بزنید و بگذارید ایرانیاعالن کنید. بی

های ما در ایران نیز وجود اید. و مسئله زندانیبرسند که ضربه را شما زده
 «دارد...

  
 الدن در حبس: . نزدیکان بن۵
حبس  نزدیکان بن الدن، نقطه ضعف بن الدن بود و ایران بدان پی برد: در● 

کند در خاک ایران عمل تروریستی نگاهداشتن اینان القاعده را ناگزیر می
، ، مریم2008نجام ندهند و به متحدانش در عراق، حمله نکنند. در سال ا

کند که شرائط زندان اعضای ای استدعا مییکی از دختران بن الدن، از خامنه
و، را آسان کند. بنابر قول ا« بخصوص زنان و کودکان»خانواده بن الدن، 

ای نوشت: خامنهکردند. مریم به دوایر اطالعاتی ایران با آنها بدرفتاری می
برغم تقاضاهای ما، حکومت شما مدت شش سال است که ما را به گروگان »

خواهید که القاعده در عراق از است تا پدر ما را شانتاژ کند. شما می گرفته
 «.مبارزه بر ضد ملیشای وفادار به رژیم تهران خودداری کند

ها به او نی که ایرانین به پدر خود، از ترسها و فشارهای رواحمزه بن الد    
من نوجوانی خود را در این محل )زندان( گذراندم »نویسد: کنند، میوارد می

زندانبانان «. ترسم که تمام جوانی خود را در این زندان بگذرانمو از آن می
 ها به بن الدن نوشته و ارسال شوند. دیدند که اینگونه نامهاشکالی نمی
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سال  از اتباع ایران، از جمله یک دیپلمات، درالقاعده با ربودن شماری ● 
 ،2010و در پاکستان، دست به حمله متقابل زد. آزادی او در سال  2008

زمان شد با آزادی اعضای خانواده بن الدن، از جمله حمزه و مادر او. هم
ها نپذیرفتند و حمزه خواست به قطر برود و در دانشگاه تحصیل کند. ایرانی

خواهند ها میپاکستان برود. بن الدن متقاعد شد که ایرانی گفتند باید به
خاطر، به مادر حمزه اطالع داد: محل اقامت او را شناسایی کنند. بدین

ردیاب  اعضای خانواده هرچه دارند را بگذارند و بیایند. ایرانیها در آنها»
  «. گذارندکار می

ست. اشته شدن بن الدن مجموعه اسناد منتشره توسط سیا تا روز پیش از ک   
، در ایران، 2005یابد: اعضای بلند مرتبه القاعده تا سال اما تاریخ ادامه می

مانند. دو تن از آنها، یکی ابوخیر المصری و دیگری ابوالقاسم زندانی می
 اهل اردن، در ازای یک دیپلمات دیگر ایرانی، ربوده شده در یمن، رها

شود. رفتار ر سوریه پیدا میده آنها شوند. چند هفته بعد، سر و کلمی
توان فهمید. چراکه در سوریه، در کنار قوای گیرانه ایران را مشکل میسهل

جنگد. کل بانزل، محقق در دانشگاه پرینستون، بشار اسد، با جهادگرایان می
اعتبار کردن داند که ایران بخاطر بیرا این فرض می« هافرض»یکی از 

 است.  چشم عرب، دست به این کار زدهاپوزیسیون سوری در 
  

 . شبکه ارتباط او با سوریه:6
بنابر قول رهبران شاخه پیشین القاعده در سوریه، دو تن دیگر از     

العدل و ابومحمد المصری، همچنان در ایرانند. و این مانع ها، سیفرتبهعالی
 2017نوامبر  29/30از آن نیست که بسیار فعال باشند. در متنی که در شب 

رهبران القاعده به اسم عبدالرحیم آتون، نقش این  است، یکی ازمنتشر شده
است. در آن سالها، ارتباط با  شرح کرده 2016تا  2013دو را از پایان 

الظواهری که احتماالً در پاکستان پنهان است، بسیار مشکل بود. بسا ریاست 
العدل سیف»نویسد: است. او می القاعده به ابوخیر المصری سپرده شده بوده
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کند. او با شبکه ارتباط در سوریه در ارتباط است. او در ایران زندگی می
این را تور هامینگ که محقق است در «. دسترسی مرتبی به اینترنت دارد

 اختیار لوموند گذاشت.
نویسد: آزادشان کرد، می 2015بو القاسم، یکی از دو مردی که تهران در ا    
العدل سفر به خارج از ایران را ممنوع ها بر ابوعبدالله و سیفچه ایرانیگر»

توانند در داخل ایران سفر کنند و زندگی عادی داشته اند، این دو میکرده
 نوامبر، نوبت ابوعبدالله، رییس دفتر ارتباطات خارجی 30در «. باشند

رهبری القاعده آور، بگوید: القاعده، شد که در پیامی بسیار نادر و تعجب
قرار، گرچه با سوریه، رابطه برقرار کند. بدین« تقریباً روزانه»تواند امروز می

انجامید، اما از قرار، ازدواح میان تهران و القاعده، بنابر موقع، به جدایی می
 است...طالق واقع نشده

  
 و چرا حاال؟: ❋
است  سیا منتشر کردهوموند به استناد اسناد القاعده که لاطالعاتی که     
های انقالب اسالمی آن تاریخ، دهد، در واقع، جدید نیستند. در شمارهمی

ره اطالعات بسیار بیشتری، بخشی دریافت شده از ایران و بخش دیگری منتش
اند. از جمله، در باره پیشنهاد در مطبوعات امریکا و اروپا، انتشار یافته

وه رجوی، افزون بر آن، پیشنهاد مبادله، اعضای القاعده با اعضای گر
ای که صادق خرازی و سفیر وقت سوییس در تهران، به اتفاق تهیه مصالحه

ای و خاتمی، تسلیم وزارت خارجه کرده و پس از جلب موافقت خامنه
نگوی امریکا شده بود، اطالعات مفصلی انتشار یافتند. بنابراین، حق با سخ

 وباما است. شورای امنیت ملی امریکا در دوران ا
کند: چرا حکومت ترامپ، در وضعیت نابراین، این سئوال جا پیدا میب     

خواهد افکار عمومی را مساعد زیرا میکند؟ کنونی، این اسناد را منتشر می
 با تشدید تحریمها و تهدید ایران به جنگ بکند. 

 کنند: واقعیت مهم دیگر را هم خاطر نشان می اسناد دو     
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ترین ابزارهای سیاست داخلی والیت مطلقه فقیه ترور را یکی از مهم . رژیم1
یگر و خارجی خود گردانده و بدان، یک بهانه دائمی در اختیار امریکا و د

 بیگانگان برای فشار به ایران قرارداده است. و
 
برد. داند و بکار می. امریکا هم ترور را وسیله سیاست خارجی خود می2

دهد پول و اسلحه می« مقدارگروه بی»ه به هرکس و هر خاطر است کبدین
 تا در ایران عملیات کنند. 

فظ ایران، پیشاروی این خطر و خطرهای دیگر، نیازمند وجدان ح    
های مسلح همگانی بس آگاه و حساس دارد تا که هم ایران را از شر گروه

   دست نشانده و هم از شر رژیم بحران و خطرساز، بیاساید.
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                                                              وضعیت سنجی یک صد و هشتادم:

بودجه مال ولی فقیه است به دولت چه ربط 

 دارد...!؟

 

   2017دسامبر  21 برابر 1396آذر  30

گرفتن گیر کشور و گویای اثر شدتنماد فقر شتاب 1397بودجه سال     
وشن رتحریم و تهدید کشور به تهدیدهای باز هم بیشتر است. بودجه که باید 

چگونه متحقق خواهد شد، بگوید هدفهای تعیین شده توسط مردم کشور 
ت گویای خارجی شدن بازهم بیشتر دولت و بیگانه شدنش از جامعه و تابعی

روزافزون ملت از دولت بریده از ملت است. سخن محمود رضا جمشیدی، 
گوید رژیم خاطر که بودجه به فریاد می، بدین«حوزه علمیه بانوان»سرپرست 

داند و ناموس مردم ایران می والیت مطلقه فقیه، خود را صاحب جان و مال
خواهد، سخن دروغی نیست. و مردم کشور را محکوم به اطاعت و پیروی می

شود و نه تنظیم می« مقام معظم رهبری»مگر نه تنظیم بودجه برابر خواست 
استه کهزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی  30، 97تا سال  96مگر از سال 
های شود؟ نه مگر هزینهیودجه سپاه افزوده مدرصد بر ب 42حال، و در همان 

های اجتماعی رژیم والیت مطلقه فقیه منظور شده در بودجه، به پایگاه
گوید بودجه به دولت ربط ندارد چه رسد اختصاص دارند؟، پس او راست می

 به ملت!
 ا نخست از نظر بگذرانیم:رو چند داده بودجه     
  

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27130-2017-12-21-17-07-36.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27130-2017-12-21-17-07-36.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27130-2017-12-21-17-07-36.html
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 :1397های بودجه سال داده ❋

  
درصد و بودجه سپاه پاسداران  33بودجه پیشنهادی دفاعی کشور حدود ● 

درصد افزایش یافته است. بودجه سپاه پاسداران با افزایش  42حدود 
ال سهزار میلیارد تومان در  15‚5هزار میلیارد تومانی از رقم حدود 11‚2

 1397هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه سال  26‚7به حدود  1396
 .استیش یافته افزا
ده هزار میلیارد بو 70، 96بودجه عمرانی کشور: نخست گفتند در بودجه ● 

است. اما بعد از ارائه  هزار میلیارد تومان کاهش یافته 40به  97و در بودجه 
 18و یکیار دیگر،  10بودجه به مجلس، یکبار، میزان کسر شدن آن را 

 هزارمیلیارد تومان گفتند.
که جمهوری اسالمی شماری از آنها  –در قم « مذهبی»ای هبودجه مؤسسه● 

آثار خمینی و اوقاف و امور  و مؤسسه نشر -است را نان دانی ارزیابی کرده 
 میلیارد تومان می شود. 5253قلم که در جمع،  42خیریه، 

های و کمک« هانهاد رهبری در دانشگاه»ای و بودجه سفرهای خامنه● 
 میلیارد تومان. 1210، در جمع، «رهبری»

حقوق او از محل بودجه مجلس خبرگان پرداخت «: بیت رهبری»بودجه ● 
پردازد و بخشی هم در بودجه منظور  شود. بخشی از هزینه را هم سپاه میمی

است. و البته بنیادها و آستان قدس رضوی و اموال رهبری و... حساب 
 جداگانه دارند. 

مان میلیارد تو 73500ق قرضه به مبلع بنابر بودجه، قرار بر صدور اورا● 
 ز کسری بودجه این رقم است. و اسان، یک قلم است. بدین

میلیارد دالر فاینانس )وامهای  30، مبلغ «برای اجرای طرحهای عمرانی»● 
تومانی، سر  4200است که به دالر خارجی کوتاه مدت( در نظر گرفته شده 

هزار  105تومانی  3500به دالر زند. و هزار میلیارد تومان می 126به 
هزار میلیارد  200شود. بدینقرار، تا اینجا بودجه، حدود میلیارد تومان می
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 3500هزار میلیارد تومان )به دالر  175تومانی( و  4200تومان )به دالر 
تومانی مقرر در بودجه، کسر دارد ( اما کسریها به این دو رقم محدود 

 شود:نمی
هزار میلیارد تومان است. بنابر  1200تر از کل بودجه کمی کم● 

هزار میلیارد تومان متعلق به شرکتها و مؤسسات  810بودجه، از آن، 
هزار میلیارد تومان. حال آنکه در  390ماند، دولتی است. باقی می

هزار  60هزار میلیارد تومان است که  429الیحه، بودجه عمومی 
است. این واقعیت که ارقام  بیشتر 96میلیارد تومان از بودجه سال 

خوانند مورد توجه برخی از تحلیل گران بودجه بودجه با یکدیگر نمی
 قرار گرفته است. 

ه جمع درآمد نفت و کمجلس فاش گفت « سییر»و اما الریجانی،     
هزار میلیارد تومان است. او نگران سنگینی بار  300گاز و مالیات، 

 کومت بعدی است.وامها است که پرداختش بر عهده ح
ینک، با توجه به محل مصرف فاینانس، پس کسر بودجه از محل ا    

 73دیگری باید تأمین شود. هرگاه فرض کنیم بخشی از آن از محل 
ان هزار میلیارد توم ۵2.۵میلیارد تومان تأمین شود، هنوز  ۵00هزار و 

 ماند. کسری باقی می
و مؤسسات دولتی برای گرفتن با وجود این، غیر اجازه به شرکتها       

های گذاری زیر ساختوام از بانک توسعه اسالمی و بانک سرمایه
 و بانک توسعه و تجارت اکو که سقفی برای آن تعیین نشده ییآسیا

است، برابر بندهای بودجه، یک رشته اجازه اخذ وام با دولت و 
هزار  104است که جمع آنها مبلغ شرکتها و مؤسسات دولتی داده شده 

هزار میلیارد  304شود. جمع این سه رقم کسریها میلیارد تومان می
هزار میلیارد تومان )به دالر  282تومان( و یا  4200تومان )به دالر 

شود که از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به تومان( می 3۵00
خارج و نفت و گاز در داخل که در بودجه پیش بینی شده است، ببشتر 
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های برف انبار شده دولت به نظام . بنابراین، حتی قرضهشودمی
هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران را در نظر  760بانکی و 

نگیریم، با توجه به فزونی کسری بر درآمد، دولت فاقد بودجه است. 
سان، این بودجه، بودجه فقر است زیرا برغم فروش ثروت ملی بدین

کند. پرسیدنی است آمد، کسریها را جبران نمی)نفت و گاز و...( در
کند؟ سه برابر شدن های خود را از کجا تأمین میکه پس دولت هزینه

 حجم نقدینه در حکومت روحانی، پاسخ این پرسش است. 
 پوشانند:این کسرها را دروغها می  
  

 پوشانند:دروغ کسریهای بودجه را می 9با  ❋

  
ای که به مجلس برده شفاف است. حال ت بودجهاسروحانی مدعی شده      

 پوشانند:های بودجه را میدروغ، کسری 10اینکه دست کم، با 
 
« نماینده»است و . برداشت از صندوق توسعه ملی که امر واقع مستمر شده 1

 است؛ای هم هشدار داد که حکومت صندوق را خالی کرده 
 
آمدند  نییاست که اگر قیمت ارزها پا. باال بردن قیمت ارز. در بودجه آمده 2

ند کرد. و یا اگر باال رفتند، با کاست عرضه ارز و افزون بر بودجه، چه خواه
رود. وقتی آید و باال هم مین نمیییاما حکومت مطمئن است که نرخ ارز پا

کند، یعنی اینکه قیمت تومان معین می 3500خود در بودجه، قیمت دالر را 
است. عالوه بر این، عواملی بسیار افزایش  باالتر از این« آزادبازار »آن در 

 کنند:نرخ ارز را اجتناب ناپذیر می
نیاز به واردات برای جذب قدرت خریدی که خرج کردن بودجه ایجاد ● 
خاطر است که بودجه خود ضد تولید محور شدن اقتصاد است  کند. بدینمی

 دارد؛خواری نگاه میو آن را وابسته به واردات و عامل رانت
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کنند. بیشترین رقمی که قاچاق که بنابر موقع، ارزش آن را کم و زیاد می● 
 میلیارد دالر است؛ 25اند، گفته

 گردند؛ها از کشور میتحریمها و تهدید به جنگ که سبب گریز سرمایه● 
ران را کاهش روز افزون ارزش ریال که پولداران و سرمایه داران و رانتخوا● 

 را به ارز خارجی تبدیل کنند؛ دارند پول خودبر آن می
 سفرها و...(. و وهای ارزی دولت های ارزی جاری )هزینههزینه● 
 کاهد.شود، از عرضه ارز میحکومت که هربار با شدت کسریها روبرو می● 
 قرار، همواره تقاضای ارزی، با فاصله زیاد، از عرضه آن بیشتر است. دینب    
 
شود. ها که بر عهده نظام بانکی گذاشته میمین بودجه بخشی از هزینه. تأ3

گویند اگر حقیقت را به مردم بگویند، بانکها در وضعیتی هستند که خود می
دی نظام س اطاق بازرگانی، در باره ناکارآمییشود. رسبب وحشت مردم می

ن س کل بانک مرکزی اعالم کرده است ایییآنچه رگوید: بانکی می
درصد از تسهیالت اعطایی سیستم بانکی در سال  4۵ست که حدود ا

 گذشته عمدتا مربوط به تسهیالت مالی سررسید است.
 
علم  . بزرگ کردن ارقام درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای نفت و گاز با4

درآمدهای  1396ر سال دبه عنوان مثال شوند. که وصول نمیبه این
 110ان بوده در صورتی که کل وصولی هزار میلیارد توم 346مصوب 

 است. درصد محقق نشده 63هزار میلیارد تومان بوده یعنی 
 
است.  . پرداخت کسریها از محل بودجه عمرانی که امر واقع مستمر گشته5

سال گذشته  19های مجلس در مرکز پژوهش چنانکه براساس گزارش
شده ولی  درصد به صورت متوسط پرداخت 97بودجه جاری هر سال 

 درصد محقق شده است. 69درباره بودجه عمرانی حدود 
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 د.. کسری مؤسسات و شرکتهای دولتی که باید از محل اخذ قرضه تأمین شو6
 
 رق و خدمات دولتی(ها ) بنزین و ب. افزودن بر قیمت7
 
 است و  میلیارد دالر در بودجه منظور شده 30. فاینانس که 8
 
گرفته  میلیارد تومان در نظر 500هزار و  73باال  . اوراق قرضه که به شرح9

 است. شده
های نظامی و غیر آن )نفت و شود: هزینهها نیز پنهان میخشی از هزینهب    

شود و پولی که در لبنان و یمن و عراق و... صرف پولی که به سوریه داده می
 شود(.می

 :توانیم در بودجه نظر کنیمم میهاز دید دیگری       
  

چگونه ممکن است بخش دولتی )بودجه دولت اعم از  ❋
کند و در عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی( رشد می

 پذیرد؟:حال، درآمد خانوارها کاهش میهمان

  
 15سال گذشته، درآمد خانوارها،  10. برابر محاسبه بی بی سی، در طول 1

شد که درآمد و می است. غیر از اینکه هرگاه بنابر ایندرصد کاهش یافته 
هزینه خانوارها بر اساس، متوسط نیازهای یک خانوار، محاسبه شود، میزان 

کند، آمد، اما همین محاسبه معلوم میتر کاهش درآمدها بدست میواقعی
تواند برداشت از تولید داخلی باشد. زیرا از کاهش درآمد مالیات بودجه نمی

میلیون نفر  30دی به مجلس، یارانه شود. گرچه برابر بودجه پیشنهااخذ نمی
شود. یعنی میلیون نفر یارانه داده می 50شود، اما به از مردم ایران قطع می

در زیر منبع آنها را  –شوند که اخذ و واقعاً وصول می ییها از مالیاتهایارانه
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گذارند. و یارانه ها نیز با افزایش قیمت چیزی باقی نمی –کنیم می ییشناسا
 ای انرژی از جیب مردم پرداخت می شوند!حامله

  
هزار میلیارد تومان از محل حقوق و عوارض گمرکی عاید  45. یک رقم 2

شود که هم متکی به درآمد نفت و گاز است. زیرا با ارز حاصل از دولت می
فروش نفت و گاز، کاال و خدمات از خارج خریداری و به کشور وارد 

شود، که وارد کشور می ییر کاالهزار دال 10ر شوند. و بدانیم که بابت همی
کاری و شود. به سخن دیگر، عاملی از عاملهای اصلی بیکار مینفر بی 1

 مصرف محور شدن اقتصاد کشور، واردات کاال و خدمات است. 
  

ات هزار میلیارد تومان است نیز، مالی 6. مالیات بر حقوق که مبلغ آن 3
درآمدهای نفت و گاز و کسر بودجه حقوقی است که دولت، از محل 

 پردازد. می
ید نابر این، بودجه که باید برداشتی از تولید داخلی باشد، برداشت از تولب    

 کند؟داخلی نیست. پس چرا بخش دولتی رشد می
ها ها که کسریزیرا بخش دولتی بخاطر فروش نفت و گاز و قرضه    

شد دیگر، بخاطر ر کند. به سخنمی« رشد»را باید پر کنند، 
فقیرترشدن و حراج منابع نفت و گاز و... کشور و ایجاد قرضه سنگین 

کند. به سخن روشن، می« رشد»بر دوش نسل امروز و نسلهای آینده، 
میزان افزایش فقر بخش دولتی چند برابر میزان افزایش فقر جامعه 

ریم. است. بشرط آنکه فقر ناشی از بیابان شدن طبیعت را در نظر نگی
شود بر فقر جامعه ملی. گیر دولت، در حقیقت افزوده میاما فقر شتاب

ردم مزیرا منابع ثروت کشور متعلق به آنها است و با از بین رفتن آنها، 
 . شوندکشور هستند که گرفتار فقر سیاه می

گذاشت و دست نمی ییو اگر رژیم والیت مطلقه فقیه بنا را بر دروغگو    
گفت، ممکن نبود که اقتصاد ل و خرج دولت به مردم راست میکم در باره دخ
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کشور باوجود تدابیری که در دوران مرجع انقالب ایران، برای تولید محور 
کردن آن به اجرا درآمد، بهمان بیراهه بازگردد که در دوران پهلویها بدان 

خود را شد و افتاده بود. و البته، استبداد والیت مطلقه فقیه هم بر قرار نمی
گیری، رژیم دو افزون براین، با گروگاندانست. الرقاب ایران نمیمالک

اصل استقالل و آزادی، بنابراین، موازنه عدمی را بمثابه اصل راهنمای 
آمیز با سیاست داخلی و خارجی رها کرد. در نتیجه روابط خصومت

کشورهای منطقه و خارج از آن )گروگانگیری و مجازاتهای مالی که 
ساله و قرارگرفتن در حلقه آتش و بحران اتمی و  8بار آورد و جنگ ب

اینک درگیر شدن در جنگهای هفتگانه(، نیز، بار مالی بسیار سنگین 
بر دوش اقتصاد بس ناتوان ایران گذاشت. فقر سیاهی که مردم ایران 

تر گوید همچنان سیاهو طبیعت آنها بدان گرفتارند و بودجه می
زسازی استبداد وابسته به قدرتهای خارج بخاطر شود، حاصل بامی

 . وایجاد تعادل قوا بسود خود در داخل است
  

دائم در جستجوی پایه دوم در خارج از کشور بودن و  ❋
 :شودتر میهایش برای جامعه ایران، مرتب، کمرشکنهزینه

  
است و بر خاطر که تک پایه ژیم استبدادی والیت مطلقه فقیه، بدینر    

گوید که همچنان بنایش بر وابسته و تابع جامعه مدنی تکیه ندارد و بودجه می
ای در تواند ثبات پیدا کند مگر با پایهکردن این جامعه به خود است، نمی

گذار روس و چین مداوم است که رژیم را باج ییخارج از کشور. این پایه جو
زینه حفظ هاال اینکه است.  و گرفتار سیتز و سازش با امریکا و غرب کرده

شور پایه خارجی بسیار ناپایدار، تا بخواهی سنگین است و این هزینه به ک
 شود:تحمیل می

  
 ها است؛. فقیر ترشدن منابع کشور و بیابان شدن ایران، یک قلم از هزینه1
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 ها است؛. فقیرتر شدن مردم کشور و دولت قلم دوم این هزینه2
منطقه  موقعیت خارجی، در سطح کشورهایهای حفظ . بیشتر شدن هزینه3

 ها است؛قلم سوم این هزینه
ها . خوردن و بردن منابع مشاع نفت و گاز در خلیج فارس، توسط همسایه4

دی و خوردن و بردن منابع دریای مازندران توسط روسها و دولتهای استبدا
ی ها است. طرفه اینکه کشورهای ساحلدست نشانده، قلم چهارم این هزینه

 کنند و ایران نه؛برداری میدریای مازندران از منابع آن بهره
تر شدن . تحریمها و اثر آن بر کمیت و کیفیت واردات و صادرات و سنگین5

تر فروختن به خارج، قلم پنجم این بهای کاالها و خدمات وارداتی و ارزان
 ها است؛هزینه

برداری  برای بهره . محروم شدن کشور از دسترسی به دانش و فن درخور6
 از منابع نفت و گاز خویش، در نتیجه، غیر قابل استحصال شدن بخشی از
م منابع نفت کشور و هدر رفتن بخشی از بنزین بخاطر کهنگی تأسیسات، قل

 ها است؛ششم این هزینه
 . هزینه های سرسام آور بحران هسته ای. 7
ها فتم این هزینهلم هها از کشور، ق. مهاجرت استعدادها و فرار سرمایه8

 است؛
های گذاری در ایران، بخاطر گرفتار دائمی بحران. پرخطر شدن سرمایه9

ها ن هزینهشدید بودن، بنابراین، نا معلوم بودن آینده نزدیک نیز، قلم هشتم ای
 است؛

نواع ا. در نتیجه، افزایش میزان نارضایتی، همراه با فراگیر جامعه شدن 10
 ها است. وقلم نهم این هزینهآسیبهای اجتماعی، 

های مهار جامعه و مقابله با تهدیدهای خارجی، از جمله . افزایش هزینه11
مالی  –های نظامی و انتظامی و مسلط شدن مافیاهای نظامی افزایش هزینه

 ها است. بر اقتصاد و دولت، قلم دهم این هزینه
 و...
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کشور و خود او در  تواند بفهمد چرااینک هر ایرانی آسان می    
تواند از خود بپرسد: کشوری با این وضعیتی است که هست. می

است،  ای که به مجلس داده شدهای از نوع بودجهها و با بودجههزینه
تواند از خود بپرسد: آیا سیاست شود؟ میتوانا به ادامه حیات می

دیگری جز بر اصل موازنه عدمی، در درون و بیرون از مرزها، 
براین، اصل راهنمای هر شهروند و جامعه ایرانی شدن استقالل و بنا

تواند اتخاذ این راهکار را آزادی، سیاست دیگری وجود دارد؟ آیا می
 همچنان به تأخیر انداخت تا وقتی کار از کار بگذرد؟
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                                            وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و یکم: 

ترامپ باید کشورهای که اینو « اکتبر سورپرایز»

 منطقه را تجزیه کند

 
 

 2017دسامبر  28برابر  1396دی  07
ا سازگار نیست. آنها هم که با قدرتمدارهقدرتمداری با وفای بعهد     

دانند و می کنند، یا خود قدرتمدارندنامه امضاء میعهدنامه و قرارداد و توافق
ه امضا میبکه با تغییر تعادل قوا، زیر قرارداد خواهند زد و یا از ناچاری تن 

دهند. ترامپ، رییس جمهوری جدید امریکا، از یک چند از تعهدها خارج 
ک رییس است. این قرارداد وین )برجام( را نیز، به حال تعلیق درآوردهشده و 

وش را ردهد با ایران همان مؤسسه یهود برای امنیت امریکا به او رهنمود می
نگین و سها را بکار برد، که ریگان با شوروی سابق بکار برد. یعنی بار هزینه

، نخست که ریگاناز اینتر کند تا که رژیم ایران از پای درآید. غافل سنگین
کند را بکار پیشنهاد می روشی را که او   با رژیم خمینی و سپس با روسها

 آوریم:( می1396دی ماه  5برد. روش پیشنهادی را از قول پارسینه )
  

 ترامپ باید کشورهای منطقه را تجزیه کند: ❋

  
در ، «مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا»مایکل ماکوفسکی، رییس ● 

ن یادداشتی که برای فاکس نیوز نوشته است، پیشنهاد کرده که ترامپ هما
ی در روش را با ایران بکار برد که ریگان برای اعمال فشار به اتحاد شورو

 پیش گرفته بود. یعنی حمایت از مخالفان بومی سلطه ایران در کشورهای
 مختلف.

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27206-2017-12-28-18-05-55.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27206-2017-12-28-18-05-55.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27206-2017-12-28-18-05-55.html
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نظامی ایاالت متحده و ید استراتژیک ایران نیازمند حضور مقابله با تهد    
 های نظامی به نیروهای محلی در سوریه و عراق است. همچنینارائه کمک

 ای واشنگتن، همچون اسراییلالزم است حمایت بیشتری از متحدان منطقه
و اردن، انجام بگیرد تا اقدامات تحریک آمیز ایران و نیروهای مورد 

 حمایتش را محدود کنند.
ین رویکرد تهاجمی به تنهایی اکند که گون تاکید میاین مقام سابق پنتا    

هایی هکافی نیست و واشنگتن باید بپذیرد که سوریه، عراق، لبنان و یمن ساز
ران اند که اکنون زیر سلطه ایران قرار دارند و ایمصنوعی و شکست خورده

 از ظهور داعش استفاده کرد تا کنترلش بر این کشورها را تقویت کند.
که در  داندفسکی شکل موجود این چهار کشور را غیرطبیعی میماکو    

یک »گوید مرزهای این کشورها را گویی راستای منافع ایران هستند. او می
 هایی مصنوعی پساست و این کشورها سازه کشیده« نقشه کش مست نابینا

 از جنگ جهانی اول هستند که اغلب از خاکستر امپراتوری عثمانی ساخته
 د.انشده
رحم های بیصلی ایران در این کشورها وابستگی به رژیمنقطه ضعف ا    

بنان، است. ایاالت متحده باید از نیروهای مخالف ایران در سوریه، عراق، ل
نند هایشان پیدا کو یمن حمایت کند تا خودمختاری بیشتر نسبت به پایتخت

سست یا  هاییا مستقل شوند. نتیجه چنین تحولی ایجاد کنفدراسیون
ای است. رپایه مرزهای قومی و فرقهب تر کشورهایی جدید با مرزهایی طبیعی

مینترسیم دوباره مرزهای جدید بسیار پیچیده خواهد بود و ایاالت متحده 
االت تواند نتیجه آن را مشخص کند، اما می تواند بر آن تاثیر بگذارد. ای

حمایت ایت کند. های عراق حممتحده باید از فدرال شدن باقی بخش
نظامی و سیاسی از کردهای این کشور را بیشتر کند، یک کنفدراسیون 

های مذهبی درسوریه ایجاد یا دولت های مستقل بر اساس خط کشی
شود، به کشورهای شیعه همچون جمهوری آذربایجان نزدیک شود و 

 به اختالفات قومی در ایران دامن زده شود.
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ان تهاجمی عمل کند. ساختار بت به ایررییس جمهور ترامپ باید نس   
سیاسی کنونی خاورمیانه در خدمت منافع ایران است، و اکنون وقت 

 زیر و رو شدن آن است.
ست اکرده دانستنی است که پیشنهاد کننده در وزارت دفاع امریکا کار می● 

ورمیانه ها طرح تجزیه کشورهای خازمان، با اسراییلیو این وزارت بود که هم
ول سو، امریکا و دستیارش در منطقه، مشغا تهیه کرد. از آن زمان بدینر

 اجرای این طرح هستند. 
  

یون که سپاه فیلمی از سقوط امپراطوری روسیه ساخته که تلویزطرفه این● 
ردن دهد چگونه با سنگین کاست. فیلم نشان میرژیم نیز آن را پخش کرده 

رآمده های نظامی و غیر نظامی امپراطوری، آن امپراطوری از پا دبار هزینه
است. با وجود این، ایران همچنان گرفتار هفت جنگ )نظامی، ترور، 

های تجزیه طلب( اقتصادی، تبلیغاتی، دیپلماتیک، مذهبی، توسط گروه
 است. 

  
 زمانی که امریکا در کره دخالت نظامی کرد، به این دلیل1950در ژوئن   ●

که شورای امنیت قادر به گرفتن تصمیم نیست )وتو روسیه سابق(، از مجمع 
بار، عمومی سازمان ملل متحد اجازه مداخله نظامی در کره را گرفت. این

امریکا خود قطعنامه محکومیت اقدامش در شناختن بیت المقدس به عنوان 
متحد  پایتخت اسراییل را وتو کرد. قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل

برده شد. نخست قاعده دموکراسی را زیر پا گذاشت و دولتها را تهدید به قطع 
کمک امریکا در صورت دادن رأی موافق به قطعنامه کرد و سپس، نماینده
اش گفت: رأی سازمان ملل متحد اثری بر تصمیم امریکا ندارد. امریکا 

روز، وارونه یعنی، امالمقدس منتقل خواهد کرد. سفارت خویش را به بیت
کند. در مورد عراق و افغانستان و سوریه و... نیز کار آن روز را می
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دهد که بهنگام حمله نظامی به افغانستان و وارونه قولی را انجام می
 عراق، به مردم این دو کشور و کشورهای دیگر منطقه سپرده بود. 

دستیاران گان بوش، همین روش را در توافق محرمانه با خمینی و گروه ری 
مل عاو )اکتبر سورپرایز( بر سر گروگانها بکار بردند. روش وعده دادن و 
ران و نکردن به وعده را و دادن اسلحه را به اندازه ای که جنگ دو کشور ای

ند. مک عراق را از پا درآورد، ادامه دادند تا جام زهر را به خمینی نوشاند
یران امریکایی محرمانه به ا فارلین، مشاور امنیتی ریگان که در رأس هیأت

 رفت، نوشت: خمینی در برابر امریکا زانو زد.
  

یک سند و یک اعتراف در باره اکتبر سورپرایز و ربط آن با  ❋
 سیاست کنونی ترامپ در منطقه:

 
 سند، گزارش محرمانه سیا در باره سازش پنهانی گروه ریگان / بوش با ◑

 از قید محرمانه خارج 2017ییه ژو 24خمینی و دستیاران او است که در 
آن، همچنان در قید سانسور « های حساسقسمت»است. باوجود این، شده 

ر یادداشت سیا که گزارش پیشاپیش د»است: است. عنوان متن منتشره این 
 «. است است و از قید طبقه بندی خارج شده 1980باره اکتبر سورپرایز 

ه دانستنی است که این سند نیز مورد توجه کمیته تحقیق کنگره در بار● 
 است؛قرار نگرفته « اکتبر سورپرایز»
 گوید: سند می● 
یران مصمم است گروگانها را وسیله کمک به ریگان با هدف شکست ا -

 خوردن کارتر کند تا امریکا تحقیر شود؛
ه سخت سران ایران، از ، سیا به این نتیجه رسید ک1980دراوائل اوت  -

جمله شخص آیةالله خمینی، مصمم هستند که از گروگانها برای گرفتار 
شکست کردن کارتر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا استفاده کنند. 

است که خمینی پیشنهاد ستاد یادداشت روزی بعد از آن نوشته شده 
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کمیته تحقیق از تبلیغاتی ریگان را در باره گروگانها پذیرفته بود. یا 
 اطالع مانده و یا آن را نادیده گرفته است.وجود آن بی

  
مأموران ستاد انتخاباتی ریگان/بوش، از بهار  توضیح انقالب اسالمی:

ا رو دستیاران او بودند، رابطه پنهانی « بیت خمینی»، با طرفی که 1980
انجام می برقرار کرده بودند. در ماه ژوییه، دو دیدار میان طرفین در مادرید،

ی، دهد و در آن، کیسژوییه روی می 28گیرند و در یکی از آنها که حدود 
ایی کنند، توافق ابتدد انتخاباتی ریگان /بوش و کروبی شرکت میرییس ستا
    آید.بعمل می

  
اتی ریگان/بوش قصد معامله با کند که ستاد انتخاببا آنکه سند ثابت نمی -

ا شرحمنطبق است بکند و اند، اما بر مقاصد ایران تصریح میایران را داشته
کاریچ، در « دوی»ن هایی که افسران سیا، همچون ژرژ کاو و دوآ

 ؛ اندباره اکتبر سورپرایز نوشته
سران مصمم بودهو دیگر سخت گذارد که خمینیسند محل تردید باقی نمی -

کست اند، در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، پرزیدنت کارتر را گرفتار ش
انها در نمایاند دنیا بداند خمینی قصد دارد از گروگانخواستهکنند. و نیز ، می

کردن ضعف امریکا بطور عام و ضعف کارتر، بطور خاص، استفاده کند. 
ش از که گزارش کنگره چهار دلیل برای رها نکردن گروگانها تا پیطرفه این

دداشت است، اما این دلیل که در یاانتخابات ریاست جمهوری امریکا، آورده 
 است!است را نیاورده  سیا بر آن تصریح شده

  
است. در آن گزارش در اوائل اوت نوشته شده ب اسالمی: توضیح انقال

تاریخ، هنوز قوای تحت امر صدام به ایران حمله نکرده بودند. آن زمان 
خمینی، باوجود مالحظه گزارش ستاد ارتش و شنیدن توضیحات رییس ستاد 
و رییس اطالعات ستاد ارتش، باور نداشت که قوای صدام در کار تدارک 
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کند. این دروغها کس به ایران حمله نمیگفت: هیچهستند. میحمله به ایران 
که پای آخوند را از ارتش قطع کنند. بعد از سازند برای اینها میرا ارتشی

گروگانها چون آتو »بار، باید از حمله ارتش صدام، وضعیت دیگر شد. این
اکتبر )قول بهشتی(. بنابراین، در « صدر و کارتر استفاده کردبرضد بنی

، در پاریس، معامله پنهانی بر سر نگاه داشتن گروگانها تا بعد از 1980
انتخابات ریاست جمهوری، در ازای دریافت اسلحه کافی برای پیروزی ایران 
در جنگ، انجام گرفت. وقتی سازش پنهانی ایران گیت که دنباله سازش 

ا رژیم نخستین بود، رو شد، معلوم شد که سرهنگ نورث، طرف معامله ب
 است. خمینی، چند نوبت قول بردن صدام را تجدید کرده

  
است از او بمثابه کسی یاد شود که ه خواستبنابر یادداشت سیا، خمینی می -

 شاه و رژیم او و کارتر و حکومت او را سرنگون کرد. 
  

ین قسمت از یادداشت تا بخواهی افشاگر است. ا توضیح انقالب اسالمی: 
که  –های پس از آن، این جمله گروگانگیری و ماه چراکه بهنگام

از زبان دستیاران  –شود القای مأموران سیا بوده است اینک معلوم می
کارتر  وکردند که او شاه را برده افتاد. مرتب به او القاء میخمینی، نمی

را هم خواهد برد. بعد هم که به ایران حمله شد، برای آنکه جنگ را 
گلیس و امریکا و اسراییل طوالنی کنند، در خمینی برابر سیاست ان

هد القاء کردند و در مردم نیز که خمینی، سومی، یعنی صدام را نیز خوا
آن،  پذیری شدید خمینی آگاه شده بود و ازبرد. بنابراین، سیا بر القاء

 8برای استقرار ریگانیسم در امریکا و طوالنی کردن جنگ بمدت 
 .کردسال، کمال استفاده را 

  
پذیرد که ایرانیها نسبت به این امر که در صورت انتخاب شدن گزارش می -

تری را ریگان در باره مشکل گروگانها موضع سخت»به ریاست جمهوری، 
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، معنی این جمله، 1980، القید هستند. اگر در ماه اوت «اتخاذ خواهد کرد
نخست پس از  است: گروگانها باید در دقایقدانسته نبود، اینک دانسته 

 شدند. انجام مراسم تحلیف ریگان، آزاد می
سمتی از یادداشت در باره تهدید به محاکمه شدن گروگانها، بخصوص ق -

یکا و آنها که عضو سیا بودند و نیز انتشار اسناد سفارت با هدف تحقیر امر
ان است که برخی از آنها بعنو توجیه مشی سخت سران رژیم است و بر این

 شوند. امری که واقعیت نیافت و گویایی دارد. چرا کهحکوم میجاسوس م
 گروگانهای جاسوس محاکمه باید گردند، نیز ورد زبانها بود.

نیز یادداشت به اختالل ایجاد کردن در انتخابات امریکا توسط  و -
ی در دانشجویان ایرانی و متحدان فلسطینی آنها در امریکا و تحریکات خمین

داخته عربستان که منابع نفتی عربستان در آن است، نیز پر منطقه شیعه نشین
 است. 

ن و بوش با کند ستاد انتخاباتی ریگاقرار، ولو یادداشت ثابت نمیبدین -
رف طگوید و صریح که هر دو اند، اما میخمینی و آدمهای او معامله کرده

ق نطباست. و نیز م اند و آن دچار شکست کردن کارتر بودهیک هدف داشته
بتدایی بر سر گروگانها بعمل ا  است با تاریخهای دیدارهایی که در آنها توافق

 است. آمده 
شده نصفحه اف بی آی در باره اکتبر سورپرایز، هنوز منتشر  3400پرونده ● 

 است. 
 نشانی: ● 

https://www.muckrock.com/news/archives/2017/jul/24/
-october-1980-predicted-memo-cia-declassified
/surpr 
  
دادگستری و مدافع سرسخت ترامپ آلن درشویتز، که امریکایی و وکیل  ◑

گوید: مراجعه ریگان به خمینی و دستیاران او، در پروا میپرده و بیاست، بی

https://www.muckrock.com/news/archives/2017/jul/24/declassified-cia-memo-predicted-1980-october-surpr/
https://www.muckrock.com/news/archives/2017/jul/24/declassified-cia-memo-predicted-1980-october-surpr/
https://www.muckrock.com/news/archives/2017/jul/24/declassified-cia-memo-predicted-1980-october-surpr/
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هم ریگان و هم کارتر این رو غیر قانونی نبوده است. باره گروگانها، بهیچ
 . اندکار را کرده

  
داند که منطق صوری بکار : وکیل دادگستری میتوضیح انقالب اسالمی

ردن د و توجیه او خالف قانون است. زیرا مراجعه کارتر برای خالص کبرمی
گروگانها بود. او رییس جمهوری امریکا بود و موظف بود اعضای سفارت 

ریگان،  امریکا را که در تهران به گروگان گرفته شده بودند را رها کند. اما
ه نامزد ریاست جمهوری امریکا بود و برای رسیدن به ریاست جمهوری ب
ه بخمینی و دستیاران او مراجعه کرده و هدفش نه رها کردن گروگانها که 

بوده تأخیر انداختن رهایی آنها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا
 است. 
  

برد، و هزینه هزینه خمینی، شاه و کارتر را برد و صدام را می ❋
 ایران قدرت منطقه است چیست و چه خواهد شد؟:

  
ورد: ضد برد هزینه سنگینی ببار آشاه و کارتر را برد و صدام را می خمینی● 

. انقالب یعنی رژیم استبدادی، در شکل والیت مطلقه فقیه، باز سازی شد
در طول هشت سال جنگ، نسلی که انقالب کرده بود، نفله شد. یک نسل 

 میلیارد دالر زیان وارد 1000به قول رژیم،   فرصت رشد را از دست داد و
خمینی جام زهر را سر کشید و انقالبی که در آن گل بر گلوله پیروز   شد.

 آور شد.شده بود و الگوی جهانیان گشته بود، وحشت
  

ایران قدرت منطقه است، همان وسوسه است که خمینی را آلت فعل ● 
خواستند جنگ تا پامال شدن دو کشور ایران و عراق، قدرتهایی کرد که می

ها را فهرست کردهکند. در وضعیت سنجی یکصد و هشتادم، هزینهادامه پیدا 



76 
 

ای که خطر تجزیه آوریم و با هزینهایم. از راه فایده تکرار، آن را باز می
 کنیم:کشورهای منطقه و ایران است، کامل می

 ها است؛. فقیر ترشدن منابع کشور و بیابان شدن ایران، یک قلم از هزینه1
 ها است؛کشور و دولت قلم دوم این هزینه . فقیرتر شدن مردم2
های حفظ موقعیت خارجی، در سطح کشورهای منطقه . بیشتر شدن هزینه3

 ها است؛قلم سوم این هزینه
ها . خوردن و بردن منابع مشاع نفت و گاز در خلیج فارس، توسط همسایه4

دی و خوردن و بردن منابع دریای مازندران توسط روسها و دولتهای استبدا
ها است. طرفه اینکه کشورهای ساحلی دست نشانده، قلم چهارم این هزینه

 کنند و ایران نه؛برداری میدریای مازندران از منابع آن بهره
تر شدن . تحریمها و اثر آن بر کمیت و کیفیت واردات و صادرات و سنگین5

م این تر فروختن به خارج، قلم پنجبهای کاالها و خدمات وارداتی و ارزان
 ها است؛هزینه

برداری  . محروم شدن کشور از دسترسی به دانش و فن درخور برای بهره6
 از منابع نفت و گاز خویش، در نتیجه، غیر قابل استحصال شدن بخشی از
م منابع نفت کشور و هدر رفتن بخشی از بنزین بخاطر کهنگی تأسیسات، قل

 ها است؛ششم این هزینه
 ای. ور بحران هسته. هزینه های سرسام آ7
ها ها از کشور، قلم هشتم این هزینه. مهاجرت استعدادها و فرار سرمایه8

 است؛
های گذاری در ایران، بخاطر گرفتار دائمی بحران. پرخطر شدن سرمایه9

ها هزینه شدید بودن، بنابراین، نا معلوم بودن آینده نزدیک نیز، قلم نهم این
 است؛

سیبهای آمیزان نارضایتی، همراه با فراگیر شدن انواع . در نتیجه، افزایش 10
 ها است. واجتماعی، قلم دهم این هزینه
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های مهار جامعه و مقابله با تهدیدهای خارجی، از جمله . افزایش هزینه11
مالی  –های نظامی و انتظامی و مسلط شدن مافیاهای نظامی افزایش هزینه

 ها است. ینهبر اقتصاد و دولت، قلم یازدهم این هز
. خطر اجرایی شدن طرح تجزیه کشورهای منطقه، از جمله 12

  ایران.
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                                             وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و دوم: 

 در آئینه جنبش

 
 

 2018انویه ژ 3 برابر 1396دی  13

 های دریافتی از ایران:گزارش ❋

. نخستین گزارش در روز اجتماع مشهد: علم الهدی و رئیسی اجتماعی 1
هدف  کند.اند، برضد روحانی، تعداد، از چند صد نفر تجاوز نمیترتیب داده

پائین  فشار از»کردن سالح آن، از آن خود کردن اجتماع برپاکردن و خارجاز 
رای از دست اصالح طلبان و اعتدالیون و زمینه سازی ب« و معامله در باال

که از قرار، رئیسی خود را برای  1400انتخابات ریاست جمهوری سال 
 کند. شرکت در آن آماده می

بی قم و مشهد برای بقای والیت مطلقه مذه با توجه به اهمیتی که دو شهر    
رداده فقیه دارد و لزوم تشدید ترس در این دو حوزه دینی، شعارها القا و س

 شدند.
ی روشنروحانی و پیش از او معاون اول او، بدون نام بردن، این دو را بان● 

 ت.کردن آتشی دانستندکه برپاکردند ومهار از دست ترتیب دهندگان بدر رف
ان نکه جنبش از مهار بیرون رفت، سازمان دهندگان و شعار سازبعد از آ● 

یانه کار منماینده محافظه»ها نسبت دادند و یک اولی، جنبش را به وابسته
به دو  بنام جعفرزاده ایمن آبادی آنان را بخاطر به دروغ چسباندن جنبش« رو

 دسته وابسته، انتقادکرد. 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27298-2018-01-03-15-20-40.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27298-2018-01-03-15-20-40.html
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ی است که هنوز در مرحله ابتدائ. گزارش دوم بعد از فراگیر شدن جنبش 2
ها کسری است و اگر نتواند از خطرها بپرهیزد و موانع را از سر راه بردارد و

 شود:را جبران کند، سرکوب می
ارند درست از آب درمیهایی که در مورد پروژه جانشینی دبینیگویا پیش     

مشام  خوبی به کنند. از تحرکات اخیر بویآیند. البته بسیار پیچیده عمل می
وانند رسد. در اینکه تعمدی در آن است شکی نیست. اما در اینکه آیا بتنمی

 خواهند کنترلش کنند تردید وجود دارد. فعال کردن جناحآن طور که می
ها و آشکار کردن ضعفهای حکومت احمدی نژاد و تخریب الریجانی

ظر ه دارد. به نروحانی و فضا را داغ کردن حکایت از فاز جدیدی از برنام
ه نزدیک خواهند پتانسیل جنبشهای مردمی را تخلیه کنند تا در آیندرسد میمی

 فاز مهمی از پروژه را در دستور کار قرار دهند. 
اند. منتظر حکومت رد و شعارهاشان هدایت شدهاین جنبش هویت ندا    

در  ر چطوکنند وگرنه نظامیان باید بود. سیستمهای امنیتی دارند مماشات می
ا کردند و حال نمی توانند. به شعارهآن حجم عظیم را کنترل می 88سال 

رد که کها باید دقت باید دقت کرد به خشونتها باید دقت کرد به ری استارتی
 خواستگاهشان کجاست.

ظامی شدن سوق دهند ن -تی خواهند به سمت امنیجو کشور را عمدا می    
م هها را انجام دهند. در این میان خیلی خواهند و سخت است،تا آنچه می

حذف خواهند نمود. قیمت تخم مرغ را یک شبه باال بردند و استارت 
خ خوردن اعتراضها طبیعی نیست اساسا گران شدن ناگهانی یک کاال بدون ر

 دادن تغییر در بستر تولیدی آن طبیعی نیست. باید توجه نمود در خصوص
قدامی در آرامش مردم نکرد بلکه نمک موسسات مالی چرا هیچ کس هیچ ا

 پاشیدند. تعمدی در کار است. هم به زخمها می
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، پنجمین روز جنبش: این اجتماعات در 96دیماه  11. گزارش سوم در 3
اند. های ملی به آن نپیوستهخاطرکه شخصیتشهرها مشکوک است بدین

 شکل و محتوای اغتشاش را دارد و نه جنبش را.
  

یم و نیز شرکت ژر ها و سخنان دو جناحتوجه به گزارشهای باال و رویهبا      
ند دهیابی آنها که شعارها بدست میها در شهرها و جهتکنندگان در تحرک

یر، کنند که در کار تحول به یک حرکت خودانگیخته هستند یا خو معلوم می
قعیت، با با وا کاری منطبقشد و راهباید نظر میدر این امر واقع اجتماعی می

تخاذ کارها که اشد. راهباید سنجیده و در پیش گرفته میهدفهای مشخص، می
های سیاسی و نیز قدرتهای بندیهای گروهو رویه شدند، گویای ماهیت

 خارجی شدند:
  

 :ها نمایان شدنددر آینه جنبش، ماهیت ❋

شفاف، در های وابسته، درجا، سه کار کردند و ماهیت خویش را . گروه1
 معرض دید همگان قراردادند:

 . جنبش را بنام خود به ثبت رساندن؛1.1
 . ترامپ را به یاری فراخواندن که درجا اجابت شد. و 1.2
ه ب. ماهیت زورمدار خود را بیش از پیش نمایان کردن: از تهدیدکردن 1.3
ان که سهای دار و تا باران ناسزا باریدن بر سر هرکس که واقعیت را آنچوبه

ها، یهای انقالب، یعنی بقایای استبداد پهلورخ داده بود گفت. رانده شده
ا دین ستیزی خویش را نیز آشکار کردند بدان امید که ارباب امریکائی ر

تنها  وشود که رویه آنها از موانع گسترش جنبش میآید. غافل از اینخوش می
 آیدبکار توجیه سرکوب خونین جنبش می

  
به  وریکا، ترامپ یادش رفت که ایرانیان را تروریست خوانده بود . در ام2

 یاد حقوق بشر افتاد و دم از حمایت از جنبش زد. در عوض،
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ند در ایران را محکوم کرد« اغتشاش و آشوب»یم شدند و ژروسها، حامی ر● 
. کندو به امریکا اعتراض کردند که چرا در امور داخلی ایران دخالت می

ن آنها در محکوم کردن جنبش ایرانیان، دخالت در امور ایراپنداری عمل 
 نیست!

 وگرفت: وضعیت در ایران را زیر نظر داریم اتحادیه اروپا نیز موضع● 
 آمیز رعایت شود.امیدواریم حق تجمع مسالمت

  
ر حاضر بینند مردم دیگگرایانی که میطلبان و اعتدال. آن دسته از اصالح3

پرست ید غسال را بازی کنند، درجا ماهیت قدرت نیستند نقش مرده در
 خویش را آشکار کردند. ایران را در حال تبدیل شدن به سوریه دیدند و
خواستار برچیدن بساط اغتشاش شدند. معلوم کردند که همان ماهیت را 

یاران اینکه از جبار و دستداشتند. طرفه  1360دارند که در کودتای خرداد 
د، تبداد مطلقه همه خیانت و جنایت و فساد را رها کناو نخواستند که اس

 بلکه خواستار سرکوب جنبش کنندگان شدند. 
  

 سان که رویو بدیل ایستاده بر حقوق مردم ایران، واقعیت را همان. 4
است، دید و میان نفی یا سکوت و یا کوشش برای بیرون آوردن  داده

دن تبداد( و یا ناممکن کرجنبش از مدار بسته بد و بدتر )این یا آن اس
سازی برای تحمیل یم از آن، برای مقاصدی از نوع زمینهژاستفاده ر

 ای به مردم ایران و برداشتن موانع از سر راه همگانیجانشین خامنه
 کردن جنبش و رفع خطرها، راه برداشتن موانع را برگزیدند:

 امر واقع اجتماعی از نوع عصیان و شورش و جنبش، آزمون ❋
 :است

یم، خود، اجتماع ژوامل رکه در آغاز، عها و اینبر فرض صحت گزارش    
و باهدف اجرای « تخلیه پتانسیل جنبش»  هدف  مشهد را سازمان دادند و

 ای، کدام روش را باید برگزید؟طرح تعیین جانشین خامنه
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گر قربانی شدن مردم در جنبش و اجرای طرح جبار و سکوت و نظاره● 
ت؟ ن او، آیا کاری جز شرکت در جنایت و خیانت به مردم ایران اسدستیارا

تواند مسئولیت این سکوت را بپذیرد. آیا کدام شخصیت وطن دوستی می
 این دست زدن به خودکشی نیست؟

نفی کردن: تحرکات مشکوک هستند و مردم در آن شرکت نکنید. نتیجه، ● 
ماندن بخش بزرگی از پذیر و فعل« تحرکات»سرکوب شدن شرکت کننده در 

 کنندگان.مردم و اجرای طرح جباران با همدستی نفی
عت آنها که به حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبی● 

هور و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی باوردارند و بر اصل والیت جم
ار را کد، راهانمردم یا حاکمیت ملی بر دو پایه استقالل و آزادی، ایستاده

 . امرواقع اجتماعی را نباید در دست جبار ودانندورود در ابتال می
ر د  ودستیاران او و قدرتهای بیگانه رهاکرد. باید از دست آنها بدرآورد 

همگانی کردن آن کوشید. جنبش شهرهای ایران، دو سرنوشت بیشتر 
همگانی  تواند پیدا کند: همگانی نشدن، بنابراین، سرکوب شدن ونمی

ساالری را، بدون مداخله قدرت شدن و تغییر از استبداد به مردم
 . خارجی، و بدون خشونت ممکن کردن

اکنون، کار، همق در همگانی کردن جنبش، این راهبرفرض عدم توفی    
 آوردها است:دارای این دست

 ر سرتوانند مردم ایران را بازیچه رقابت بیم، دیگر نمیژ. هردو جناح ر1
 قدرت کنند؛

ای به یمن جنبشی که محل عمل خویش تراشی برای خامنه. طرح جانشین2
بش، یم و درون ایران برگزید، به خون شرکت کنندگان در جنژرا بیرون از ر

 شسته شد و والیت مطلقه فقیه، یکبار دیگر، مهر عدم مشروعیت خورد؛
، بر ضد 1360ها شد که از کودتای خرداد ای از جنبش. این جنبش حلقه3

است. بنابراین، و منتخب مردم ایران، استمرار جسته  انقالب و هدفهای آن 
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یم والیت مطلقه فقیه محکوم به زوال است. ژجا برای تردید نگذاشت که ر
 و 
ودند بدهندگان طراحی کرده ماند که سازمان. هرگاه اجتماع مشهد همان می4

شد، البته جبار و و محتوا در شهرهای دیگر تکرار می و با همان شکل
ن تریگذاشتند. خطرناکدستیاران او، طرح خود را با موفقیت به اجرا می

د و بآمد و آن گرفتار شدن مردم ایران در مدار بسته وضعیت نیز بوجود می
 ویم والیت مطلقه فقیه و دیگری اتحاد امریکا و اسرائیل ژبدتر: یکی ر

پی و دست نشاندگان آنها که تهدید شدن ایران به تجزیه، یکی از سعودیها
 است. آمدهای آن

کردن خطرها کردن جنبش، به خاطرنشان  کوشش برای همگانی     
 ها و پیشنهاد چگونگی جبرانو روش پرهیز از آنها و یادآورشدن کسری

های همگانی شدن و شرکت در برداشتن آنها دادن مانعآنها و نشان
است که بر تردید خویش غلبه کنند و بدانند که  است. بر مرددها 

ایستند، مصون از کنندگان بر حق میشرکت در ابتال، وقتی شرکت
 هرگونه آسیب است.
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                                                         وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و سوم:

وقتی مردم از حصار مثلث زورپرست بیرون میروند و 

 :هستی ایران که میسوزد

 
 

 2017انویه ژ 11برابر  1396دی  21
، نوار گفتگوهای جواد خادم در برنامه جهان آرا، در 1396دیماه  17در    

شبکه تلویزیونی افق، انتشار یافت. بنابراین، جا برای تردید نماند که اجتماع 
خود نخستین، در مشهد، سازمان یافته بوده و شعارهای نخستین نیز نه 

های او مصدق صحت اند. به سخن دیگر، گفتهانگیخته که سازمان یافته بوده
نقل شدند. اینک اطالع  182وضعیت سنجی گزارشهای واصل است که در 

است، بسیار سان که واقع شده داده، به واقعیت آن ما از آنچه براستی روی
 نزدیک است:

  

 :گویدجواد خادم می ❋

ست ااند. قرار بر این بوده شدهها پیش تظاهرات تدارک دیده میاز ماه ☚
شعار سیاسی نباشد و شعارهای اقتصادی باشند. سه ماه بطول که 

اند، دستگیر مند. چهار تنی که گردانندگان اصلی تظاهرات بودهانجا
  اند.شده

ه نیز ژدانستنی است که جواد خادم، "وزير" دولت بختيار، در کودتای نو    
شرکت داشت و به خارج از ایران گریخت. آن کودتا، سبب دستگیری و اعدام 

نیروی هوایی و زمینی بسیاری از افسران نیروی هوائی و پاشیده شدن شیرازه 
شد. هدف کودتا این بود که بهنگام حمله عراق به ایران، ارتش ایران متالشی 
و توانا به دفاع از کشور نباشد. آن بار، حزب جمهوری اسالمی و سپاه، با 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27424-2018-01-11-17-22-11.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27424-2018-01-11-17-22-11.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27424-2018-01-11-17-22-11.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27298-2018-01-03-15-20-40.html?Itemid=0
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اجازه از خمینی، کودتا را حربه کردند و با آن به جان ارتش افتادند  كسب 
الهدی و رئیسی برای رسیدن به رانش را علمبار نیز، طرح او و دستیاو این

هدفهای خویش به اجرا گذاشتند. اطالع واصل حاکی است که علم الهدی و 
 اند:داماد او رئیسی و سپاه، نقشه خود را با استفاده از طرح خادم انجام داده

  
پوسترها و شعارهائی که در تظاهرات چند صد نفری مشهد بکار گرفته  ☚

گوید یمبودند. خادم  الهدی و رئیسی تهیه شدهاه و باند علمشدند، توسط سپ
مرگ  است. اما شعارهای سیاسی، از جمله،قرار بر دادن شعار سیاسی نبوده 

ز بر روحانی و رضا شاه روحت شاد، در آن اجتماع داده شدند و در قم نی
در  و تکرار شدند. پس این شعارها را علم الهدی و رئیسی و سپاه ساخته اند
صول مشهد و قم سرداده اند. از جمله برای ایجاد ترس در این دو حوزه و و

  (. 182به هدفهای دیگر )نگاه کنید به وضعیت سنجی 
گیر کردن چهار تنی که خادم با آنها شد، دستاگر هم اطالعی دریافت نمی    

ود. ده بگوید که اطالعات سپاه آنها را شناسائی کراست، میدر ارتباط بوده 
رپا کردن بالهدی و رئیسی، در گوید سپاه و بسیج با علماطالع رسیده به ما می

های یابی به هدفاند. آنها طرح خادم را برای دستتظاهرات، همکاری داشته
عیت اند که در وضها بودهاند. هدفهای اجتماع همانخود به اجرا گذاشته

ها که است، آنا را بازگفتهاند. اینک که خادم ماجربر شمرده شده 182سنجی 
طرح  نسبت به جنبش بدبین بودند، براین نظرند که از طرح خادم که در واقع

ینه است که در سامریکائی است، سپاه در خالی کردن نیروئی استفاده کرده 
 توانست سبب انفجار اجتماعی بزرگی بگردد. ها متراکم شده و می

  
ی گویند کدامها دستورعارها خود میشد، شباز اگر اطالعی دریافت نمی ☚

و کدامها خودجوش هستند. در حقیقت، بطور عمده، شعارها سه دسته 
 هستند:
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. شعارهائی که گویای رویاروئی سه رأس مثلث با یکدیگر هستند. این1
ین اشوند. شعارها بسود پهلوی از شعارها دستوری اند و هرگز همگانی نمی

فقیه  یم والیت مطلقهژیم پهلوی با رژارثان رنوع هستند. هم گویای تقابل و
 یمژداشتن مردم کشور در حصار بسته مثلث زورپرست )رو هم گویای نگاه

گون( های گوناها و گروه رجوی بعالوه استالینیستطلبوالیت فقیه و پهلوی
یچ توانند همگانی شوند زیرا ههستند. این شعارها خودجوش نیستند و نمی

یستند نتواند بدان عمل کند. در بردارنده هیچ حقی از حقوق ایرانی خود نمی
ورپرست و برفرض که واقعاً طرفداران سرداده باشند، تنها گویای ترجیح این ز

 بر آن زورپرست هستند؛
از  یم والیت مطلقه هستند: شعارهائیژ. شعارهائی که گویای مخالفت با ر2

ع و ... از این نو« قیهمرگ بر اصل والیت ف»، «مرگ بر دیکتاتور»نوع، 
 هستند. 

. شعارهائی که گویای خواست شرکت کنندگان در جنبش هستند. از این 3
ه کشعارها نیز، آنهائی خودانگیخته هستند که گویای حق یا حقوقی باشند 

ا در یتواند بدان عمل کند و همه شهروندان آنها را دارند و هر شهروند می
تو بریز بیرون هموطن، حقوقِ»شعارهائی از نوع عملی کردن آن شرکت کند. 

 .از این نوع هستند« استقالل، آزادی، جمهوری ایران»و یا « فریاد بزن
ر زمان که جنبش روی به همگانی شدن بنهد، شعارهائی سر داده خواهند ه    

بنابراین،  شد که هم بیانگر نه به استبداد حاکم باشند و هم آری به جامعه باز،
 ورائی.شمند. نظیر نه به والیت فقیه و آری به جمهوری و آزاد و حقوق مستقل

آنها هم گویای  اند و سردادنقرار، شعارهای نوع اول، دستوری بودهبدین    
لاصو»رابطه سه رأس مثلث با یکدیگر و هم گویای چگونگی استفاده جناح 

گر مثلث یم و سپاه، بمثابه حزب سیاسی مسلح، از دو رأس دیژر« گرای
است و هم گویای چگونگی مداخله قدرت حامی دو رأس مثلث زورپرست 

 اند.برداری از آن مداخلهرقیب در ماجرا و نیز بهره
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ست، یک خاطر بود که بیرون بردن جنبش از حصار مثلث زورپربدین    
 ضرورت بود:

  

و نسل جوان کشور جنبش را از حصار مثلث زورپرست خارج  ❋
 کرد:

رج کردن خواندن مردم کشور به جنبش همگانی کارآترین روش برای خافرا    
جنبش از حصار مثلث زورپرست بود. هشدارها در باره ضرورت بدربردن 

سته بجنبش از چهار مدار بسته باید تکرار شوند وقتی که جنبش از مدارهای 
 ی کهها را عملیاتی کند تا که هدفبدر آید و همگانی شود و، درجا، خواست

لت استقرار جمهوری ایران بر اصول استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدا
 تحقق یابد.  اجتماعی است

شهر کشور و ترکیب شرکت کنندگان در  80رکت جوانان در افزون بر ش    
ن، جنبش، یعنی جوانان تحصیل کرده و دانشجویان و قشرهای متوسط به پائی

 :تصادی و اجتماعی و فرهنگی استامر واقعی دارای چهار بعد سیاسی و اق
انبدار یم که گویا قشرهای فقیر جامعه جدژگوید: مدعای ربعد سیاسی آن می● 

یاب، گوید نیروی محرکه جهتاو هستند، دروغ است. ترکیب جنبش می
برخورداری از حقوق و جمهوری بر اصول استقالل و آزادی را هدف می

گوید یمخواست را دارند. افزون براین، شناسد و نیز، جمهور مردم ایران این 
درون  کهدهد: امر واقع اول اینکه با دو امر واقع مهم دیگر هم مجموعه می

نزاع خود  یم را برژهای درگیر، بقای رکه جناح یم بیش از آن از هم پاشیدهژر
ش میکه شرکت کنندگان در جنببا یکدیگر مقدم بشمارند. امر واقع دوم این

دهد، از حصار مثلث یم، ترتیب میژاجتماعی را که جناحی از رتوانند 
 یم بدل سازند. ژزورپرست بیرون برند و به جنبشی خواهان تغییر ر

این امر واقع مستمر است و بسا جهان شمول است: برخاستن اجتماعی     
که چائوشسکو، دیکتاتور رومانی ترتیب داده بود، برضد او و ساقط کردن 
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شکست کشیده شدن کوتای نظامیان روسیه با حضور مردم در  یم او، بهژر
  صحنه و انقالب ایران و...؛

بعد اقتصادی آن میگوید: فقر همگانی شده است و جامعه امروز ایران بر  ●
یم بر حل ژر فقر خویش و بر فقر طبیعتِ وطن خود آگاه است و میداندکه 

برنامه  توانا نیست. ،-ه خود ایجادکرده است و میکند ک -مسائل اقتصادی 
یز، والیت نیم نمیتواند اجرا کند و مانع اصلی آن ژاقتصاد تولید محور را این ر

 مطلقه فقیه و ستونپایه های این استبداد هستند؛
یم ژه رگوید: جامعه امروز ایران آگاه است کبعد فرهنگی این امر واقع می● 

مردم را  )دین را پله کردین،کند والیت مطلقه فقیه دین را از خود بیگانه می
وجیهتذله کردین(. دولت دینی ناشدنی و دین دولتی، خالی از حقوق و پر از 

 گرهای استبداد مطلقه است. 
در  یم والیت فقیه فاقد پایگاه اجتماعی است.ژگوید: ربعد اجتماعی می● 

ست اای است )تنها پایه آن، بنیاد دین یا روحانیت پایهیم تکژحقیقت، ر
گاه اصلی آن که بخش عمده آن با والیت فقیه موافق نیست( که تکیه

قوای  قدرتهای خارجی هستند و به تعادل قوا میان آنها بند است. این تعادل
 .یم را در برابر یک جنبش همگانی نداردژناپایدار نیز، توانائی حفظ ر

 هائی کهتر شدن جنبش به هدفهای مهمی، هدفقرار، همگانی بدین    
برشمرده شدند بعالوه امر واقعی که جنبش  182در وضعیت سنجی 

 گوید: تقابل ملت بااست. و نیز، این امر واقع می است، دست یافته
 مدار را اجتناب ناپذیر کردهیم با دولت حقوقژیم، جانشین شدن رژر

است. بخصوص که جنبش کنندگان و دیگر مردم ایران از زبان خامنه
 :است که الیق رهبری نیست دانستهاو خود می شنوند کهای می
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است با رهبر شدن او، مردم ایران خون دانسته ای میخامنه ❋
 خواهند گریست:

« رهبری»اول در باره « مجلس خبرگان» انتشار فیلم گفتگوهای اعضای    
ای، خود خویشتن را فاقد کفایت و فقاهت الزم و این امر که خامنهای خامنه

که کسی  است مسلمانان از این دانسته و گفتهبرای تصدی مقام رهبری می
حال که به شرکت کنندگان شود، باید خون بگریند، در همان چون او رهبر می

اگر آن را گوید حق با آنها است و هرگاه از جنبش بازایستند و در جنبش می
همگانی نکنند، آنها خون خواهند گریست و هستی ایران همچنان خواهد 

 سوخت، بمنزله امر واقع، بُعدهای گوناگون و بس گویا دارد:
ی تر از دلیل جنبش بر هم پاشیدگی درونبلحاظ بعد سیاسی، دلیلی قوی● 
اسناد  ترینیم از بایگانی سریژترین و بسا مهمترین سند ریم، انتشار سریژر
 یم بکار سرکوبژشود که، در آن، ریم است. سند در وضعیتی منتشر میژر

گان کنندشنوند که جنبش جنبشای میجنبش است. مردم ایران از زبان خامنه
 است، کسییم استبدادی را هستی سوز کرده ژبرحق است. زیرا عاملی که ر

 شدن کسی چون است مردم باید خون گریه کنند از رهبراست که خود گفته 
است ده ش« رهبر»حال، سند این گویائی را نیز دارد که وقتی کسی او. با این

او  که خود میدانسته است الیق نیست و سواد الزم را نیز ندارد، چرا چون
 کسی نتواند جانشین او شود؟

س مجل»گوید: نه تنها خمینی که اعضای از منظر دینی، سند منتشره می● 
نه، بنابر اند وگردانستهدرت را اصل، و دین را وسیله و فرع مینیز، ق« خبرگان

جتهد م»و بنابر این که او را بعنوان « اقرار عقال علی انفسهم جایز»اصل 
« رهبر»توانستند چنین کسی را عضو آن مجلس کرده بودند، نمی« متجزی

« کردینه دین را پله کردین،مردم را ذل»کنندگان، کنند. بنابراین، شعار جنبش
دهگویای آگاهی جامعه از این واقعیت است که مالتاریا دین را وسیله کر

 است.

https://www.youtube.com/watch?v=6l85NejxJZk&t=16s
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گوید عامل سوختن هستی کشور، از دیدگاه اقتصادی، نوار منتشره می● 
ل، سا 8ها هستند. یعنی کسانی که عامل طوالنی شدن جنگ بمدت ایرانگیتی

یرون بماجرا از پرده و طرف معامله پنهانی با حکومت ریگان/بوش بودند. آن 
می ای و هاشها یعنی خامنهگیتیالمللی شد. ایرانافتاد و افتضاحی بین

کا از رفسنجانی و دستیاران آن، به ریگان پیغام داده بودند که هرگاه امری
نیز  گیرند، حاضرند حتی خمینی رادولتی حمایت کند که آنها در اختیار می

یران و اان، فقر سیاه مردم و بیابان شدن بکشند. بنابراین، وضعیت امروز ایر
یم والیت مطلقه فقیه است و ژاقتصاد رانت و مصرف محور، فرآورده ر

 ای است. ومسئول اول، نیز، خامنه
ست که ا بعد اجتماعی انتشار نوار بمثابه امر واقع اجتماعی، حاکی از این● 

 ی محرکه، ازجنبش اجتناب ناپذیر و محکوم به ادامه است. چراکه نیروها
تند، نیاز که بتوانند در جامعه امروز ایران بکار افجمله نسل جوان، برای این

د و به یم هستنژبه نظام اجتماعی باز دارند. بنابراین، کسانی که در درون ر
د والیت اند که وجوبایگانی اسناد سری دسترسی دارند نیز به این نتیجه رسیده

ایران  ای با رشد ایران به کنار، با بقایهچون خامن« رهبری»مطلقه فقیه و 
 ناسازگار است.

 است که وضعیت ایران چنان است که هیچ استبدادی حقیقت این    
شود که جنبش با بقای ایران سازگار نیست. و جنبش وقتی همگانی می

از هفتخوان عبور کند تا که همگانی شود. از جمله، جمهور مردم 
یت وجدان پیدا کنند که مثلث زورپرست یکی باید بر این واقع ایران 

ها است و این وجدان، باید وجدان ملی آنان بگردد و از هفتخوان
بخواهد جمهور مردم برای استقرار جمهوری بر پایه استقالل و آزادی 

  و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، به جنبش همگانی درآیند.
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                                                        وضعیت سنجی یکصد هشتاد و چهارم:

 :هدفهای چهارگانه ترامپ

 
 

 2018انویه ژ 18 برابر 1396دی  28
اکتبر  11، در وضعیت سنجی یک صد و هفتادمدر خور یادآوری است که   

، انتشار یافت. در آن وضعیت سنجی، هدف های ترامپ و حکومت 2017
 12اد وین )برجام(، بر شمردیم. در او را از تهدید به خارج شدن از قرارد

های مرتبط با برنامه اتمی ایران را  ، ترامپ اجازۀ تعلیق تحریم2018انویه ژ
نامه را  روز، تهدید کرد که برای آخرین بار این اجازه امضاء کرد. در همان

کند. کنگرۀ امریکا و ایران و طرف های گفتگو با آن، چهار ماه  امضاء می
واست های او را در قرارداد وین وارد کنند وگرنه، او دیگر وقت دارند خ

ای،  نامه را امضاء نخواهد کرد. او خواست های خود را در بیانیه اجازه
 است: اعالن کرده

  

هدف های ترامپ که باید در قرارداد وین )برجام( گنجانده  ❋
 :شوند

  
 :استدر بیانیه ترامپ آمده  ●
وافقنامه برای نجات ت« آخرین فرصت»ضد ایران،  ها بر تعلیق تحریم    

ام در بارۀ توافق وین با کنگره همکاری کنم، اما شرط اینکه  من آماده .است
است که چهار خواست مهم در آن کنم، این ای در این باره را امضاء  الیحه

 گنجانده شده باشند. قانون مصوب کنگره،

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27517-2018-01-18-16-54-39.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27517-2018-01-18-16-54-39.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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های بدون اطالع قبلی توسط بازرسان  سیباید از ایران بخواهد با بازر .1

 مام تأسیسات نظامی خود، موافقت کند؛تالمللی، از  بین
  

ای نشود و  باید از ایران بخواهد که هرگز در صدد تحصیل سالح هسته .2
 در این باره، به نحو اطمینان بخش، تضمین دهد؛

  
 .ته باشندانقضاء نداشایران بپذیرد که قرارداد وینِ تجدید نظر شده، تاریخ  .3
  

دور  باید در قانون ایاالت متحده به صراحت قید گردد که برنامۀ موشکی .4
های اتمی از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بنابراین،  برد و برنامۀ تولید سالح

 .های دور برد را ندارد ایران باید بپذیرد که حق تولید موشک
های  ها موافقت نکند، تحریم استاگر ایران با هیچ کدام از این خو      

شوند، خود بخود،  آمریکا بر ضد ایران که به برنامۀ اتمی این کشور مربوط می
 .از سر گرفته خواهند شد

ای مربوط  نخست خاطر نشان کنیم که در آنچه به تولید سالح های هسته     
ی اتمی، ژنرالمللی ا انس بینژشود، قرارداد وین، تاریخ انقضاء ندارد. آ می

تواند از تأسیسات اتمی نیز بازرسی کند. و سپس خواست  با اطالع قبلی، می
 حکومت ترامپ مقایسه می« مواد استراتژیک جدید»های چهارگانه را با 

کنیم که سه ماه و چند روز پیش از این، در وضعیت سنجی یکصد و هفتاد، 
شویم که در ماه  ادآور میشناسایی و توجه ایرانیان به آنها جلب شد و نیز، ی

یم ایران، ژ، وجود طرح مشترک امریکا و اسرائیل بر ضد ر2018انویه ژ
اعالن و اتحاد محمد بن سلمان و ترامپ و نتانیاهو آشکار شد. این اتحاد 

آن پیش بینی را،  .شوم نیز، در آن وضعیت سنجی، خاطر نشان شده بودند
ه، که بیشتر به خاطر نه تنها بخاطر اعالن خواست های چهارگان
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یم والیت مطلقه فقیه برای تضعیف بازهم بیشتر و بسا ژاستفاده از ر
 :کنیمعیناً نقل میتجزیۀ ایران، 

  

که قرار است ترامپ در « استراتژی جدید»بینی مواد  پیش ❋
 :روزهای آینده اعالن کند

  
بمثابۀ سالح بگردد، به « برجام»او کاربردی که سبب از دست رفتن  .1
دارد برای توجیه بکار  نخواهد داد. لذا، برجام را برجا نگاه می« برجام»

 :بردن سالح های دیگر
  

همیشگی کردن مهار برنامۀ اتمی ایران، مجبور کردن ایران به  .2
دست کشیدن از تولید نکردن موشک های دوربرد و ناگزیر کردنش از 

حمایت از تروریسم و پایان بخشیدن به مداخالت در کشورهای 
داشتن ایران در حلقه آتش  آویزهای او برای نگاه منطقه، دست

های نظامی و اطالعاتی( و مشغول نگاهداشتن رژیم والیت  )پایگاه
 فقیه به هفت جنگ بس فرساینده است؛

  
ست اردوغان بخواهد که سفیر اتعارض جدید با ترکیه که سبب شده  .3

ه، ککنونی امریکا، ترکیه را ترک کند، گویا است. گویای این واقعیت است 
ظ بنابراین، حف .از دید مردم منطقه، امریکای امروز، فاقد اعتبار است

امریکا در منطقه، حکومتی از نوع حکومت ترامپ « منافع»موقعیت و 
طرف بچسبد و با طرف دیگر  ککند، در خاورمیانه، به ی را ناگزیر می

آمیز در پیش گیرد. خصومت با ایران مستند است به  رویۀ خصومت
 برشمرده در بند دوم؛« دالیل»
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سیاست وابسته نگاه داشتن کشورهای نفت خیز، به لحاظ اقتصادی،  .4
ب سیاست جدیدی نیست. بکار بردن برنامۀ استقالل اقتصادی، در پی انقال

یران بب شد که طرح گروگانگیری در امریکا ریخته و در اایران، از جمله، س
ها است.  سو، اقتصاد ایران زیر فشار تحریم اجرا شود. از گروگانگیری بدین

پذیرند. قرار بر لغو ای به قرارداد وین تن داد تا مگر تحریم ها پایان  خامنه
ند. تحریم ها بود تحریم هایی شد که در رابطه با برنامۀ اتمی ایران وضع شده

گویند بانک های رتبه  بر روی کاغذ لغو شدند، اما در عمل نه. اروپاییان می
 اند، اما بانک های متوسط با ایران کار می اول، حاضر به کار با ایران نشده

 است که کنند. واقعیت این
است ولو بهانه، برنامه اتمی  امریکا تحریم های جدیدی وضع کرده .4.1

 ت؛ایران نیس
گذاری در ایران را ترامپ و حکومت او تا بخواهی  جو ترس از سرمایه .4.2

 است؛ سنگین کرده
خواهد برنامۀ عمل نظامی تهیه کنند،  وقتی ترامپ از ژنرال ها می .4.3

گذاری در اقتصاد ایران و  هدفش جز ایجاد ترس شدید از هرگونه سرمایه
وقعیت ائتالف سعودی ها با تضعیف موقعیت ایران در منطقه و تقویت م

 تواند باشد؟؛ اسرائیل، چه می
له نگاه داشتن ایران در جنگ های فرسایشی )موضوع بند دوم(، از جم .4.4

 کاربردهای وضعیت جنگی، برای مقابله با وضعیت داخلی و خارجی امریکا
 )به شرح باال( است؛

است، آن  با توجه به وضعیت داخلی و خارجی که حکومت ترامپ در .4.5
در منطقه، یعنی جبهه « متحدانش»ای جز میدان دادن بازهم بیشتر به  چاره

  اسرائیل و دولت سعودی ندارد. و
ها به درون ایران هم تدبیری از تدابیر ترامپ و حکومت  کشاندن جنگ .4.6

سو، اقتصاد ایران را  او است. جنگ اقتصادی که از گروگانگیری بدین
شود با منازعات پرشمار دیگر )بیکاری، فقر،  مراه میکند، ه تخریب می
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کم آبی و عوارض بیابان شدن کشور و تعارض مذهبی   های اجتماعی، آسیب
 و قومی و فلج مالی و سیاسی رژیم والیت مطلقه فقیه(. در نتیجه،

  
ولو پیش  –حکومت ترامپ، نه ساقط کردن رژیم« استراتژی کلی»هدف  .5

ن نگاه که در ناتوا -اند رجه و دفاع او از آن سخن گفتهاز این، وزیران خا
قه امریکا در منط« منافع»داشتن آن و استفاده از آن، در حفظ موقعیت و 

 .است
  

است، به قول در واقع، هدف اصلی امریکا، با توجه به وضعیتی که یافته  .6
است. به سخن روشن، جلوگیری از انحطاط و « بازیافت عظمت»ترامپ، 

 است. در وضعیت کنونی امریکا و وضعیت« تنها ابرقدرت»انحالل بمثابۀ 
کار، حتی کند کردن روند انحطاط و انحالل،  کشورهای دیگر جهان، این

 ممکن نیست جز از راه تضعیف رقیبان و کشورهای واقع در واپسین منطقه
عار داران امریکا، با ش های تحت سلطه و نفوذ. اتحاد نظامیان و سرمایه

جرا ، هم فرآورده وضعیت امروز امریکا است، و هم برای به ا«اول امریکا»
گذاشتن استراتژی تضعیف رقیبان و حفظ سلطه امریکا بر مناطق در حال 

را. بنابراین، در گیرد، تجزیه  است. تضعیف در بر می رها شدن از این سلطه
ضعیف تبمثابۀ وسیلۀ استراتژی جدید، اگر هم بر زبان ترامپ نیاید، تجزیه، 

باید غنا و  باید لحاظ شود. در برابر این خطر، این وجدانِ ملی است که می
شفافیت و قوتی بتمام بجوید که نیازمند جانشین شدن رژیم با دولتِ 

اصل  حقوقمدار و اصول راهنما شدن استقالل و آزادی و موازنۀ عدمی بمثابۀ
 .راهنمای روابط ایران با انیران، است

  
های پیش از آن نیز خاطر نشان شده  این واقعیت ها در وضعیت سنجی     

گوید این اتحادیه با  بودند. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا، نیز می
ظریف بر سر گفتگوهای جدی در بارۀ برنامۀ موشکی ایران و سیاست ایران 
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نیز، یک اند. به تازگی  در کشورهای منطقه و جنبش اخیر توافق کرده
یم والیت مطلقه فقیه، سه کار کرده ژاست که ر کارشناس بر این نظر شده
 :شوند است که سبب سقوطش می

  

 :شوند یم ایران میژسه خطای راهبردی که سبب سقوط ر  ❋

  
گر امور خاورمیانه، در  ، تحلیل(Becky Anderson) بکی آندرسون    

است سه خطای بزرگِ (، گفته 2018انویه ژ 14)به تاریخ  CNN گفتگو با
 :شوند یم ایران میژزیر، سبب سقوط ر

  
 تقلب در انتخابات برای به ریاست جمهوری رساندن احمدی نژاد و در .1

پی آن، سرکوب مردم عادی که برای اعتراض به جنبش درآمدند، در سال 
 ردهریزتر از این سرکوب ک یم سرکوب های خونژ. از دید او، گرچه ر1388

است، اما این سرکوب از نوع دیگر است. مردم عادی، بخاطر اعتراض به 
ای به  دفاع، به دستور خامنه اند. مردم بی تقلب در انتخابات، سرکوب شده

 اند؛ ای را به دل گرفته گلوله بسته شدند و آنان کینۀ خامنه
  

جبور میم ژو ر تقال برای دستیابی به سالح اتمی. میلیاردها دالر خرج شد .2
ها، ایران را سال ها به عقب  های خود را ویران کند و تحریم شد، ساخته

 بردند. و
  

ر هزا 60وارد شدن در جنگ سوریه: هزینۀ پشتیبانی و تدارکات نیروی  .3
پاسداران مستقر در  نفری افغانی و عراقی و پاکستانی و لبنانی و افراد سپاه

آورد چه رسد  کشور ثروتمندی را از پای در میسوریه، سرسام آور است و هر 
 .به اقتصاد منحط و گرفتار فساد ایران
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ساز دین، و فاسد یگانه ببر این سه عامل، باید افزود عامل استبداد از خود     
ب کنندۀ دولت، و محکوم کنندۀ اقتصاد به مصرف و رانت محوری را، که سب

بخصوص استعدادها و  –ز آنهاتخریب نیروهای محرکه و گریزاندن بخشی ا
 .ه خارج از ایران استب -ی و مواد کانیژها و انر سرمایه

 طاهای راهبردی خود ادامه میخیم به ارتکابِ همۀ ژدر حال حاضر، ر      
 :دهد

  
یر زبار دیگر، جنبش مردم ایران را با خونریزی در خیابان ها و کشتن  .1

 کرده بار، دانشجویان و تحصیل این کند. ها، سرکوب می شکنجه در زندان
 .کند کار و قشرهای متوسط به پایین جامعه را سرکوب می های بی

  
و  بحران اتمی ادامه دارد و حاال دیگر روشن است که مثلث شوم ترامپ .2

یم، که تضعیف و تجزیۀ ایران را هدف ژسلمان، نه ر نتانیاهو و محمد بن
 ر ایران نمیبقرارداد وین را وسیلۀ تشدید فشار دیگر تنها  .اند قرار داده

یم والیت مطلقۀ فقیهِ غرق در فساد و جنایت و خیانت ژکنند، بلکه ر
یم، هم ژکنند. بنابراین، ر را وسیلۀ تضعیف و از پا درآوردن ایران می

کردن ایران، مددکاری چون  عامل تباهی ایران است، و هم در ویران
یش از آن بزرگ است که ایرانیان بتوانند خطر ب .مثلث شوم دارد

 .نسبت به آن القید بمانند
  

پردازد.  هزار نفری در سوریه را می 60یم، هزینۀ یک نیروی ژقرار، ر بدین .3
 یم سوریه میژبر آن باید افزود کمک های مالی و نفتی و تسلیحاتی که به ر

رد از استقرار یک نیروی گوید قصد دا کند. با توجه به این امر که امریکا می
هزار نفری در سوریه، در منطقه کردنشین مجاور ترکیه، حمایت مالی و  30

کند که هرگز نخواهد گذاشت  تسلیحاتی و نفراتی کند، و اردوغان تهدید می
یم والیت مطلقۀ ژاین نیرو شکل بگیرد، پس مثلث شوم بنا ندارد بگذارد ر
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یم، ایران را در ژد. افزون بر این، رفقیه دست خود را از جنگ سوریه بشوی
است: جنگ اقتصادی که شدتی بتمام بخود  جنگ دیگر نیز گرفتار کرده 6

های مسلح وابسته )جنگ نیابتی(، جنگ  است، جنگ از طریق گروهگرفته 
از طریق سازمان های ترور، جنگ دیپلماتیک، جنگ تبلیغاتی، و جنگ 

 .مذهبی
که به قول اشپیگل دارد انسانیت  –مشاوران ترامپ با توجه به این مهم که     

لزوم تجزیۀ ایران  به صراحت از -گرداند را به قهقرا، و به عصر آتش، باز می
گویند و با توجه به دو طرح دیرین اسرائیلی و امریکایی )وزارت  سخن می

هزار  30که استقرار نیروی  –دفاع امریکا( در بارۀ تجزیه کشورهای منطق 
 تحت حمایت امریکا در خاک سوریه، جز تجزیه سوریه معنی نمی نفری
نیروهای مسلح، ارتش و بیشتر سپاه، باید ، از جمله ایران، -دهد

یم ژمسئولیت خویش را بشناسند: هرگاه به اسناد سفارت امریکا که ر
یابند امریکاییان چگونه  است، مراجعه کنند، در میخود انتشار داده 
سیدند که برای بازگرداندن ایران به موقعیت زیر به این نتیجه ر

های  باید از طریق خمینی و مالتاریا عمل کنند. افتضاح سلطه، می
های روشنی هستند از وسیله  اکتبر سورپرایز و ایران گیت نیز حکایت

ر کردن خمینی و مالتاریا برای ادامه یافتن جنگ، که به قولِ، هم وزی
م سفیر وقت انگلستان در عراق، هدفش دفاع وقت انگلستان، و ه

 تضعیف این دو کشور بود. بر آن ها است که بخود آیند و پیش از آنکه
یم، ژایران، توان از دست بدهد، از ایفا کردن نقش ستون فقرات ر

   .دست بردارند
 
 
 
 
 



99 
 

 
 

                                                    وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و پنج:

مردمی که قلمرو دولت را گسترده میکنند، خود را به 

 وری و ویرانگری قدرت می سپارندمرگ آ

 
 

 2018انویه ژ 25 برابر 1396بهمن  05

ای که به دو امر واقع مستمر و جهان شمول و قاعده ❋
 :کنندشهروندان همه کشورها خاطر نشان می

 
 های مختلف و در کشورهای گوناگون منتشر شده است:این خبر به زبان● 

مؤسسه آکسفام گزارش کرده است که شکاف میان ابرثروتمندان و تمامی 
، افزایش یافته است. اقلیتی کوچک 2017دیگر مردم جهان، در سال 

 82حدود همچنان صاحب بخش اعظم ثروت جهان است. در حقیقت، 
آنِ یک درصد از ثروتمند درصد ثروتی که سال گذشته تولید شد از
درصد جمعیت فقیرتر  ۵0ترین افراد جهان شد. درحالی که درآمد 

 .جهان، هیچ افزایش نیافت
شناس فرانسوی انتشار یافته ای با ادگار مورن، فیلسوف و جامعهمصاحبه● 

، انتشار پیدا «زمان آن است که تمدن را تغییر دهیم»و در کتابی با عنوان 
هائی است که، در رسشها، یکی در باره، حاصل قانونکرده است. از پ

ها را محدود کشورهای غرب، به دلیل مبارزه با تروریسم وضع شدند و آزادی
اند. طوری دهد چرا قانونها، نتیجه منتظر را ببار نیاوردهکردند. او توضیح می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27600-2018-01-25-16-56-05.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27600-2018-01-25-16-56-05.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27600-2018-01-25-16-56-05.html
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اند و هم امنیت مطلوب بدست نیامده است. از ها محدود شدهکه هم آزادی
مردمی که مسئولیت خویش را بر عهده نگیرند ید او، علت این است: د

های آنها، محدود گذارند آزادیمی و بر دوش دولت بگذارند، هم 
کنند. زیرا در سطح جامعه و توسط خود شود و هم امنیت پیدا نمی

باید عوامل پدیدآورنده تروریسم، از میان برداشته مردم است که می
نیازمند مسئولیت شناسی شهروندان و عمل به مسئولیت  . و این کار،شوند

 خویش در برخوردار شدن از امنیت است.
یابی ادگار مورن، دو امر واقع مستمر و جهان شمول باال و توضیح و علت     

صدر، نیم قرن است پیوسته خاطر نشان کنند که بنیهمان واقعیت را بازگو می
شناسند و مردمی که حقوق خویش را نمیکند. کند: خالء را زور پر میمی

کنند دانند، خود را تابع حکم زور میارزش مسئولیت عمل به حقوق را نمی
گویند: ما ملت سزاوار سازند، میو در توجیه وضعیتی که خود برای خود می

گوید کارگران و دهقانان و زور هستیم! در حقیقت، امر واقع مستمر اول می
بخشی از حاصل کار خود را ندارند، حقوق خویش  قشرهای دیگری که جز

کنند و حاصل کار خود را از آن خود نمیشناسند و بدانها عمل نمیرا نمی
درصد ثروتی  82کنند، در نتیجه، یک در صد ثروتمندان جهان، صاحب 

شوند که در سال مسیحی گذشته، تولید شده است. چون آنها بر حقوق می
تولید شده، توسط یک درصد ابر ثروتمند، برهم ایستند، ثروت خویش نمی
حال، منابع موجود در طبیعت را فقیرتر و محیط شود و، در همانانباشته می

ها، به میزانی در جامعهگوید: کند. و امر واقع دوم میتر میزیست را آلوده
کنند، قلمرو دولت و اقلیت که شهروندان به حقوق خویش عمل نمی

کنند. گرچه را قدرتمدارتر میتر و این دو ستردهبخور و ببر را گ
دولت، برآیند روابط قوای درونی جامعه و روابط بیرونی آن است، اما 

شود، یعنی شهروندان، وقتی در سطح جامعه به حقوق عمل نمی
گذارند، بنابر قاعده، خالءها مسئولیت عمل به حقوق را زمین می

تر بخواهیم، کند. دقیقر پر میها را زوآورند و این خالءپدید می
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گری که در رابطه قوای فرد با فرد و گروه با گروه بکار ترکیب ویران
شود. این ترکیب را هم شهروندان، در رابطه با تر میرود، بزرگمی

تر کار، میدان عمل دولت را وسیعبرند و هم با اینیکدیگر، بکار می
 با زور ترکیب، و در تخریبکنند و هم دولت، نیروهای محرکه را می

شود که مردم ایران، امروز در برد. حاصل آن، وضعیتی میبکار می
 :آنند

  

 :شوند اگرگران میشوندگان، سرکوبسرکوب ❋

 
ست: هر تحولی که، در محدوده ا شمول دیگر اینامر واقع مستمر و جهان   

ن آگر کند، هم روابط قوا، انجام بگیرد و سرکوب شونده را جانشین سرکوب
ر دشود. ماند و هم سرکوبگر جدید، سرکوبگر، بس هارتر میرابطه برجا می

ستبدادیان اخوتر از بینیم استبدادیان جدید، درندهها که تأمل کنیم، میانقالب
گویند: یمپرستند، اند. آنها که اسطوره قدرت را میید شده از کار درآمدهخلع

ردم مکنند تا انقالب قربانی شده را پوشش می تقصیر انقالب است. در واقع،
هنوز  اند. به سخن دیگر،ندانند علت این است که از روابط قوا بدر نیامده

ت اند و تنها اقلیمدار بسته روابط قوا را ترک نکرده، بدان بازگشته
 اند. زورگو را با اقلیت دیگری جانشین کرده

شوند؟ زیرا استبداد پیشین با خوتر میاما چرا استبدادیان جدید، درنده      
مانعی روبرو بود که مردم هستند. مردمی که ندانند حقوق انسان، ذاتی حیات 
آنها بعنوان انسان و حقوق شهروندی، ذاتی حیات آنها بمثابه شهروند است 
و این حقوق را خود دارند و باید بدان عمل کنند، فریب این دروغ را می

نها گرفته شده است و باید مطالبه کنند. اما وقتی انقالب خورند که حقوق از آ
کند، دیگر با مقاومتی دهد و اقلیتی بنام آنها، دولت را تصرف میروی می

رو سرکوب شوندگان کند. از اینروبرو نیست. بنابر قاعده، خالء را زور پر می
شوند. قدرت خارجی نیز مددکار آنها در دیروز، سرکوبگران امروز می
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یم جدید به روابط قوای ژشود. چرا که برای بازگرداندن رسرکوبگری می
 افزاید. پیشین، مرتب بر فشار خود می

شوند، مردم باید که سرکوب شوندگان، سرکوبگران نرو، برای ایناز این    
 به آن نوع از جنبش روی آورند که:

 . آنها را از روابط قوا خارج کند. و1
راه شناسائی حقوق و عمل به حقوق انجام  . این خارج شدن، از2

 بگیرد. در نتیجه،
 کند. . قلمرو دولت جبار، محدود و محدودتر شود و به صفر میل 3
کار زمان اهرکار بایسته، این است و برخالف پنداری همه فریب، این راه   

 ناسائیشکند که کند. پندار همه فریب، القاء میتحول را نیز بسیار کوتاه می
نی بس های حق با حق کردن به زماها را رابطهحقوق و عمل به آنها و رابطه

. رداشتبدر کوتاه مدت، به زور، باید موانع را از پیش پا دراز نیاز دارد. 
یم شاه، به پاسداران و ژحاصل این دروغ که، در روزهای پس از سقوط ر

فتن بیابان گرها القاء شد، چهل سال مرگ و ویرانی و شتابسپس بسیجی
ه و بر های جدید ساختها برجا ماندند و مسئلهشدن سرزمین ایران است. مانع

ان، یم شاه ساخته بود. چرا؟ زیرا سرکوب شوندگژمسائلی افزوده شدند که ر
آویز ها را هم دستگیری و جنگ و تحریمسرکوبگران شدند و گروگان

 –روابط مسلط  تصرف دولت و سرکوبگری هرچه شدیدتر کردند. کشور در
دها زیر سلطه ماند و شتاب و شدت به غارت رفتن منابع ملی و صدور استعدا

 ها هم بیشتر شد.و سرمایه
اگر، در جریان انقالب، مردم شرکت کننده در انقالب، از راه عمل     

به حقوق خود، از مدار بسته روابط قوا با یکدیگر بیرون آمده بودند، 
قوقمند و بامنزلت را انسان مسئول و مسئول اگر انسان کرامتمند و ح

شناختند، امروز، ایران الگوی تمدن عمل به حقوق خویش، می
دیگری بود که غرب، غربی که فرهنگ و تمدن خویش را متعالی می
انگاشت، در جستجوی آن است. زمانِ کوتاهِ یافتن فرهنگ استقالل 
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یت مطلقه فقیه و آزادی، جای به زمان دراز ضد فرهنگ استبداد وال
 .است وضعیتی که مردم ایران و وطن آنها در آن است داد و این

  

 بست:راه بیرون رفتن از بن ❋
 
شوندگان، سرکوبگران . مردم ایران انقالب مشروطیت کردند و سرکوب 1

ن شدند )استبداد رضاخانی(. هزینه سنگین استبداد سیاه رضاخانی و از آ
و فرصت رشد انسان و  57پس، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقالب 

آن  عمران طبیعتی که سوخت، هزینه بسیار سنگین رهائی از آن استبداد شد.
، 57د. در پی انقالب دوره، دوره دین و فرهنگ استقالل و آزادی ستیزی بو

 آویز سرکوبگری و جنگشوندگان، سرکوبگران شدند و دین را دستسرکوب 
« اسالم ناب محمدی»گری کردند. جبار، اکثریت بزرگ مخالف و ویران

ن. بندی کرد: از غیر خودی تا دشم)= والیت مطلقه فقیه ضد دین( را رده
ک ک دو پرسشی که یکایتجربه نیز تا بخواهی سنگین است. این هزینه این

   ها هستند:ما ایرانیان باید از خود بکنیم این
 چرا بجای رهائی، بیشتر اسیر استبداد شدیم؟،● 
 مان کرد؟گر بمانیم، چه بایداگر نخواهیم در دور باطل این دو تجربه ویران● 

زم است بدانیم که پاسخ صحیحی برای دو پرسش بجوئیم، البرای این     
یک امر جهان شمول است: در جهان ما، یک طرف، کارگزاران  این امر،

سند و شناکردن نیروهای محرکه، اندازه نمیداری هستند که در ویرانسرمایه
 های قدرت باوری هستند که، هر روز به نامی، نژادیک طرف دیگر، گروه

 ماننده)نازیسم(، طبقه کارگر )استالینیسم(، ترقی )پهلوییسم و استبدادهای 
و  دهندداری را تشکیل میآن(، اسالم )خمینیسم و داعشیسم(، زوج سرمایه
ز دارند. در همان کتاب، امردم کشورها را میان دو سنگ آسیاب نگاه می

ای تهشود و او پس از تشریح مدار بسادگار مورن نیز در این باره پرسش می
 ند. دامدار میآورند، چاره را در بیرون آمدن از این که این دو پدید می
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زیرا در سطح فرد با فرد و در ین است: بنابراین، پاسخ پرسش اول ا    
ایم و در سطح سطح گروه با گروه در مدار بسته روابط قوا مانده

جامعه ملی، گرفتار مثلث زورپرستیم. و پاسخ پرسش دوم این می
به یم والیت مطلقه فقیه( ژشود: هرگاه بخواهیم، از تجربه امروز )ر

یم پهلوی یا همانند آن( بازگردیم، خود را محکوم ژتجربه دیروز )ر
 ایم و خود و وطنپذیری و کزکردگی ناشی از آن کردهبه تحقیر و فعل

 .ایمخویش را به پویائی مرگ سپرده
  

ی که، . برای بیرون آمدن از مدار بسته روابط قوا و برای اینکه امر واقع2
ل که زمان تحواست، تکرار نشود و برای این شوندهسرکوبگر شدنِ سرکوب 

را  باید حقوق خویش را بشناسیم و مسئولیت عمل به آنهارا کوتاه کنیم، 
های در شأن انسان درخور این عنوان بدانیم. بالدرنگ، هسته

حقوقمند را تشکیل دهیم و بمثابه الگو و عامل، جامعه مدنی را که 
 قوق بگردانیم.سوز گشته است، مزرعه حبیابان حقوق

  
، از راه . تجربه بس کارآی دوران انقالب را به یاد بیاوریم: ما مردم ایران3

نابراین، یم را ساقط کردیم. بژیم استبدادی شاه، آن رژبه صفر رساندن قلمرو ر
طلقه مبر ماست که قلمروهائی را شناسائی کنیم که خود برای استبداد والیت 

م. یک م این قلمروها را، از نو، مال خود کنیایم و بکوشیفقیه ایجاد کرده
 چند از آن قلمروهائی را که رها کردیم، خاطر نشان کنیم:

را از دست  -، تدوین شدنداصل 20که در -های آن . انقالب و هدف3.1
اریا فروهشتیم. صحنه را ترک گفتیم و پاسداری انقالب را به خمینی و مالت

ان، شوندگاقلیتی سپردیم که بنام سرکوب ، یعنی همان «نهادهای انقالب»و 
روابط  دولت را تصرف کردند. هشدارها را نیز نشنیدیم و از نو به مدار بسته

 یم؛ترین سرکوبها بازگذاشتقوا بازگشتیم و دست این اقلیت را در سبعانه
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ادن دها هستند. با از دست ها و مرامها، فکرهای راهنمای انسان. دین3.2
ه او و او، ب« اسالم عزیزِ»آنها و در اختیار خمینی شناختن  اختیار خود بر

ر بار هدستیاران او امکان دادیم دین را وسیله توجیه قدرتمداری کنند و با 
دیم که بکار بردن قدرت، آن را از خود بیگانه گردانند. ما خود نیز غافل بو

گوئیم، یکه م کنیم، برای مثال، با هر دروغیبا هر رابطه قوائی که برقرار می
ش میکنیم. زیرا مجبورفکر راهنمای خود را هرچه باشد، از خود بیگانه می

دن اندیشه که گناه خود را هم به گرکنیم دروغگوئی ما را توجیه کند. طرفه این
ر و در اندازیم. بنابراین، در سطح خود و در سطح رابطه با یکدیگراهنما می

ارج راهنمای خود را از مالکیت قدرت، خیم، باید فکرهای ژسطح رابطه با ر
ها میکاری است که همه شهروندان همه جامعهاین همان راهکنیم. 

ل باید بکار برند، هرگاه بخواهند استقالل و آزادی و زیست در استقال
 و آزادی را بازیابند.

 . با عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر و بجا آوردن حقوق طبیعت،3.3
ر سطح تر از آن، دترین قلمرو خویش محروم کنیم. مهما از وسیعیم رژباید ر

فرد با جامعه و جامعه با  فرد و روابط فرد با فرد و روابط فرد با گروه و 
ود خطبیعت، قلمرو قدرت را از آن ستانده و از آن خویشتنِ مستقل و آزاد 
 ر حقکنیم. از جمله، بر جمهور مردمی که جز کار خویش ندارند است که ب

شور خود از حاصل کار خویش بایستند. بر مردم ایران است که منابع ثروت ک
انجام  توانندرا از آن خود بدانند و از آن خود کنند. هر کار را که خود می

ط دهند و حق آنها است که انجام دهند، به دولت وانگذارند. زمین و محی
ن بیابان بودند، کجا ایرازیست از آن آنها است. اگر خود، آن را آبادان کرده 

  شد؟ می
یم را نیز از ژزدائی، قلمرو قوای سرکوب ر. با بکاربردن قواعد خشونت3.4

آن بستانیم. در نتیجه، تحول را تحول بمعنای خارج شدن از مدار بسته روابط 
قوا و وارد شدن به فراخنای استقالل و آزادی بگردانیم. هرگاه چنین کنیم، 

شوند و گران نمیشوندگان، سرکوب توانیم مطمئن باشیم سرکوببار، میاین
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ما ایرانیان در ساختن فرهنگی دیگر، فرهنگ استقالل و آزادی، پیشگام می
 شویم. 

جموع حقوق مسان، در عمل، شعارها باید گویای حقی از حقوق یا بدین    
د ، بایباشند و با عمل به حقوق، همراه بگردند. هر شرکت کننده در جنبش

کیل های حقوقمند که تشخویشتن را الگو/ بدیل بداند و بشود. اعضای هسته
 شوند، باید تغییر دادن ذهنیت خویش، با هدف بازشناسی منزلت خویشمی

مرد را کار اول خویش کنند. تغییر ذهنیت را با  ها از زن و و برابری انسان
ر ت، همراه کنند. بتمرین برابری در حقوق و کرامت، بنابراین، در منزل

ن، در زدهند و ایرانیان است که بدانند بمیزانی که ذهنیت خویش را تغییر می
سان ذهنیت خود او و در ذهنیت مرد، حقوقمند، کرامتمند و صاحب منزلتِ ان

 شود.شود، بمثابه نیروی محرکه تغییر، فعال میمستقل و آزاد می
یم والیت مطلقه فقیه ژ، قلمرو رکارها، تا بخواهیبا بکاربردن این راه    

ز کار همه زمانی و همه مکانی، کاستن اسان، راهبدینشود. محدود می
 یم و افزودن بر قلمرو شهروندان حقوقمند است.ژقلمرو ر
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                                                        وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و ششم:

موجها فرو نمیخوابند و پرچم مقاومت برافراشته 

 میشود، اما؟

 
 

 2018فوریه  1 برابر 1396بهمن  12
ا هموجتواند آورنده یک جنبش برجایند، سرکوب نمی وقتی عوامل پدید    

عواملی  اند: دسته اول،را فرو بخواباند. عوامل پدید آورنده جنبش، دو دسته
عه پدید آیند و دسته دوم عواملی هستند که در جامیم پدید میژهستند که در ر

دید آمدهسو، دو عامل از عواملی که در رژیم پآیند. از جنبش ماه دی بدینمی
 اند:رار دادهتر در معرض دید قاند، خود را نمایان

  

 شود:یم برانگیزنده مردم به جنبش میژوقتی ر ❋

  
یم ژناپذیری ر و دیگری انعطاف« رهبر»، یک ضعف دو عامل نمایان    

 هستند:
ه تنها ناشی از ناتوانی جسمی او نیست، بلکه ناشی از س« رهبر». ضعف 1

 رویداد جدید نیز هست:
بگاه تعیین جانشین خمینی یکی انتشار مذاکرات مجلس خبرگان اول، ● 

همه آنچه در  کند که است. انتشار این مذاکرات بر مردم ایران معلوم می
ای، از زمان تحمیل او و علمی و سیاسی خامنه« فقهی»باره، عدم صالحیت 

اند. مذاکرات آن مجلس براین مردم اند، صحیح بودهبه مردم ایران، گفته شده

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27689-2018-02-01-15-53-19.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27689-2018-02-01-15-53-19.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27689-2018-02-01-15-53-19.html


108 
 

اند او فاقد دانستهای میشخص خامنهکنند که اعضای آن و معلوم می
کردن او، نقض قانون اساسی و نیز نقض هرآنچه فقها « رهبر»صالحیتها و 

 اند و نقض حق امانت داری بودهالشرائط گفتهدر باره مجتهد و مجتهد جامع
است. جعل نامه از قول خمینی و جعل قول باز از قول او، جرم بوده و استناد 

است. اعضای آن مجلس و شخص نیز جرم بوده « رهبر» به آنها در گزینش
 اند و هستند.ای مجرم بودهخامنه

. سکوت انداعتبار کردههای دینی، بیو دیگری، تبهکاریها، او را در حوزه● 
اهده است. اینک روحانیان مش روحانیان برای آنها بهائی سنگین پیدا کرده

عیت ، واق«سوزاندرا با هم می آتش خشک و تر»المثل که کنند این ضربمی
ده اعتبار کرطلبی و افراط در اعمال قدرت، روحانیان را بی دارد. قدرت

، حال ای نتیجه احساس خطر و، در همانهای اعتراض به خامنهاست. نامه
ای برای همه آنها توجه خطری است که والیت مطلقه فقیه و شخص خامنه

 اند. پدید آورده
رین تسازی و دروغ پراکنی، نمایان اخالقی و فسادها، که دروغانحطاط ● 

گاه ها است و بیشتر بیت رهبری و قوه قضائی و سپاه و بسیج و دادانحطاط
تبرئه یک  –ای هستند انقالب و صدا و سیما که تحت اداره مستقیم خامنه

دیگری )فاسدی بنام سعید طوسی معلم قرآن مجتبی خامنه « سعید جون»
ها ونهای از بسیار نمو امثالهم( مرتکب آزار جنسی به خردساالن، نمونه ای

رند، سبب شده، بدان گرفتا-از دخالت او و بیت او در قوه قضائی است 
 است که جامعه او را نماد انحطاط اخالقی و فساد بداند. 

« رهبری»عامل ضعف  ای عملی که گویای توجه او به سهاز سوی خامنه    
نچه شود. آکند، مشاهده نمییماری که اثر آن سه عامل را تشدید میاو و ب

شود، شدت و شتاب بخشیدن به انحطاط اخالقی است. نسبت مشاهده می
ز ادادن جنبش به دشمن و اغتشاش و... خواندن آن و تن ندادن به انتقاد 

از همیشه، در معرض دید  خود و دست کشیدن از خودکامگی، آشکارتر 
 ت. همگان اس
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د چرا که درست وقتی باییم از ناتوانی او است. ژناپذیری ر. انعطاف2

 شود:ناپذیرتر می انعطاف بخرج بدهد، انعطاف
شدت بخشیدن به سرکوب: زندانی و سر به نیست کردن و کشتن زیر ● 

دان را مجلس اجازه بازدید از زن« نمایندگان»که مدتها به شکنجه. طرفه این
یازه دادند. بازدید انجام گرفت بدون خبرنگار! دستگیرندادند. سپس اج

برای دستگیرشدگان تشکیل « پرونده محارب»های گسترده و روزمره و 
 دادن، از موارد دیگر تشدید سرکوب هستند. 

میزان  یم گویای تشدید سانسور، افزودن برژهای رادیو/ تلویزیون ربرنامه● 
ل و ها بر ضد ایستادگان بر استقالجعل، دروغ و پراکندن آن، ساختن فیلم

صوص خآزادی و دیگر حقوق ایرانیان و تحقیر بازهم بیشتر شهروندان ایران، 
که وزارت کشور طرفه این"اشغال" خواندن مردم شرکت کننده در جنبش. 

درصد  7۵کند که جمهوری، تصریح می« رئیس»در گزارش خود به 
اند. بنابراین، حتی همردم با شرکت کنندگان در جنبش، همدل بود

بنابر گزارش وزارت کشور، یک اکثریت سه چهارمی مردم ایران، 
 .شوندیم هستند و روزمره تحقیر میژمخالف ر

ناپذیری دستگاه والیت مطلقه ترکیب بودجه دولت آشکارترین انعطاف● 
ه بهای وابسته )سپاه و بسیج( و دستگاه« دولت با اسلحه»فقیه است: سهم 

 نحال که بیشترین سهم را از بودجه دولت دارند،، در هما«ریبیت رهب»
است. در فته یا –های دیگر ر قیاس با بودجهد –افزایش خارج از اندازه 

است. در حقیقت، سهم مردم از بودجهعوض، بودجه عمرانی ناچیزتر شده 
 ای که حاصل فروش ثروتهای آنها و قرضه است، تورم ناشی از هزینه شدن

 و بیکاری است. بودجه
که جنگ اقتصادی شدتی بتمام  –نتیجه شرکت در جنگهای هفت گانه ● 

گرفتن داعش در شرق کشور، در افغانستان، است. قوت –است پیدا کرده 
است برای اینگوید: امریکا داعش را به افغانستان صادر کرده ای میخامنه
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رهای منطقه گرفتار که حضور خود را در کشورهای منطقه توجیه کند و کشو
ها، با خاطری آسوده، سیاست خود را در جنگ بمانند و دولت صهیونیست

منطقه پیش ببرد. بر فرض که او خود مدعایش را راست بداند، الجرم، باید 
است؟ به این پرسش پاسخ بدهد: او چرا ایران را در این جنگها درگیر کرده 

گیم، باید در کرمانشاه و همدان گفت: اگر در سوریه و عراق با داعش نجنمی
است که واواک و اطالعات سپاه می بجنگیم، نتیجه آن جنگیدن این شده

گویند، در غرب کشور، در جنگ با یک گروه داعشی، سه پاسدار کشته شده 
 است. است و در شرق ایران، در افغانستان، داعش سر برآورده 

ت مطلقه فقیه، نه حقوق ملی که یم والیژبینیم، رنیک که تأمل کنیم می    
است داند و تعیین کننده سیرا اوجب واجبات می« نظام والیت مطلقه فقیه»

است. حاضر هم نیست بسود حقوق « اوجب واجبات»خارجی کشور، این 
 ملی انعطاف بخرج دهد. 

ا که وابسته به او هستند نیز، در نزاع بر سر قدرت ب« گرایاناصول»● 
ن ت –ای و سپاه هباوجود گرایش شدید روحانی به خامن -حکومت روحانی، 

 ای که گرایشهای موجوددهد. در حقیقت، در جنگ مغلوبهبه انعطاف نمی
شمشیر را از رو   ،«گرااصول»یم بدان گرفتارند، بخصوص گرایشهای ژدر ر
 آیند.اند و کوتاه نیز نمیبسته
واننده است که برای اطالع خبر  –ه با عاملهای دیگر این دو عامل، همرا     

یم، به کتاب انقالب نوشته ژاز عاملهای دیگر و تشخیص وضعیت واقعی ر
مطلقه فقیه را ضعیف و  یم والیتژ، ر-صدر رجوع کند ابوالحسن بنی

 کنند:تر و برانگیزنده مردم ایران به جنبش میضعیف
  

وقتی سه چهارم مردم حامی جنبش هستند و زنان روسری  ❋
 کند:را پرچم برخاستن به استقامت میسفید 
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 75، -به شرح باال  –جمهوری « رئیس». بنابر گزارش وزارت کشور به 1
ن اند. ایاند اما بدان نپیوستهدرصد مردم با جنبش کنندگان همدل بوده

گاه یم در کشور، تکیهژکند: رگزارش، دو واقعیت مهم را تصدیق می
تفاوت نیست و دلش با جنبشبزرگ بیاجتماعی ناچیزی دارد و اکثریت 

نع سان، موااست. بدین کنندگان است اما هنوز به جنبش کنندگان نپیوسته
ییر ذهنی و عینی وجود دارند که باید برداشته شوند تا جنبش همگانی و تغ

 مسالمت آمیز دولت قدرتمدار به دولت حقوقمدار، میسر گردد. 
  

که اعتراض است به حجاب اجباری که . اقدام زنان جوان، در همانحال 2
از  قرآن هم نگفته و قدرتمداری مالتاریا واجب کرده، گویای توجه به یکی

است.  های هفتگانه، یعنی خشونت و خطر همگانی شدن آنموانع یا خوان
ی اما وقتشود، عالمت تسلیم است. در جنگ، وقتی پرچم سفید برافراشته می

گیرند و پرچم اعتراض به جبر ر بر میزنانی روسری اجباری را از س
ر کنند و آن را ترجمان اراده خویش به استقامت در برابیم جبار میژر

ان تواند ابراز اراده به نیفتادن درخوگردانند، کار آنها میجبار می
 . سوم، خوان خشونت، نیز هست

رهائی م قرار، شعارها و رفتارها، گویای توجه جنبش کنندگان به لزوبدین    
د، ها عبور کناز سه خوان هستند )در باره خوانهایی که جنبش باید از آن

 ی(:اله وفا با تلویزیون سپیده استقالل و آزادژمراجعه کنید به مصاحبه 
د، یم است و هر جنبشی که در آن محبوس شوژخوانی که مدار بسته درون ر● 

 کند؛خود را محکوم به سرکوب شدن می
یم، با فریب و نیرنگ، ترس ژبار، رزورپرست است و اینخوانی که مثلث ● 

بن سلمان و اسلحه آماده برای دادن به گروه –نتان یاهو  –از مثلث ترامپ 
درصدی به جنبش  75آویز سرکوب و وسیله بازداشتن های وابسته را دست

یم در ژیم هستند. دستیار رژکند، مخالف رکرد که اینک خود اعتراف می
بکار بردن زبان فریب، دو رأس دیگر مثلث زور پرست بودند. باتوجه به این 
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جویند و توانا به رشد در استقالل واقعیت که ایرانیان استقالل و آزادی نمی
شوند، اگر مثلث زورپرست صحنه سیاسی را ترک نگویند و و آزادی نمی

استقرار قطعی پیدا نکند، جنبش باید از این خوان با والیت جمهور مردم 
 موفقیت عبور کند.

گوید در جنگ خوان سومی که خشونت است. در امریکا، کشوری که می● 
شویق میبا تروریسم است، کسانی نه تنها ایرانیان را به خشونت همه با همه ت

است.  رانیاندهند اسلحه فراوان آماده تحویل شدن به ایکنند، بلکه وعده می
 گری، اکثریت بزرگ را از تبدیل شدنسان تبلیغ خشونت بدیهی است این

م است. با یژترساند، بنابر این، بسود رایران به سوریه و افغانستان و یمن می
ا ایجاد برد زیرا بحال، مثلث ترامپ و نتان یاهو و بن سلمان نیز سود میاین

یم والیت مطلقه فقیه را بیژر ترس از همگانی شدن خشونت و تجزیه، هم
های های منطقه را ناگزیر از تسلیم شدن به خواستیمژکند و هم رثبات می
 کند. خود می

ار شوند، فراخوان زن بمثابه آموزگها که پرچم سفید میروسری    
به نایفتادن در دام   عشق و زندگی در عشق به نسل جوان کشور

زدائی روش گاه خشونت. هرخشونت و رهاشدن از خوان سوم است
همگانی شود، و شعارها نیز گویای وجدان بر حقوق و زندگی 

توانند صاحب حقوقمند بگردند، ایرانیان، با رهائی از خوان سوم، می
د اراده استوار و غیر قابل شکست به زیستن در استقالل و آزادی بگردن

 .و منزلت شهروند حقوقمند بجویند
ر عبور کنند تا که یکبار برای ن باید از چهار خوان دیگهنوز جنبش کنندگا    

 همیشه، از دولت استبدادی و روابط استبدادی بایکدیگر، برهند:
های دینی و ضد دینی است. ایرانی که دو تجربه خوان چهارم، خوان تعصب● 

است، هم بخاطر نماندن بس پرهزینه پهلوئیسم و خمینیسم را به خود دیده 
آگاهی از این واقعیت که این نه با دین و در این خوان و هم از رهگذر 

باید دشمن شد و از راه عمل توان و میمرام که با قدرت است که می
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های حق با حق کردن، بر آن پیروز ها را رابطهبه حقوق و رابطه
کند چرا که می گشت. زیرا هر دین و هر مرامی را قدرت از خود بیگانه

گرداند. بنابراین، پیش از کار دین یا مرام را توجیه توقعات خود می
همه، اختیار دین و مرام است که باید از قدرت ستاند تا از آن 

 شهروندان بگردند. 
ی ها و مرزهای قومی هستند. رفتار مردم ایران وقتخوان پنجم، تبعیض● 

ورت توجه آنان و مردم کرد به ضر هموطنان کرد گرفتار زلزله شدند، گویای
ها و مرزهای قومی است. رعایت حقوق در سطح نیفتادن در دام تبعیض

 جامعه مدنی و نوید زیستن در صلح و رعایت حق اختالف و برخورداری از
حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروندی، توسط خود 

 کند.نیز ممکن میآمیز از این خوان را ایرانیان، عبور موفقیت
های راهنمای های جنسی هستند. یکی از اصلخوان ششم، نابرابری● 

ما به اانقالب ایران، برابری زنان و مردان در حقوق و منزلت و کرامت بود. 
 ودنبال بازسازی استبداد، بحکم آنکه قدرت نیازمند سلسله مراتب سازی 

ون و د« ضعیفه»ریا، زن یم مالتاژمافوق و مادون گردانی است، در منظر ر
ستبداد اها و دیگری سان، در دو استبداد، یکی استبداد پهلویانسان شد. بدین

دار مها قدرت مالتاریا، زن وسیله توجیه استبداد شد. چرا؟ زیرا در ذهنیت
ند و قدرت محور، مرد فوق و زن دون است. این ذهنیت است که تا تغییر نک

و  یکدیگر را انسانهائی همانند و همسر در حقوقو زنان و مردان ایران، 
ن شود و نه بدون آنکه زناکرامت و منزلت نشناسند، نه جنبش همگانی می

شود. یماستقالل و آزادی بجویند، جامعه ایرانی، جامعه باز و توانا به رشد 
استقالل و آزادی با  صدر، در دوران انقالب گفت:این سخن حق را بنی

 شود. دی زن شروع میاستقالل و آزا
های راهنما است. گرایشهای دینی و غیر دینی خوان هفتم، خوان اندیشه● 
های استقالل و های راهنمای خود برخیزند تا که بیانباید به نقد اندیشهمی

های ایرانیت که ادامه حیات ملی را تا امروز ممکن آزادی بگردند و با ویژگی



114 
 

که کثرت آراء و عقاید که ضرور دموکراسی  اند، همخوانی بجویند. تاکرده
های ایرانیت، بخصوص استقالل و آزادی و رشد ویژگی  است با اشتراک در

  بر میزان عدالت اجتماعی، همزاد شود.
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                                       وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و هفتم:

وقتی روحانی میگوید علت گرانیِ دالر اقتصادی 

 نیست، روانی و تبلیغاتی است !؟

 
 

 2018فوریه  8 برابر 1396بهمن  19
تومان رسید. وارونه قول روحانی در مصاحبه  4800قیمت هر دالر به مرز  ☚

آید. قیمت مطبوعاتی واقعیت پیدا کرد. او گفته بود قیمت دالر پائین می
گوید، علت گران شدن دالر اقتصادی دالر پائین نیامد و باال رفت. اینک می

و مردم را نادان داند نیست، روانی و تبلیغاتی است. اگر فرض کنیم چون نمی
گوید، داند سانسور مانع از نقد سخن او است، دروغ میکند و میتصور می

داند امر واقعی که دهد: نمیتری قرار میاو خود را در معرض ایراد بزرگ
خاطر که در دوران شاه، بسود وارد کنندگان و قیمت دالر است، بدین

رابری واقعی، پائین کنسرسیوم، بطور مصنوعی، در حد یک سوم ارزش ب
سو، مدام در افزایش بود، بخصوص از گروگانگیری بدین داشته شده نگاه

برابر بهای آن، در آغاز گروگانگیری است. این افزایش  480است و امروز، 
قیمت، بنابراین که بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، تنها 

درصد مردم کشور  3نیست. وقتی فرآورده تبلیغات و حالت روانی مردم کشور 
زنند، وقتی بودجه دولت کسری سودهای کالن از این گرانی به جیب می

هنگفت دارد و بخشی از این گرانی باید با گران فروختن دالر تأمین شود، 
است، وقتی ایران در گیر هفت جنگ است و جنگ اقتصادی شدت گرفته 

یابد، وقتی مردم رکوب نمیوقتی جنبش اعتراضی مردم کشور، پاسخی جز س

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27794-2018-02-08-18-14-49.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27794-2018-02-08-18-14-49.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27794-2018-02-08-18-14-49.html
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خوانند خوانند و میدرصد می 95خبر خشک شدن دریاچه ارومیه را به میزان 
اند، بنابراین، که جنگلهای زاگروس نیز در معرض خشک شدن قرار گرفته

یم بر مردم ژیابند، وقتی از هم گسیختگی رناپذیر میمنظره آینده را تحمل
به سه برابر میزان آن در پایان حکومت شود، وقتی حجم نقدینه آشکار می

کند و این افزایش را تنها بودجه دولت تحمیل احمدی نژاد افزایش پیدا می
کند، چگونه کند، وقتی...، کسی که مقام ریاست جمهوری را تصدی میمی
سان، آشکار، دروغ بگوید و نادانی خود را از تواند به خود اجازه دهد اینمی

لیغات و ناباوری به ارزش پول ملی و باور به ارزش ارز های تأثیر تبعلت
 خارجی، به تماشای همگان گذارد؟:

  

هزار میلیارد  1۵00در پایان سال جاری، حجم نقدینه  ❋
 تومان خواهد شد:

  
، یعنی در 1396فروردین  10نخست این ارزیابی را بخوانیم که در  ☚

هر در همان تاریخ، روزهای اول سال جاری، بعمل آمده و خبرگزاری م
 است:انتشارش داده 

ه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وحید شقاقی ب    
 است:شهری در خصوص رشد نقدینگی گفته

اگر فرایند تغییر حجم نقدینگی اقتصاد ایران را بررسی کنیم، در پایان »    
 60ی ایران حدود رقم نقدینگدولت هشتم )دوره دوم حکومت خاتمی(، 

هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما وقتی دولت دهم )حکومت 
هزار میلیارد تومان  492احمدی نژاد( به پایان رسید، این رقم به 

رسیده بود و اکنون بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم 
. بر هزار میلیارد ریال رسیده است 1196به  9۵ نقدینگی کشور در دی

حتی با  96توان برآورد کرد که نقدینگی کشور در سال ین رویه، میاساس ا
هزار میلیارد  1۵00به حوالی کمتر شدن درصد رشد نسبت به سال جاری 
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تومان برسد؛ در شرایطی که کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود 
 «.هزار میلیارد تومان است1200

  
 :سخن وحید شقاقی شهری دو واقعیت مهم در بردارد ☚
. در پایان حکومت احمدی نژاد، حجم نقدینگی، در قیاس با سال آخر 1

ه است. و در دوره حکومت روحانی، کبرابر و بیشتر شده 8حکومت خاتمی، 
از  است، حجم نقدینه،از دوره دوم ریاست جمهوری او، هنوز سالی نگذشته 

 ست. اسه برابر حجم نقدینه در پایان حکومت احمدی نژاد، نیز، بیشتر شده 
ارد هزار میلی 300. در سال جاری، حجم نقدینه از تولید ناخالص داخلی، 2

درصد تولید ناخالص داخلی می 125شود: حجم نقدینه، تومان بیشتر می
لت های دوگیرد هزینهدر بر می شود. بدیهی است که تولید ناخالص داخلی،

که در  گیرد و واردات و همه آنچه راکه بخشی از آن با ایجاد پول انجام می
اقعی، شود. لذا، حجم نقدینه، در قیاس با تولید واقتصاد تخریب خوانده می

 بسا چهار برابر است.
ر ایرانی باید بپرسد: از حکومت خاتمی تا پایان سال جاری، تولید ه   

حجم است تا است که ایجاب کرده اورزی و صنعتی چه اندازه رشد کردهکش
یم)بنابر برآورد دیگری،  1۵00هزار میلیارد تومان به  60نقدینگی از 

هزار میلیارد تومان بالغ شود( هزار میلیارد تومان  1700تواند به 
   برابر شود؟ 2۵برسد، به سخن دیگر 

  
باید پاسخ بایسته را بدهند. باید به مردم اقتصاد دانان به این پرسش،  ☚  

کشور بگویند که در اقتصادهای تولید محور، نسبت حجم نقدینه به تولید 
اند عامل اعتماد به ناخالص داخلی بستگی به عواملی چند دارد. از آن جمله

ارزش پول )تورم نزدیک به صفر( و وجود اقتصاد تولید محور و اندازه رشد 
، با کاهش 1945تا  1935اند: در فاصله صاد امریکا، گفتهآن. در باره اقت

درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کاسته  45درصد از حجم نقدینه،  35
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اند که افزایش میزان شد. در نتیجه، اقتصاد دانان لیبرال بر این نظر شده
حجم باید تابع دو هدف باشد. یکی سبب تورم نشود و دیگری سبب افزایش 

ید بگردد. هرگاه دستگاه تولید توانا بر افزودن بمیزان تولید نباشد، سطح تول
آورد. وقتی عوامل دیگر، از جمله، افزایش حجم نقدینه فاجعه ببار می

مصرف و رانت محور بودن اقتصاد و فقدان امنیت داخلی و خارجی و تحریم 
ول اعتمادی به ارزش پگانه و تورم مزمن و بیکاری و بیهای هفتو جنگ

ملی و دولت و مدیریت اقتصادی و فسادها و نابسامانی و توزیع سخت نابرابر 
 شود.درآمدها، هم وجود داشته باشند ابعاد این فاجعه بزرگ می

(، نسبت 1395میالدی ) 2016نابرگزارش بانک جهانی، در سال ب    
 90درصد و در ایران هم  90حجم پول به تولید ناخالص داخلی در امریکا، 

، نسبت نقدینه به تولید 2018است )از آن سال تا مارس رصد بوده د
است!(. قیاس درصد افزایش یافته  125درصد به  90ناخالص داخلی، از 

ستند. کند که جای نگرانی نیست. زیرا نسبتها برابر هصوری ما را مطمئن می
ن، یشویم. زیرا در چتر میهرگاه با چین مقایسه صوری کنیم، بازهم راضی

سه درصد( تولید ناخالص داخلی است. اما مقای 208حجم نقدینه دو برابر )
گاه می ر دکند که اقتصادهای امریکا و چین تولید محور و واقعی ما را آ

مقیاس جهان فعال هستند. عوامل موجود در اقتصاد مصرف و رانت محور 
 جهان ایران، در امریکا و چین وجود ندارند، سهل است، بلکه این دو در

موقعیت مسلط دارند. امریکا از رهگذر سیاست ارزی )دالر پول جهانی 
 قرار،کند. بدیناست(، تورم نیز صادر می

  

حجم نقدینه در اقتصاد مصرف و رانت محور، عامل ویران ❋
 گریهای زیر است:

  
کنند و هم اقتصاددانان پیرو هم اقتصاددانانی که پول را خنثی تصور می  .1

کینز، اقتصاددان انگلیسی دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بر این نظر هستند 
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تورم و سلب اعتماد مردم از پول و که افزایش حجم نقدینه دو اثر دارد: 
. جانبداران نظر کینز، برآنند که سبب افزایش مصرف، سیاست پولی

که افزایش تولید ممکن اما برای اینشود. بنابراین، افزایش تولید نیز می
باشد، الزم است که ساختار اقتصاد توانائی افزایش تولید را داشته باشد. اگر 

گرفتن  نه، براثر ضریب تکاثر، به نسبتی بیشتر از افزایش حجم، سبب شدت
های کشور به روی واردات میتورم و ناگزیر شدن کشور به گشودن دروازه

وارد شدن ضربه شدید به ساختار تولید و کمیابی و گرانی شود. این امر، سبب 
 شود:ارزها می

  
 . در مورد ایران، با توجه به جنگ اقتصادی که سبب کاهش درآمد ارزی2

درصد تولید ناخالص داخلی شدن حجم نقدینه، تورم و  125است،  شده
یاسی سکند. زیرا پدیده، هم زمان، گرانی قیمت ارزها را اجتناب ناپذیر می

 کهو اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. توضیح این
قدینه ناقتصادی است نه تنها به این خاطر که دستگاه تولید افزایش میزان ● 

لی است، بلکه افزایش بودجه دولت که برداشتی از تولید م را طلب نکرده
که  –نیست و حاصل فروش نفت و گاز و... و کسری کمر شکن بودجه 

است،  -کند پذیر میاوم و بمیزان زیاد بر حجم پول را اجتناب ناافزودن مد
دم گوید که هم نگرانی مراست. افزون براین، نرخ بهره میایجابش کرده 

ست و بابت افزایش میزان تورم و پائین آمدن روز افزون ارزش ریال، شدید ا
 هایهم رجحان نقدینه )استفاده از فرصتها برای بردن و خوردن رانت

بزرگ( بیش از اندازه است. این یکی از عوامل تبدیل ریال به ارزهای 
 خارجی است.

 یم کشور را گرفتار هفت جنگ کردهژخاطر که رسیاسی است هم بدین● 
خاطر که دولت از شود و هم بدیناست و ایران مرتب تحریم و تهدید می

والیت مطلقه جامعه ملی بیگانه است و سیاست اقتصادیش را ساختار دولت 
خاطر است که اقتصاد ایران که در دوران مرجع کند. بدینفقیه تعیین می
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انقالب، تدابیری برای تولید محور شدنش به اجرا گذاشته شدند، به دنبال 
 کودتا، باز، همان اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی شد. 

سطح مناطق اجتماعی است هم بخاطر توزیع بشدت نابرابر درآمدها در ● 
خاطر که حجم عظیم نقدینه، نزد کشور و در سطح مردم کشور و هم بدین

شود و این اقلیت کوچک این حجم عظیم را یک اقلیت کوچک متمرکز می
زه عاید اندازند که درآمد بیش از اندادر آن فعالیتهائی کوتاه مدت بکار می

منزلت  تعیین کننده که مال بخشی از ترکیبی است کهکنند. و هم بخاطر آنمی
 اجتماعی است. 

که در استبداد و اقتصاد مصرف محور، خلق فرهنگی است هم بخاطر آن● 
خاطر دهد. هم بدینمی« فرهنگ مصرف»فرهنگ جای خود را به مصرف 

ست ا که در این استبداد، سلسله مراتب اجتماعی بر محور قدرت شکل گرفته
ین سلسله مراتب است و هم و نوع مصرف گویای موقعیت هر کس در ا

و هم بخاطر « همرنگ جماعت شدن»بخاطر طرز فکرهای توجیه کننده لزوم 
زی خواری و مافیاساهای رانتمشروع انگاری مسابقه در استفاده از فرصت
خاطر، و هم ب« های مرفهجامعه»و هم بخاطر تمایل به ترک کشور و زندگی در 

مت بارتر شدن زندگی قشرهای یم و وخاژاعتمادی نسبت به دوام ربی
یم ژر ناهمگون از لحاظ فرهنگی و دینی و مرامی، در نتیجه، تشدید ترسها که

 القا کننده اول آنها است.
دینه است، بطور گر حجم نققرار، هرگاه امر واقعی که افزایش ویرانبدین    

در بر ا مستمر، چهار بعد باال را نداشت، بنابراین، چهار دسته عوامل باال ر
 و« روان»آورد، بدیهی است که گرش را ببار نمینداشت و اثرات ویران

 برد:تومان باال نمی 4800قیمت هر دالر را تا « تبلیغ»
  

. حجم عظیم نقدینه وقتی ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و 3
فرهنگی، تبدیل شدن آن را به سرمایه و بکار افتادنش را در تولید، ناممکن 

درپی، نه تنها در کوتاه مدت و میان شود با انفجارهای پیند، بمبی میکمی
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مدت، که در دراز مدت هم. عوامل چهارگانه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
گیرند، و فرهنگی مسیری که انفجارهای حجم عظیم نقدینه، در آن، انجام می

 کنند:را معلوم می
ارائی داشتن و بلکه افزایش دادن د خرید ارز خارجی، هم بخاطر ثابت نگاه● 

ها های رانت خواری )قاچاق یکی از فرصتو هم بلحاظ استفاده از فرصت
 و فرصتی دائمی است( 

 صدور سرمایه.● 
 فعالیتهای اقتصادی کوتاه مدت برخوردار از امنیت و سود باال،● 
های های استثمار است، جهت دادن به فعالیترباخواری یکی از شیوه● 
ادی گرتری است. چراکه فعالیتهای اقتصصادی شیوه دیگر و بسیار ویراناقت

طرف آنها دهند و کسی بشود، زیان میتر از نرخ بهره میکه، در آنها، سود کم
بهره  رود. تدبیر صفرکردن نرخ بهره برای فعالیتهای تولیدی و حفظ نرخنمی

پس بکار برد. س صدربرای فعالیتی بازرگانی )عمده واردات( را نخست بنی
 در اقتصادهای صنعتی، وقتی بیکاری شدت گرفت، سود آورکردن فعالیتهای

 ناپذیر کرد.تولیدی، ناچیزکردن نرخ بهره را اجتناب
ضه که ساختار تولید کار عرتخریب شدن توان کار جمعیت کشور بخاطر آن● 

 کند، در نتیجه تخریب نیروهای محرکه دیگر. بنابراین،نمی
 های اجتماعی. در نتیجه،بیکاری و گسترش آسیبتشدید ● 
 خاطر استآوردن به جنبش برای تغییر آن. بدین یم و رویژیأس از ر● 

اند و یم والیت مطلقه فقیه، امر واقع مستمری شدهژها در رکه جنبش
ند تواترسد که در سالهای آینده میحاال دیگر، جنتی نیز از وضعیتی می

 آید.پیش
  

 کردن آن نیست:یم توانا به عملیژکاری که رراه ❋
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قمدار . تغییر ساختار دولت و تغییر ساختار نظام اجتماعی تا که دولت حقو1
به کار انداختن نیروهای محرکه در رشد؛  و نظام اجتماعی باز شود و توانا به 

 گردد
 . تغییر ساختار اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور. و 2
مایه تواند به سرمازاد حجم نقدینه که با وجود دو تغییر باال، می. جذب 3

اختار بدل و در تولید بکار افتد. بخصوص که تغییر ساختار بودجه و تغییر س
اعتبارات بانکی و تغییر ساختار واردات و صادرات کشور، تبدیل حجم 

 کنند.نقدینه به سرمایه را آسان می
ور با ایجابات رشد انسان و عمران . منطبق کردن سیاست آموزشی کش4

ای که انسان است برای آنکه طبیعت و آموزش و پرورش نیروی محرکه
 نیروهای محرکه دیگر را تولید و در رشد بکار گیرد. در نتیجه،

ن و . برخورداری ایرانیان از استقالل و آزادی و دیگر حقوق، حقوق انسا5
 حقوق جامعه ایرانی بعنوانحقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و 

 عضو جامعه جهانی. 
 اید همراه شوند بابتغییر بنیادی باال  5    
. تغییر سیاست خارجی کشور از رهگذر محور شدن حقوق ملی و حقوق 6

ن جامعه ایرانی و حقوق طبیعت در سیاست خارجی، بنابراین، پایان بخشید
ور با خواست مردم گانه و منطبق شدن سیاست خارجی کشبه جنگهای هفت

نجام ها که برخورداری از حقوق است. این تغییر بسا باید پیشاپیش اجامعه
 بگیرد.

آشنائی پیدا  مع عمل اقتصادی برنامه جاخوانندگانی که بخواهند با     
 توانند مراجعه کنند.صدر و سایت انقالب اسالمی میکنند، به سایت بنی

 
 
 

  

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/9958-2014-07-29-06-37-56.html
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                                                         وضعیت سنجی یکصد و هشتاد و هشتم:

 رفراندوم

 
 

 2018فوریه  15 برابر 1396بهمن  26
که از ایران، بهشتی به تصویر از این ، روحانی پس1396بهمن  22در     

د شبینند، مدعی یم نیز آن را نمیژکشید که گویا بخشی از گردانندگان ر
بول است، قهرکس قانون اساسی را که، در آن، والیت مطلقه فقیه، محور آن 

کرد  دارد، انقالبی است. در پایان سخن نیز، حربه رفراندوم را از آن خود
 وقتی گفت:

  

 :زندروحانی دم از رفراندوم می ❋

  
 است: روحانی گفته

قانون اساسی را پاس بداریم، نون اساسی است. میراث بزرگ امام ما قا»   
ه عنوان از ظرفیت قانون اساسی استفاده کنیم. خیلی از مسائلی که ما امروز ب

ها داریم عمل نکردن به گذاریمشکل در مسئله روابط اجتماعی و سرمایه
بول قانون اساسی است .قانون اساسی معیار ماست. هر که قانون اساسی را ق

لح بیاییم. مجلس، قوه قضاییه و نیروهای مسدارد انقالبی است همه باید 
ها را برداشته و ظرفیت همه به قانون اساسی عمل کنیم. قانون اساسی بن بست

 بسیار بزرگی دارد.

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27889-2018-02-15-15-42-33.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27889-2018-02-15-15-42-33.html
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. قانون اساسی مراجعه کنیم 59اگر جایی با هم بحث داریم، به اصل     
قننه ال قوه منگذاری و اعمگوید برخی موارد قانوقانون اساسی می 59اصل 

عوا و ای اختالف داریم، دمراجعه به آرای مستقیم مردم است، اگر در مسئله
ردم قانون اساسی هرچه م 59شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم، طبق اصل 

را  گفتند به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ما است. آستانه تحمل
 «.باال ببریم

بازنگری شده، اختیار برگزاری همه  ساسیانخست بدانیم که برابر قانون    
این دو   ، از آن رئیس جمهوری و مجلس بود، از59پرسی که بنابر اصل 

افزون  ای است.است. بنابراین، اختیار با خامنهداده شده « رهبر»سلب و به 
ف بر این، برابر قانون اساسی بازنگری شده، همآهنگ کننده و رفع اختال

برای  پرسیکه، همهسان، عالوه بر ایناست. بدین« رهبر»کننده سه قوه نیز 
تواند با است، این او است که می« رهبر»رفع اختالف، ناقض اختیار 

 برگزاری همه پرسی موافقت کند یا نکند. 
« رهبر»ها با فداند حل و فصل اختالاست: روحانی که میپرسش این     

گزار داند که اختیار بریاست و نیز م« الخطابفصل»است و این او است که 
رسی پکردن یا نکردن همه پرسی هم با او است، چرا در پایان سخنرانی، همه 

 اند:هائی چند داده شدهکشد؟ به این پرسش، پاسخرا پیش می
  

منتخب مردم سراسر کشور و زمینه «تنها». تثبیت موقعیت خود بمثابه 1
ه، تا میدان داده و این قو شدن. کسانی به قوه تخیل خود« رهبر»سازی برای 
ش پرسی است، پیتوسط همه آینده« رهبر»ای شوند که تأیید شاهد منظره

 است. به سخن دیگر، پس از انتخاب شدن رهبر توسط مجلس خبرگان، رفته
مردم هم، در یک همه پرسی، گزینش خبرگان را تصدیق یا تکذیب خواهند 

 کرد!.
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ته صدر رفاست که روحانی، به راه بنی . ارگان سپاه )تسنیم( مدعی شده2
زمان،  است که نزاع میان دو طرف جدی است. اما آناست. بنابراین، پذیرفته 

ه ، رئیس جمهوری بود که با موافقت مجلس، دستور انجام هم59برابر اصل 
آن  است.داد. همه پرسی همواره برای پایان بخشیدن به بحران پرسی را می

حزب جمهوری اسالمی مجلس قالبی را وسیله کودتای زمان نیز، سران 
رد، صدر همه پرسی را پیشنهاد کبودند. این شد که وقتی بنی خزنده کرده

یند میلیون بگو 35خمینی که بنابر قانون اساسی، حق مداخله نداشت، گفت: 
د که گویم نه و ، بنابر یادداشتهای هاشمی رفسنجانی، دستور دابله من می

 صدر را تمام کند. ر کار بنیمجلس زودت
است که روحانی چاره را همهیم چنان شده ژر درون راما آیا رویاروئی د     

 –گرایان است؟ اگر پاسخ آری باشد، طرف او کیست؟ اصول پرسی یافته
بدون سپاه، وجودی ناچیز  –خواند روحانی در سخنرانی آنها را به اتحاد می

معی آن جی در میان باشد، نزاع با سپاه و ابواب دارند. بنابراین، اگر نزاع
ته است. یک نوبت سران سپاه با روحانی به گفتگو نشستند. بعد از آن، گف

طلقه اند. باوجود این، شاخه تبلیغاتی دستگاه والیت مشد که مصالحه کرده
اه های تبلیغاتی خود نگفقیه و سپاه، بطور مستمر، روحانی را تحت حمله

ای منهباشد، بدان معنی است که خا ناپذیر شده. اگر نزاع آشتیاستداشته 
 ز مشاهدهاست. برخی عالمتهای از کار افتادگی او را نیعمالً از کار افتاده 

هبر را که وزیر دفاع دستور رگویند: پس از آندانند. از جمله میکردنی می
د؛ واگذار کنن که بنا بر آن، سپاه و ارتش باید تأسیسات اقتصادی خود را

 ایم. ابالغ کرد، نماینده سپاه گفت: ما این دستور را نشنیده
  

 زند:. با، سالح همه پرسی را از آن خود کردن، او با یک تیر دو نشان می3
شود، او خطاب به امریکا، بطور . در آنچه به سیاست خارجی مربوط می3.1

ت از من و نه گوید: راهکار شما حمایخاص و به غرب بطور عام، می
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کنید، در عمل، تقویت جناح تضعیف من باید باشد. آنچه شما می
 است؛« اقتدارگرا»

شود یکند و بر موج اعتراضات سوار م. شعار رفراندوم را از آن خود می3.2
کند برای تضعیف رقیب و تقویت خود و و نارضائی همگانی را سالح می

 یم؛ژموقعیت متفوق جستن در درون ر
  

ذاشته گاند و او هم نادانسته پا روی آن وست خبربزه زیرپای او گذاشته. پ4
کان می که وقتی همه پرسی زمینه پیدا کرد، اماست. توضیح اینو سُر خورده 

ای در حذف ریاست جمهوری انتخابی و جانشین شدنش با دهد طرح خامنه
گزینش رئیس جمهوری توسط مجلس و یا حتی حذف آن، به همه پرسی 

« جوگیرشدن»هندسی شده، گذاشته و تصویب شود. احتمال فریب خوردن و م
ت کند که اگر انتخابات ریاسچندان قوی نیست. چرا که روحانی تأکید می

 جمهوری و انتخابات مجلس نبود، انقالب هم نبود. 
  

 است: واقعیت در سخن او است، این اما آنچه که از      
ه بمثاب« رهبر»دانستن، ولو به زبان، نفی الخطاب را مردم الف. فصل● 
است. روحانی گفت تشکیل اجتماع حق مردم است، اما « الخطابفصل»

کند،  پیمائی به دعوت این جبهه موافقتوقتی جبهه ملی از او خواست با راه
ایسه یم است و هم در مقژبر همگان آشکار کرد که قول او، هم غیر از فعل ر

رسی هم پارزد. بنابراین، گرچه قول او در باره همهییم، پشیزی نمژبا فعل ر
 ارزد و مجاز است نه واقعیت، اما، سخن او گویای ضعف مفرطپشیزی نمی

ش یم والیت مطلقه فقیه است. به سخن دیگر، هرگاه مردم ایران به جنبژر
ت خویش ادامه دهند و آنرا همگانی کنند، تغییر دولت قدرت محور به دول

حقق تذار از نظام اجتماعی نیمه بسته به نظام اجتماعی باز، حقوقمدار و گ
 ،کهتر اینمهم یافتنی است. و 
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است که وضعیت کنونی قابل ب. هسته عقالنی چهار فرض باال این ● 
ای که از راه محور کردن قدرت خارجی در یم تک پایهژادامه نیست. ر

رقرار میسیاست داخلی و خارجی، برای سلطه بر جامعه، تعادل ب
کرد، بخاطر هزینه کمرشکن این تعادل سازی، آنهم در روابط مسلط 

است. بنابراین، راهکار، انده بست کشزیر سلطه، کار خود را به بن –
متکی کردن دولت به ملت برخوردار از حقوق است. این تغییر نیازمند 
تغییر ساختار دولت از قدرت محور به حقوق محور است و این تغییر 

ازمند بدیل معتقد به استقالل و آزادی و جذب ناپذیر در ساختار نی
صل دولت قدرت محور، بنابراین، توانا به تغییر آن است. تغییر آن بر ا

های خارجی و قدرت محوری استقالل، رهاکردن دولت از وابستگی
است و تغییر آن بر اصل آزادی، تابع ملت کردن دولت حقوقمدار 

گیرند و دولت در اداره برگزیدگان آنها، میاست: تصمیم را مردم 
    کنند. تصمیم مردم را اجرا می

 باوجود این،
  

 شعار رفراندوم و واقعیت؟: ❋

  
 لیمانی، فرمانده سپاه قدس، به روحانی و احمدی نژاد اخطار کردهس     

ن خود است که نقش اپوزیسیون را بازی نکنند. از دید او، قصد روحانی، از آ
کردن سالح رفراندوم و سوارشدن بر موج و جهت دادن به موجها بر ضد 

 است که هر چهار احتمال باال یک راستی ایناست. یم ژرقیبانش در ر
است که روحانی مطمئن است با گویند و آن اینواقعیت را باز می

یم ناممکن است. هر رفراندومی هم ژیم، رفراندوم برضد رژود روج
 شود.یم میژیم برگزار کند، مهندسی شده و حاصل آن بسود رژکه ر

یم برجا است، ناشدنی است. ژنظارت سازمان ملل بر رفراندوم، وقتی ر    
المللی، که تجربه چند انتخابات تحت نظارت ناظران بینزیرا، عالوه بر این
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یم برجا است، بدان تن ژشود، تا رکرد که این نظارت مانع از تقلب نمیثابت 
مداخله در امور  خود، از  نخواهد داد. سازمان ملل متحد هم برابر اساس نامه

داخلی کشورها، ممنوع است. وگرنه، تنها در ایران نیست، در فراوان 
 د. ها را باید تصدی کنگونه رفراندومکشورها، آن سازمان از این

ایده طرح همه پرسی تحت نظارت چیست؟ این فایده را دارد که افکار ف    
بارزه میم فاقد پایگاه است و هم نسبت به ژشود که رعمومی دنیا هم آگاه می
ساس یم والیت مطلقه فقیه به دولت حقوقمدار، حژمردم ایران برای تغییر ر

زه حمایت از مبار شود و بر اثر آن آگاهی و این حساسیت، جهانیان بهمی
 خیزند. مردم ایران بر می

 در عوض، چند اشکال است:     
. ابهام. نه معلوم است که شکل و محتوای دولت جانشین چیست و نه 1

 معلوم است که برگزار کننده انتخابات تحت نظارت کیست؟ 
مل عتواند یم والیت فقیه، سازمان ملل نمیژ. از آنجا که بدون موافقت ر2

، یم خواست که با رفراندومی برای تغییر خودژپس الجرم باید از رکند، 
 تحت نظارت سازمان ملل متحد، موافقت کند.

و از  قرار، دولت والیت مطلقه فقیه باید با رفراندوم موافقت کند. بدین3
ه سازمان ملل متحد بخواهد که بر آن نظارت کند. اما مقام تصمیم گیرند

ارنده کشور د 5قاضا موافقت کند، کیست؟ در واقع، سازمان ملل که باید با ت
کشور تقاضای  5یمی که برای انحالل خود باید از این ژحق وتو. آیا ر

افع آنها و تر را که تأمین منموافقت با نظارت بر رفراندوم را بکند، کار آسان
   برجا ماندن است را نخواهد کرد؟

 رسی، در تثبیت خود. پیم در بکاربردن همهژ. ایجاد فرصت برای ر4
یم با تقاضا موافقت کند، ژ.نقش مردم ایران چیست؟ انتظار تا زمانی که ر5

پرسی یا عمل؟ اگر مردم باید عمل کنند وکار را به جائی برسانند که همه
شود و جای خود را به شعار محل میممکن شود، پس شعار رفراندوم بی
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دهد. کار صحیح ه یابد، میجنبش باید همگانی بگردد و تا پیروزی ادام
  فراخواندن مردم به همگانی کردن جنبش و ادامه آن تا پیروزی است. 

صدی عامل تغییر، مردم ایران هستند و این تغییر را خود باید ت    
یم جانشین باید ژکنند. بنابراین، هم بدیل باید شفاف باشد و هم ر
ساسی دوران گذار شفاف باشد و هم قانون اساسی آینده و هم قانون ا

ا تو هم برنامه عمل باید شفاف و پیشاپیش در اختیار مردم قرار گیرند 
جنبش آنها قابلیت همگانی شدن را بیابد و در شفافیت ادامه بجوید. 
سرانجام، تغییر بر اصول استقالل و آزادی، در شفافیت تمام، انجام 

گ استقالل و که، در جریان تغییر، ایرانیان فرهنبگیرد. به ترتیبی 
  آزادی بیابند و دولت حقوقمدار ترجمان این فرهنگ بگردد.
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                                                     وضعیت سنجی یک صد و هشتاد و نهم: 

 ؟«بحران موشکی»سیاست نظامی جدید امریکا و 

 
 

 2018فوریه  22برابر  1396اسفند  03

 :چند اطالع مهم ❋

  
یر زگوید: برنامه موشکی ایران باید ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، می● 

به ( مصاح2018فوریه  20لوموند )گیرد. روزنامه  المللی قرارنظارت بین
است. نوبخت  خود با نوبخت، سخنگوی حکومت روحانی را انتشار داده

ذ تر اتخادارد که رئیس جمهوری فرانسه، موضع مسئوالنه گوید انتظارمی
ا از توافق خواهد در باره برجام متحد باشند تا اگر امریککند. او از اروپا می

ت و گوید: ایران در باره امنیشود. و باز میوین خارج شد، نبودش جبران 
 کند؛سیاست دفاعی خود، مذاکره نمی

ویه ، ر«برجام»خارجه امریکا، در قبال  در همین تاریخ، تیلرسون، وزیر● 
 است؛ نرم تری اتخاذ کرده

ستان ای برضد ایران توسط کشورهای امریکا و انگلسخن از تسلیم قطعنامه● 
های طر در اختیار قراردادن موشک بالستیک به حوثیو فرانسه و آلمان، بخا

 یمن است.
، در آیین یادبود عماد 1396بهمن  25به گزارش خبرگزاری فارس، در ● 

داند، اما دشمن می»است: مغنیه، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، گفته 
باید با جدیت بداند که قصاص خون عماد مغنیه، شلیک موشک و کشتن 

ها، نابودی رژیم صهیونیستی ]اسرائیل[ یک نفر نیست، قصاص این خون

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27979-2018-02-22-17-36-08.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/27979-2018-02-22-17-36-08.html
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داند که این یک امر حتمی است؛ این وعده الهی است که ت و دشمن میاس
 «حتما تحقق پیدا خواهد کرد.

یم والیت فقیه، ژخارجه ر« وزیر»، در حضور، ظریف، 96بهمن  30در  و   
المللی اندیشکده والدایی، مرکز الوروف، وزیر خارجه روسیه، در همایش بین

سرائیل است: اظهاراتی در مورد محو اه مطالعات وابسته به کاخ کرملین، گفت
 از نقشه دنیا پذیرفتنی نیست.

ادیو رژنرال نیتزان آلون، فرمانده عملیات قوای اسرائیل، در مصاحبه با ● 
احتمال برخوردهای نظامی وجود دارد.  2018در سال »است:  ارتش گفته

امت نه لزوما بخاطر تمایل هر یک از کشورهای طرف ما، بلکه بخاطر وخ
ایم. اسد، خاطر ما ابعاد آمادگی خود را افزایش دادهتدریجی اوضاع. به همین

های مقاومت شورشیان در ادلیب، به تدریج، با درهم شکستن آخرین گروه
 شود. متحداندر جنوب غرب کشور، به مرزهای اسرائیل و اردن، نزدیک می

 «.ندئیل معطوف کنرژیم سوریه فرصتی خواهند یافت تا توجه خود را به اسرا
ای های نظامی و تولید سالحهسیاست جدید نظامی امریکا: افزایش هزینه● 

اتمی تاکتیکی جدید که ضعیف و با توان تخریب محدود هستند است و 
تهدید به بکار بردن آن برضد کشورهای غیر اتمی، در جنگ پیشگیرانه، 

 مریکا نیز شدهخطر جنگ را افزایش داده و سبب نگرانی کشورهای متحد ا
 است.

این خبرها هم گویای افزوده شدن بحرانی جدید بر بحران     
یم و اسرائیل و حکومت ترامپ را ژاند و هم نقش رجنگهای هفتگانه

در برانگیختن بحران جدید و خطر حمله نظامی به ایران، روشن، می
 نمایانند:

  

نظامی سیاست نظامی جدید امریکا و تهدید ایران به حمله  ❋
 ؟:
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 ، وزارت دفاع امریکا سیاست نظامی جدید امریکا را2018فوریه  2در ● 
 به این شرح، اعالن کرد:

 . افزایش بودجه نظامی امریکا، 1
بی . تکامل بخشیدن به سالحهای اتمی تاکتیکی با برد محدود و اثر تخری2

 ضعیف،
ه بهنگام مقابله، ک. تهدید کشورها به بکار بردن این سالح، نه تنها در مقام 3

ای اقدام به جنگ پیشگیرانه و برضد کشورهائی نیز که فاقد سالح هسته
 هستند.

 Robert Bibeauبنابر ارزیابی کارشناسان، از جمله، روبرت بیبو ● 
 ا هستند، عبارتند از:کشورهای ردیف اولی که مد نظر سیاست نظامی امریک

فت و گاز است و بازوی نظامی کننده ن روسیه بخاطر آنکه کشور صادر -
 ابرقدرت اقتصادی و مالی است که چین است؛

 ی و نظامی رقیب؛ چین بمثابه قدرت اقتصاد -
ره شمالی بخاطر آنکه کشوری مجهز به سالح اتمی است و میان دو غول، ک -

 .است گرفته در پی سلطه بر جهانند؛ قراریکی امریکا و دیگری چین که 
کند و بخاطر آنکه در که به چین نفت صادر میایران بخاطر این -

الر داست. ایران از این که  جویانه امریکا ایستادهبرابر مقاصد سلطه
  کند.تنها پول در مبادالت بازرگانیش باشد، امتناع می

 حجت را از امریکا، دریافت کرده یکا، این اتماماتحادیه اروپا، متحد امر -
ود، تواند بکار گرفته شای میدر این ماجرای نظامی که سالح هسته»است: 

رو است که سان، اروپا با این خطر روببدین«. یا با ما هستید و یا برما هستید
چون دو جنگ جهانی پیشین، صحنه جنگ جهانی سوم بگردد. و تردید 

ا بدان تن دهند که کشورهاشان صحنه جنگ جدی وجود دارد که سران اروپ
 جدید بگردد. 

https://www.agoravox.fr/auteur/robert-bibeau
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مامی کشورهای دنیا، اعم از بزرگ یا کوچک، متحد یا دشمن امریکا، ت -
ستادگی شوند اگر جرأت ایتوسط وزارت دفاع امریکا تهدید به انتقام اتمی می

 جوئی امریکا را به خود بدهند؛در برابر سلطه
عتراض به فقر روزافزون خود )در یک مقام اخود مردم امریکا نیز اگر در  -

میلیون نفری را تشکیل می 120برآورد دقیق، فقیران امریکا یک جمعیت 
 دهند( برآیند. 

  

 شود؟:چرا سیاست نظامی جدید امریکا در این زمان ابراز می ❋

  
نرالهای امریکا متوحش شدهژسرمایه داری امریکا و جمعی بزرگ از -1

ریختن است. دالر  نند که بنای اقتصاد امریکا در حال فرودااند. زیرا می
شود و بدین تهدید، چوب بست بانکی اقتصاد امریکا تهدید به تهدید می

شود. بزرگی رقم قرضه امریکا، هوش ربا است؛ کسر بازرگانی فروریختن می
خارجی امریکا کمرشکن است و کشتی اقتصاد امریکا را تهدید به غرق شدن 

های اجتماعی فقر و بیکاری واقعی از اندازه بیرون است و تنشکند. می
شوند. جامعه امریکا در معرض متالشی تر میناشی از آنها، هر روز ملموس
ها در باره وضعیت واقعی توان یک رشته مقالهشدن است. در این نشانی، می

 (؛( http://www.les7duquebec.com امریکا یافت 
  

ن . دونالد ترامپ انزوا طلب نیست، بلکه جانبدار سلطه امریکا بر جها2
است. امریکا قراردادهای خود را باکشورهای دیگر دنیا، موضوع تجدید 

ردن است. شاخ و شانه کشیدنهای دونالد ترامپ هدفی جز مجبور کنظر کرده 
 امریکا ندارد؛های رقیب به تن دادن به شرائط دولت

  
. بنابراین، انتشار پر سر و صدای سیاست نظامی جدید امریکا و تأکید بر 3

پرخاشگر بودن این سیاست، هدفی جز ناگزیر کردن قشرهای حاکم در 

http://www.les7duquebec.com/
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کشورهای مختلف به حفظ دالر بمثابه پولی که بدان مبادالت بارزگانی را 
دهند و تمکین کردن از احکام بازرگانی امریکا )نمونه کانادا( انجام می

 ندارد. 
  

 توانند باشند؟:نتایج سیاست نظامی جدید امریکا چه می ❋

  
 است که جبهه مخالف )چین و روسیه . اعالن این سیاست اثر اولش این1

ست: ای بدون ابهام اکند. موضع خامنهو ایران( را به یکدیگر، نزدیک می
 برابر امریکا، به روسیه و چین است که باید نزدیک شد. در
شورهای چین و روسیه و ایران نیز روی به مسابقه تسلیحاتی خواهند ک    

بع در آورد. این امر بهدر دادن نیروهای محرکه، نیروی کار و سرمایه و منا
تولید تسلیحات و بنابراین، بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشورها، 

لمرو قها و دیگر نیروهای محرکه را از شود. زیرا سرمایهان، میبخصوص ایر
 برد؛اجتماعی به قلمرو نظامی می

  
م اند که تجدید تسلیحات کنند. ه. هم اکنون کشورهای اروپا برآن شده2

اروپا،  اند. اتحادیهاکنون برخی از این کشورها بر بودجه نظامی خود افزوده
ت انی دنیا است. اما ممکن است این موقعینخستین قدرت اقتصادی و بازرگ

 را بخاطر تن دادن به فشار امریکا از دست بدهند؛ 
  

ند شو. شماری از کشورهای دنیا که به سالح اتمی مجهز نیستند، برآن می3
حافظت مکه سالح اتمی تهیه کنند تا که از خود در برابر تهدید اتمی امریکا 

 کنند؛
  

های اسالم ستیزی و اسالم هراسی د در باره علتهای جدیبنا بر تحقیق . 4
است ها اینترینکه امریکا بطور خاص و غرب بطور عام، یکی در شمار مهم
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است که امریکا چون دیگر توانا به تفوق اقتصادی از راه رقابت نیست، بر آن
که مانع از رشد کشورهای دیگر دنیا بگردد. کشورهای مسلمان بیشتر باید 

یم والیت ژد زیرا این کشورها منابع عظیم نفت و گاز دارند. رتخریب شون
های پنهانی با امریکا و غرب و نیز باج دادن به مطلقه فقیه که حاصل سازش

روس و چین و... است،، بخاطر از خود بیگانه کردن دین در بیان قدرتی که 
والیت مطلقه فقیه است دستیار بزرگ امریکا و غرب در اسالم هراسی و 

های دیگری چون داعش و القاعده و... که امریکا اسالم ستیزی است. گروه
و غرب پدید آورندگان آنند نیز، کار اسالم هراسان و اسالم ستیزان را آسان 

 کنند.می
ولید تصدر که او برنامه اقتصاد شود که در دوران بنییادآور می    

سبق امریکا که گذاشت، کیسینجر، وزیر خارجه امحور را به اجرا می
 اپن درژاز طراحان گروگانگیری نیز بود، گفته بود: امریکا تحمل دو 

 . وکندآسیا را نمی
  

ک. با این سیاست نظامی امریکا، جهان به پرتگاه جنگ جهانی سوم نزدی5
 تر خواهد شد. 

  

 تواند هدفهای خود را متحقق گرداند؟:آیا امریکا می ❋

  
 است. زیراپاسخ این پرسش منفی     
. تهدید به سالح اتمی، ادامه همان سیاست تهدید نظامی از قرن هژدهم، 1

گر در جنگ زمان تولد این قدرت است. نباید از یاد برد که این قدرت سلطه
است.  گاه در صلح نبودهدائمی در این و آن قاره است. عمالً ، امریکا هیچ

د مسلح به صحنه جنگ، پنداشتند که با ورود افرااشخاص خوش باور می
تحت پرچم سازمانهای شبه اسالمی داعش و القاعده و...، امریکائیان قوای 
خود را از افغانستان و عراق و سوریه بیرون خواهند برد. اما حکومت ترامپ 
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دارد. همین کار را اعالم کرد قوای خود را بطور نامحدود در سوریه نگاه می
 کند؛در افغانستان می

  
ودجه ترین بسو، بودجه نظامی امریکا مهمایان جنگ دوم جهانی بدین. از پ2

( 1973نظامی در جهان است. باوجود این، از شکست امریکا در ویتنام )در 
یم غیر است و این برغم کشتار عظسو، امریکا عمالً هیچ جنگی را نبردهبدین

اند. نظامیان کشورهای مختلفی که در آنها قوای امریکا وارد جنگ شده
شود. ها کمتر میکند، اثر بخشی هزینههراندازه بیشتر پول خرج تسلیحات می

مشکل ارتش امریکا تسلیحات آن نیست بلکه سربازان امریکائی هستند 
 . داری بکشند و کشته شوندکه دیگر حاضر نیستند بخاطر سرمایه

  
است که گر احساس یأس دستگاه مالی امریکا . سیاست نظامی جدید بیان3

وحشت زده ناظر فروریختن نظام اقتصادی و مالی منحط این کشور است و 
 کند مانع آن شود. ومأیوسانه تقال می

  
و  داران امریکا به قشرهای زحمتکش امریکاها که سرمایه. برغم تحمیل4

توان رقابت با اقتصادهای دیگر  دارند، اقتصاد امریکا دیگر جهان روا می
قتصادی حال که قدرتهای اریزد، در هماناقتصاد دارد فرو میرا ندارد. این 

که  کنندمتفوق )چین و متحدانش و اتحادیه اروپا(، دارند خالئی را پر می
 آورد.واپس روی اقتصاد امریکا، پدید می

  

انحطاط دو ابرقدرت که نیم قرن پیش از این پیش بینی  ❋
 :کار کشوری چون ایرانعلمی شد و راه

  
. واقعیت امروز که انحالل شوروی سابق، بمثابه ابرقدرت، و ورود 1

، وقوع نیافته  1970ابرقدرت دیگر، امریکا، به مرحله انحطاط است، در 
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کردنی شد. آن است، مشاهدهبود. به یمن تحقیق، امری که اینک واقع شده 
حاصل زمان، نه تنها تمایلهای جانبدار آن دو ابرقدرت، آن ارزیابی را که 

پذیرفتند، بلکه آنها هم که خود کردند و نمیها بود، فهم نمیمطالعه دینامیک
انگاشتند.  رابطه با واقعیت میبی« تئوری»خواندند، را مستقل از آن دو می

کردند، ایران شدنی فرض می هرگاه واقعیت امروز را آن روز، دست کم، واقع
 8گرفتار محاصره اقتصادی و جنگ افتاد و نه گیری مینه در دام گروگان

گانه شد و نه کارش به افتادن در ورطه بس خطرناک جنگهای هفتساله می
 گشت.اتمی امریکا روبرو میژ کشید و، نه امروز، با شانتامی

  
س کار، ورود در جبهه بندی رویکبار دیگر، باید هشدار داد که راه. 2

کار، برپایه موازنه راهو چین در برابر امریکا و متحدانش نیست. 
. از عدمی، بنابراین، حقوق ملی، رابطه برقرار کردن با انیران است

خاطر که جبران ناتوان شدن اتفاق، سیاست نظامی جدید امریکا، بدین
نظامی است، فرصتی دیگر برای کشوری چون ژ اقتصادی با توسل به شانتا

و  ستاندن غرب ای باجایران است که به جای تهدیدهای توخالی کردن که بر
محور  شوند موقعیت را برای بنای اقتصادی تولیدشرق از ایران، دستمایه می

ظامی نو بیابان زدائی، مغتنم بشمارد و از امکانهای بسیار که سیاست جدید 
 کند، سود جوید. امریکا، ایجاد می

خورد ی و عقلهای معتاد به زور گفتن و اافسوس که عقل قدرتمدار خامنه    
ها را اندر نمیالی دارند، واقعیتم –و برد کردن که سران مافیاهای نظامی 

ئی خویش یابند. با وجود این، چاره مردم ایران ناچار نیست: اعتماد به توانا
الل و و برخاستن به استقامت برای بنای دولت و نظام اجتماعی بر پایه استق

 ، چاره کار است.آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی گذاشتن
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                                                                       صدو نود:وضعیت سنجی یک

 بستاقتصادی در بنتهدید به خفقان 

 
 

 2018مارس  1 برابر 1396اسفند  10

 ها و رویدادها و زبان آنها:اعتراف ❋

  
خواهد، در واقع، ای بخاطر عقب ماندن در عدالت، پوزش میوقتی خامنه ☚

یم والیت مطلقه فقیه پایگاه ادعائی خود )مستضعفان( ژکند که راعتراف می
 است. را از دست داده 

 وقتی کارگران فوالد، در اهواز، در محل و در وقت اقامه نماز جمعه، ☚
، یعنی «گرمرگ بر کارگر، درود بر ستم»دهند: کنند و شعار میاجتماع می

یم والیت مطلقه فقیه ژکه قشرهای زحمتکش جامعه ایران، نه تنها از راین
وار مأیوس هستند، بلکه آن را ستمگر و حامی اقلیت ستمگر و رانت خ

 دانند. می
بست است یم در بنژشناسد، یعنی رکار را رفراندوم میوقتی روحانی راه ☚

شود. در واقع، بست خارج میو به گمان او، با انجام همه پرسی، کشور از بن
تواند الخطاب نیست و نمیفصل« رهبر»است که دیگر،  مایه سخن او اینبن

مطلقه فقیه و خود او  را که والیتچ های برف انبار شده را حل کند،مشکل
 است. مشکل ساز  مشکلِ 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28068-2018-03-01-16-32-15.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28068-2018-03-01-16-32-15.html


139 
 

است، کردن دانشگاه شکست خورده گوید اسالمی و وقتی روحانی می ☚
ولو شیخ صادق الریجانی و شریعتمداری او را به تیر سخنان سخفیف و 

است که  تحقیرآمیز ببندند، سخن او اعتراف به یک واقعیت است و آن این
گر شد، او علم، رابطه سلطه اولی بر دومی یا دومی بر اولی نیست. رابطه دین 

بست هستند. خارج های ایران در بنکشاند و دانشگاهبست میکار را به بن
بست نیازمند تغییر رابطه دین با علم است. این تغییر رابطه نیاز شدن از بن

 و آزادیبه انقالب در دین تا که خود گردد. یعنی بیان استقالل دارد 
آید بر اصل موازنه عدمی بگردد. این اصل است که بکار اهل دانش می

چرا که، بدان، عقول اهل دانش از خودانگیختگی، استقالل و 
شوند و به یمن این همانی جستن با هستی، آزادی، برخوردار می

را نزدیک به توانند بر موضوع شناخت خود احاطه بجویند و آنمی
 . سندکه هست بشناهمان

است. در باره قرآن حجابی را که مالتاریا مدعی است، مقرر نکرده  ☚
هم، با ضرب و شتم و ها نیز، مجبور کردن کسی به عمل به آنها را، آنواجب

است که در دین اکراه نیست. بر انسان و تصریح کرده  زندان، مقرر نکرده
ست. زیرا است که بداند، حقوق، ذاتی حیات هستند و عمل به آنها فریضه ا

کیفیت و کمیت حیات بستگی به عمل کردن و یا عمل نکردن به حقوق 
است اگر کسی حقوق ذاتی حیات خود را دارد. باوجود این، قرآن نگفته 

نشناخت و بدانها عمل نکرد، باید به این یا آن مجازات محکوم شود. اجباری 
ی که چنین کردن روسری و جرم گرداندن برهنه کردن سر و مجازات کردن زن

شود. کند، عملی ضد دین است. سبب سنگین شدن جو خشونت در جامعه می
صدر پیش از انقالب، در دوران انقالب و، از آن پس، به استمرار، بنی

کند که استقالل و آزادی و رشد در است و می خاطر نشان کرده
استقالل و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی، با استقالل و آزادی زن 

گیرد. وقتی روسری گویای تحقیر زن با توسری و نشان دهنده آغاز می
یم بر باالی سر زنان، برای توسری زدن است، زن، احساس ژدست ر
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کند، سهل است، احساس حقارت و ذلت مستقل و آزاد بودن نمی
کنند، ای که، در آن، زنان احساس حقارت و ذلت میکند. جامعهمی

شود. اگر ها میگرفتار آسیب ر، بنابراینگهای ویرانانبان خشونت
را نیز دانستند عدالت میزان تمیز حق از ناحق است، اینمردم می

 :دانستند که زور، ناحق و عمل به حق، حق استمی
  

 دانستند عدالت میزان تمیز حق از ناحق است:اگر ایرانیان می ❋
  

دارند می ، کلمه را نگاهبرند و، بدانهای قدرت زبان فریب بکار میبیان    
سان، تغییر معنی و دهند. عدالت نیز اینو معنی و تعریف آن را تغییر می

که تنها در بیان استقالل و  –است: میزان تمیز حق از ناحق تعریف داده 
شود هدفی که در آینده نامعلوم می –تواند این تعریف را بیابد آزادی می

های گر سازمانها و دولتهای قدرت که توجیهتوان بدان رسید. تمامی بیانمی
کنند، هدفی شوند، عدالت را، وقتی هم به برابری تعریف میقدرت محور می

باورانند که در آینده متحقق خواهد شد. اما قدرت، وجود خود را از تضاد می
حقق نابرابرها دارد. پس وعده عدالت بمعنای برابری، سراب است و هرگز مت

 رو،است، قدرت، نابرابری را روزافزون خواهد کرد. از این سهل نخواهد شد
  

. هرگاه اکثریت بزرگ جامعه که زحمتکشان هستند، بدانند که عدالت 1
یابند که نه تنها کارکردن حق هر میزان تمیز حق از ناحق است، درجا، در می

خود  انسان است، بلکه، بنابر میزانی که عدالت است، مالکیت آنها بر کار
کند که وسیله کار و امکان کار، در همه جا و همه وقت، در اختیار ایجاب می

همگان قرار داشته باشد و حاصل کار به کار تعلق بگیرد. میزان شدن عدالت، 
یعنی این که از روز نخست، رابطه کنونی مالکیت انسان بر کار )مالکیت 

ا( تغییر کند. شخصی( با مالکیت خصوصی )مالکیت بر ابزار و امکانه
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یعنی مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی بگردد. هرگاه چنین 
 . بنابراین،گشتشد، مصرف و رانت محور کردن اقتصاد ناممکن میمی
شد، بودجه دولت برداشتی از . اگر عدالت میزان تمیز حق از ناحق می2

کرد ن میها و ابزار تعییآوردن امکانگشت و ترکیب آن را فراهمتولید ملی می
شد. وارونه رابطه کنونی و کار دولت در اختیار همگان قراردادن آنها، می

 بودجه با تولید داخلی و وارونه ترکیبی که هم اکنون دارد، می شد. 
آورد دید می. نظام بانکی با دستگاه تولید مدار جریان سرمایه به تولید را پ2.1

، دیگر شد. همراه با سرمایهمیو کارش جریان سرمایه در اقتصاد تولید محور 
 یافتند. در نتیجه،نیروهای محرکه نیز در اقتصاد تولید محور جریان می

خواری های رانت. چند و چون ساختار واردات و صادرات را نه امکان2.2
ی و جلوگیری از تورم سیخکی، که نیازهای اقتصاد تولید محور به نیروها

 کردند.محرکه تعیین می
ای که نیروی ها نیز افزون بر تعلیم و تربیت نیروی محرکهشگاه. دان2.3

ید محرکه ساز است )دانشجویان(، دو نیروی محرکه مهم، دانش و فن را تول
 دادند.و در اختیار اقتصاد تولید محور قرار می

کانها . توزیع درآمدها در سطح شهروندان و در سطح کشور و نیز توزیع ام2.4
آهنگ مردم کشور و عمران طبیعت را ممکن رشد همو نیروهای محرکه، 

 گرداند. می
تواند بطور مداوم بر شمار . در حال حاضر، اقتصاد مصرف محور نمی2.5

استن از بیکاران نیفزاید. در نتیجه، دولتی که بانی این اقتصاد است، برای ک
 اگر عدالت میزان تمیزافزاید. ساالری میفشار بیکاران، بر حجم دیوان

حق از ناحق بود، این انسان صاحب حق کار بود که باید میزان 
نیروهای محرکه و چند و چون ترکیب و بکار افتادنشان را در تولید، 

 . کردمعین می
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های جنسی و قومی و... از میان بر . اگر عدالت میزان بود، تبعیض3
روندی خواستند و جمهور ایرانیان، یکسان، از حقوق انسان و حقوق شهمی

و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق خود بمثابه عضو جامعه جهانی 
شد و دین و مرام شدند. بنابراین، والیت از آن جمهور مردم میبرخوردار می

شد گشتند. دولت ناگزیر میرها می –از جمله دولت  –از مالکیت قدرت 
و عمران گانه بگردد و متناسب با نقش خود در رشد انسان تابع حقوق پنج

ساالر و حقوق طبیعت، تغییر ساختار بدهد: دولت قدرت محور دولت مردم
 محور بگردد. 

  
شد، در پی انقالبی که، در آن، . هرگاه عدالت میزان تمیز حق از ناحق می4

زدائی به یم شاه، قواعد خشونت ژگل بر گلوله پیروز شد، از فردای سقوط ر
همه با همه و شادی و  ین صلح و دوستیشدند و ایران سرزماجرا گذاشته می

شد و ایران بیابان و ها میصاحب سرمایه اجتماعی عظیم و دیگر سرمایه
 گشت. وهای اجتماعی تهدید کننده حیات ملی نمیسرزمین آسیب

ها( نیروی محرکه ساز، از ایران کرده. نیروی محرکه )تحصیل4.1
کرد و جامعه ایرانی الگوی میصالحیتی تصدی گریختند و هر کار را ذینمی

 شد؛رشد انسان و عمران طبیعت می
طلقه یم والیت مژ. در پی انقالبی که در آن، گل بر گلوله پیروز شد، ر4.2

کرد و یکی از عوامل فرو رفتن جست و خشونت صادر نمیفقیه استقرار نمی
ست امش قبول سلم اشد و دینی که نها نمیو فروماندن در جنگها و خشونت

    گرداند. گر خشونت نمیرا از خود بیگانه و توجیه
  

شد، از روز نخست، رابطه جامعه . هرگاه عدالت میزان تمیز حق از ناحق می5
یافت تا که مردم کشور های دیگر، بروفق حقوق ملی، تغییر میایران با جامعه

دمی، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بر وفق موازنه ع
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کردند و چون امروز گرفتار جنگهای جستند و رشد میاستقالل و آزادی می
 شدند:گانه و آماج سیاست نظامی جدید امریکا نمیهفت

  

چرا امریکا مصمم است ایران را گرفتار خفقان اقتصادی  ❋
 کند:

  
، موضوع «چرا امریکا مصمم است ایران را گرفتار خفقان اقتصادی کند»    

، انتشار 2018فوریه  25ای است که روزنامه نگار فرانسوی، در تاریخ مقاله
است که ایران، از زمین به مدیترانه وصل شده  است. از دید او، علت اینداده

ه زیان باست. بنابراین، امریکا تعادل قوا میان روسیه و ایران در منطقه را 
 کند. را خفه  داند و مصمم است ایرانمنافع خود می

کمربند ویرانی و مرگ و ضعف است. این کمربند، « کمربند شیعه»ما ا     
داشتن ایران و نیز عراق و سوریه است. خود وسیله در ضعف اقتصادی نگاه

کند. امریکا و متحدان اسرائیل ایران را تهدید به جنگ در سوریه می
ا تسلیم اروپائیش قطعنامه محکوم کردن ایران بخاطر مداخله در یمن ر

کند. نماینده امریکا در سازمان کنند و روسیه آن را وتو میشورای امنیت می
گذارد هائی را در مورد ایران به اجرا میکند امریکا تصمیمملل متحد تهدید می

ترتیب،  که از دست روسیه، در جلوگیری از آن، کاری ساخته نباشد. به این
دارند و هم نزد ها گرفتار نگاه میامریکا و متحدانش هم ایران را در جنگ

دهند می مردم منطقه، ایران را از عوامل، بلکه تنها عامل مرگ و ویرانی جلوه
 افزایند. ها برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، مرتب میو هم بر بهانه

گویند چرا امریکا و شوند به ما مییکبار دیگر، امرهائی که واقع می    
گویند: واهند ایران را گرفتار خفقان اقتصادی کنند. میخمتحدانش می

امریکا بمثابه ابر قدرت در حال انحطاط، به نسبتی بیش از آنچه افول 
شود. چراکه حفظ موقعیت گری نیازمندتر میکند، به ویرانمی

مسلط خویش و دیر پا کردن بردن و خوردن ثروتهای منطقه را در گرو 
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ای منطقه، بخصوص کشورهای نفت تر کردن کشورههرچه ضعیف
که ها مستثنی نیستند. اال ایننشینبیند. عربستان و شیخخیز می

ناگزیر کردنشان در بر دوش گرفتن  داشتن آنها از راه ضعیف نگاه 
های تعادل قوا در منطقه و های سنگین تسلیحاتی و دیگر هزینههزینه

ایفای نقش پشتوانه  بازگرداندن درآمدهای نفتی به اقتصاد امریکا و
. این واقعیت را همگان گیردالمللی انجام میدالر بمثابه پول بین

یابد. یابد؟ چرا، در مییم والیت مطلقه فقیه در نمیژاند از چه رو، ردریافته
که نیاز خود به محوری که امریکا و متحدانش در سیاست داخلی و اال این

ت که خود را در وضعیتی قرار داده اس داند. اینخارجی است را حیاتی می
 است که نه راه پس دارد و نه راه پیش.

 ن بود:در این وضعیت، اگر بنا برای    
  

داری کار طبیعت و . اگر عدالت میزان تمیز حق از ناحق بود، نظام سرمایه1
 99کرد که یک درصد برابر ساخت و چنان نمیمنابع موجود در آن را نمی

زیر سلطه که  –داشته باشد. میان کشورها، بجای روابط مسلط درصد ثروت 
های است، رابطه عامل ویرانی روزافزون نیروهای محرکه و طبیعت و منابع آن

شد و حق با حق، سبب تعاون جهانیان در رشد انسان و عمران طبیعت می
های جهان امروز،گرفتار مسابقه تسلیحاتی و نیز افزایش میزان تخریب نیرو

گری حرکه بخاطر به حداکثر رساندن سود و دست باال را پیداکردن در سلطهم
 گشت.اقتصادی، نمی

سلطه همه جانبه، با هدف کردن   مردم ایران که برای رها شدن از و    
دادند و استقالل و آزادی، انقالب کردند، تن به بازسازی استبداد وابسته نمی

سلطه را توجیه بازماندن در این رابطه یرز –ها در روابط مسلط ماندن جامعه
گذاشتند و، امروز، کشور کردند و، برنامه استقالل و آزادی را به اجرا مینمی

 بود.آنها الگو برای جهانیان می
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ن امروز نیز، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، به مردم ایرا. 2
ریب یرسلطه، راهکاری جز تخز -وابط مسلط رآموزد که در می

نیروهای محرکه وجود ندارد. برفرض که ایران بر تمامی منطقه 
مسلط هم بگردد، حاصلی که برای ایران خواهد داشت، هرچه 

است. گری تر شدن بار اقتصادی اینگونه سلطهتر و کمرشکنسنگین
چراکه از یمن و سوریه و لبنان و حتی عراق، جریان سرمایه و دیگر 

خاطر که شود. نه تنها بدینن، برقرار نمینیروهای محرکه بطرف ایرا
روهای محرکه جریان از ایران نی -منهای عراق  –به طرف این کشورها 

خاطر نیز که اقتصاد ایران مصرف محور است و خود دارند، بلکه بدین
یم ژمبتلی به صدور نیروهای محرکه و تخریب آنها است. هرگاه ر

خواست در منطقه حتی میدانست و حفظ خود را اوجب واجبات نمی
موقعیت متفوق پیداکند، کار اولش، ایجاد اقتصاد تولید محور 

دانیم که این اقتصاد با استبداد والیت شد. و میباید مینیرومند می
مطلقه فقیه سازگار نیست، اینست که تدابیری را عقیم گذاشت که در 

. شته شدندبهار انقالب، برای بنای اقتصاد تولید محور به اجرا گذا
سخن گفت، تدابیر پیشنهادی در « اقتصاد مقاومتی»ای از وقتی هم خامنه

با . برنامه عمل را مثله کرد تا که بنای اقتصاد تولید محور ناممکن گردد
دانند اگر امریکا در پی دانستند و میکه او و دستیارانش میاین

سی این ی تنفخاطر است که مجارکردن اقتصاد ایران است بدینخفه
   .اقتصاد در اختیار اقتصاد مسلط است

  
در دهد: . عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، به ایرانیان هشدار می3

بهمان اندازه « رشد اقتصادی»اقتصاد مصرف و رانت محور، میزان 
شود، میزان تخریب نیروهای محرکه و طبیعت را که بزرگ می

ور بیشتر نفت و ورود بیشتر کاال دهد. چراکه معنای آن صدافزایش می
آلودگی بیشتر  و افزایش حجم نقدینه، بمبی در انفجاری دائمی و 
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. عدالت بمثابه گرفتن بیابان شدن ایران استمحیط زیست و شتاب
اکنون در غرب، اقتصاد دانان دهد که هممیزان به مردم ایران هشدار می

دهند که باید تا فرصت نسبت به آینده نزدیک کشورهای صنعتی هشدار می
که در واقع رشد تخریب نیروهای محرکه توسط « رشد اقتصادی»هست، به 

آورند بمیان می« ضد رشد»داری است، پایان داد. بسیاری سخن از سرمایه
و، آرام آرام، رشد بر پایه استقالل و آزادی )نگاه کنید به کتاب رشد جلد 

به رشد انسان و عمران طبیعت، صدر( را، بمثااول، نوشته ابوالحسن بنی
اگر فرض کنیم فرصتهای ایران بتمامه کنند. در این وضعیت، مطرح می

ترین کار، خارج شدن از روابط قوا، در سطح نسوخته باشند، عاجل
منطقه و جهان و به اجرا گذاشتن الگوی اقتصادی جدیدی بر میزان 

 عدالت، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق است.
های برنامه تفصیلی رخوانندگان این وضعیت سنجی است که آن را پایهب    

اه رعمل در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بدانند و از 
ت به ، یعنی به بحث گذاشتن آن با یکدیگر و انتشار آن، نسب«رادیو بازار»

 ضرورت تغییرکردن و تغییردادن وجدان همگانی پدید آورند.
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                                                                    صد و نود و یکم: وضعیت سنجی یک

بحران اتمی و نیاز به نقش جاسوسی در ایجاد 

 استقالل؟

 
 

 2018مارس  8 برابر 1396اسفند  17
ها به قدرتهای خارجی است. اجار تا امروز، گرفتار وابستهق  ایران از دوران    

تیار هم دولت در اختیار آنها است و هم به اندازه کافی خود فروخته در اخ
سخت بدل کنند. در ایجاد د و آن را به بحرانی که مسئله بسازندارند برای این

را یکی از هدفهای بحران اتمی که ایران را گرفتار تحریم گردانده و اینک آن
هائی پدید یم و گروهژاست، توسط ر امریکا کرده« سیاست نظامی جدید»

ان است که خویشتن را از استقالل و آزادی محروم و به خدمت بیگانگ آمده
ستناد اسناد ابه  ، گارت پورتر2018مارس  3در اند. بتازگی، در آمده

های جاسوس و سازمان مجاهدین خلق را، «ایرانی»محرمانه سیا، نقش 
اطر بمثابه آلت فعل موساد اسرائیل، در ایجاد این بحران، یکبار دیگر، خ

 است:  نشان کرده
 

برای کشف برنامه  Operation Merlin« عملیات مرلین» ❋
 اتمی ایران:

، 2015جفری استرلینگ، مسئول عملیات مرلین در سیا، که در سال  ☚
بخاطر لودادن جزئیات این عملیات به جیمس رایزن، خبرنگار روزنامه 

ماه زندان، در ماه  42نیویورک تایمز، زندانی شده بود بعد از گذراندن 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28168-2018-03-08-15-33-41.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28168-2018-03-08-15-33-41.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28168-2018-03-08-15-33-41.html
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انویه، آزاد شد. او به این علت محکوم شد که افشای عملیات به امنیت ملی ژ
 است.امریکا صدمه زده 

خاطر بود که فرض بر این بود که ایران در کار حکوم شدن او بدینم    
 ساختن بمب اتمی بوده و عملیات محرمانه سیا برای پی بردن به اندازه

است. در حقیقت، او زندانی شد زیرا معلوم پیشرفت برنامه اتمی ایران بوده 
که است. توضیح اینات مرلین نبوده شد فرض، معتبر نبوده و نیازی به عملی

ران ، در این باره که ای2001نخستین برآورد اطالعات ملی امریکا در سال 
اون برنامه تولید سالح اتمی را در دست اجرا دارد، نتیجه اعمال نفوذ مع

است. در مورد  بوده James L. Pavitt  اداره عملیات سیا، جیمس پاویت
ر عاون رئیس جمهوری در مورد تولید سالح کشتاایران، او از دیک چنی، م

تر بود. تاریخچه کامل تعامل اداره عملیات و اداره تحلیل جمعی عراق، جدی
یک گزارشی در بردارنده  1999کند که او در سال اطالعات سیا معلوم می

تون، اعالن خطر نسبت به برنامه اتمی ایران ساخته بود تا که موافقت کلین
 وقت امریکا را نسبت به عملیات مرلین بدست آورد.رئیس جمهوری 

  
را  ماجرای عملیان مرلینکند: پاویت عملیات مرلین را طراحی می ☚

 بدون توجه به دوستی بسیار نزدیک پاویت با جورج تنت، رئیس وقت سیا،
توان اندر یافت. ارتقای مقام پاویت و مدیر اداره عملیات شدن او دلیلی نمی

ر دبا تنت نداشت. دوستی این دو بدانحد بود که وقتی تنت، جز دوستی او 
 سیا را ترک گفت، پاویت نیز خود را بازنشسته کرد. 2004وئن ژ 3

، او عضو مرکز جلوگیری از بسط اسلحه اتمی سیا شد، 1993وقتی، در      
به این فکر افتاد که در اداره عملیات سیا، دایره ای ایجاد شود که فقط به 

گیری از انتشار اسلحه اتمی بپردازد. او پیشنهاد کرد که این دایره کار جلو
آوری جدید این اختیار را داشته باشد که نه تنها اطالعات در این باره جمع

کند، بلکه بتواند دست به عملیات سری برای جلوگیری از انتشار سالح 
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که در  ای نیز بزند. و این کار را با مأموران مخفی خود انجام دهدهسته
 کنند.پوشش شخصی و نه رسمی، عمل می

، بمحض اینکه تنت به معاونت سیا منصوب شد، پاویت مدیر 1995ر د     
ای در اداره عملیات سیا شد. و درجا، دایره جلوگیری از انتشار سالح هسته

، 1996به طراحی طرح عملیات مهم در مورد ایران مشغول شد. در مارس 
ای را طراحی کرد برای داره عملیات سیا، برنامها« دفتر طرحهای ویژه»

اینکه، نقشه دستکاری شده سامانه روسی منفجر کردن سالح اتمی 
"Fireset" russe TBA-486 ها بدهد. هدف این بود که ا به ایرانیر

 های خویش را از بین ببرند.ایرانیها با بکار بردن آن، ساخته
گوید که یک ری بودن خارج شد، میید س، از ق1997بنابر سندی که در     

آید و مهندس روسی که به امریکا مهاجرت کرده بود، به استخدام سیا در می
شود که آن نقشه را به ایران بدهد و در باره برنامه اتمی ایران مأمور می

این برغم آنکه سیا به این نتیجه نرسیده بود که اطالعات کسب کند. 
 ی است.ایران در حال ساختن بمب اتم

گوید: از قید محرمانه خارج شد، می 1997سند دیگری که در ماه مه  ☚
. «هدف تحصیل اطالع موثق در باره برنامه تولید سالح اتمی ایران است»

ت تا علت آن این بود که تنت، رئیس سیا، نیاز به توجیه عملیات مرلین داش
 طرح عملیات مگر، رئیس جمهوری اجازه اجرای آن را صادر کند. پاویت که

، معاون اداره 1997وئیه ژمحرمانه بر ضد ایران را در جیب داشت، در 
یا س، اداره عملیات 1998فوریه  2عملیات سیا شد. بنا بر سند دیگری، در 

قشه نبه دوایر دیگر سیا، اعالم کرد که یک گروه آزمایشگاهی توانسته است 
قص نساخته است. یک ها داده شود را ه ایرانیبکاری شده که باید دست

 دیگر هم در نقشه ایجاد شد تا که چاشنی، سالح اتمی را منفجر نکند.
همه بخاطر آنکه برابر قانونی که بعد از برمالء شدن افتضاح ایران گیت این    

وضع شد، سیا مجبور بود هر طرح عملیاتی را به تصویب رئیس جمهوری 
را دریافت کرد. با وجود  ، نقشه ساختگی1999برساند. پاویت در اواسط 
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که این، مانعی بر سر راه تحصیل موافقت ریاست جمهوری بود و آن این
موضع رسمی اداره اطالعات سیا بر این بود که ایران برنامه تولید سالح اتمی 

برای کنگره تهیه کرد و در آغاز  1999ندارد. گزارشی که سیا در سه ماه اول 
گفتند حاصل گفتگو میان آنهائی بود که میبه کنگره تسلیم شد،  2000سال 

گفتند دارد. گزارش به ای ندارد و آنهائی که میایران برنامه تولید سالح هسته
گفت ایران در ترتیبی تهیه شد که نظر دو طرف را تأمین کند. بنابراین، نمی

کند و ها را ایجاد میگفت زیرساختکار ساختن بمب اتمی است بلکه می
 ای روی بیاورد.تواند به تولید سالح هستهمی« اده کندار»هرگاه 

ین گزارش برای اینکه رئیس جمهوری اجازه عملیات را بدهد کافی ا    
ه نبود. این شد که تنت و پاویت دست بکار شدند تا که نقشه دستکاری شد

ای که جیمس را بعنوان نقشه واقعی در اختیار ایرانیان قرار دهند. در مقاله
ان را در نیویورک تایمز انتشار داد، سیا این امک 2000انویه ژ 17در رازن 

کرد. بسا که ایران حاال دارای ظرفیت تولید بمب اتمی است، دیگر رد نمی
 ممکن است که بمبی نیز ساخته باشد. 

، توجیه مقامات حکومت 1999رایزن و میلر گزارش کردند، در سامبر  ☚
ولید تیه او به هیچ مدرکی گویای دست بکار کلینتون را شروع کرده بود. توج

کرد. به ناتوانی دوایر اطالعاتی امریکا از بمب اتمی بودن ایران، استناد نمی
ازار بی و مواد اتمی توسط ایران از ژسر درآوردن از چند و چون اخذ تکنولو

کرد. بدیهی است ارزیابی جدیدی که تنت در توجیه مقامات سیاه، استناد می
برد را اداره جاسوسی و اطالعات سیا تهیه نکرده بود. جون بکار میحکومت 

ارزیابی  مک لوگلین، معاون این اداره، در پاسخ به پرسشی گفته بود او از این
مه در وسائل اطالع ندارد. و وقتی نویسنده از او پرسید آیا این ارزیابی که اینه

آورد و یا اصالً نمیارتباط جمعی موضوع بحث شده، وجود داشت و او بیاد 
ز وجود نداشت، او به این پرسش پاسخ نداد. بدون تردید، تنت و پاویت ا

ل و روش معمول سیا خارج شدند تا بتوانند گزارشی را تهیه کنند فاقد دلی
 . مدرک اما مساعد نظر آنها مبنی بر به اجرا گذاشتن طرح عملیات مرلین
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از قید محرمانه خارج  1999امبر نو 18ه در سند دیگری از اسناد سیا ک    
است که به مهاجر روسی دستور داده شد یک سفر احتمالی  شد، حاکی از آن

، 2000، تدارک ببیند. در اوائل ماه مارس 2000به وین را، در اوائل سال 
انس ژمهاجر روسی نقشه دستکاری شده را به هیأت نمایندگی ایران در آ

 ی اتمی داد. ژالمللی انربین
پاویت گروه جاسوسی ،برای جاسوسی در ایران، در مورد برنامه  ☚

 دهد:اتمی را تشکیل می
اداره عملیات سیا تحت نظر پاویت گروهی از مأموران مخفی را رهبری  

کرد که مأمور بودند جاسوس نیز استخدام کنند برای کسب اطالعاتی که می
ه نه تنها ند. این ادارآمدبکار تخریب کامل تأسیسات اتمی ایران و عراق می

کرد، بلکه محتوای گزارشهای آنها را مهار فعالیت این مأموران را مهار می
سان، نقش دوگانه اداره خواهد. بدینکرد تا همان بشوند که مدیر میمی

آورد. چرا که اداره خود، سود عملیات تنازع منافع وخامت باری را بوجود می
شد. زیرا شت که در باره ایران تحصیل میمستقیم در ارزیابی اطالعاتی دا

ای باشند. خواست گویای نظر او دال بر وجود برنامه تولید سالح هستهمی
   گرفتند.بنابراین، اطالعاتی که مغایر این نظر بود، مورد اعتناء قرار نمی

است. یک عضو اداره روی داده  2001ینست آنچه واقعاً در سال ا    
، اقدام به 1995کرد، در سی و عربی را روان صحبت میعملیات سیا که فار

استخدام جاسوس برای کسب اطالعات از ایران و عراق کرده بود. 
ر داستعدادهای او در این زمینه بر مدیران اداره عملیات معلوم بودند: 

به او داده شود.  ، وعده داده شد که نشان اطالعات و ارتقای مقام 2001
ران أمور اطالعات بسیار مهمی در باره مسئله اتمی ایدر همان سال، این م

که این اطالعات برای پاویت و اداره عملیات بود. اال این بدست آورده
م نیافت، مشکل بوجود آورده بود. در نتیجه، نه تنها نشان نگرفت و ارتقاء مقا

 بلکه برکنار نیز شد. 
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رفت، نخست پورتر گرد قرار گ، پاویت تحت پی2005 وقتی در نوامبر    
و دگس، رئیس اداره عملیات، و سپس همین مأمور که از او با نام مستعار 

"Doe" سرمایه »شد، شهادت دادند. دو گفت: یکی از ارزشمندترین یاد می
دهد که استخدام من )این عنوانی است که سیا به جاسوسانی می« انسانی

ر اختیارم گذاشت. سه ، د2001ر مهمی را در سال کند(، اطالعات بسیامی
ها اخراج خط از این گزارش حذف شد و گزارش سبب شد که جاسوس

شوند. کوشش چند ساله دو، برای اینکه بداند کدام سه خط و چرا حذف 
 اند، بجائی نرسید. زیرا سیا مانع کار او شد. آن زمان به مطبوعات گفتندشده

د نویسنده فاش کرد و نزاست. اما وکیل داین سه خط مربوط به عراق بوده 
یران او یک ایرانی بود و او به دو گفته بود دولت ا« سرمایه انسانی»که 

ای کند را بکار تولید سالح هستهقصد ندارد اورانیومی که غنی می
سخت »این نخستین اطالع بود که یک جاسوس امریکائی که  ببرد.
است دقیق است ته ه یافکدانست اطالعی ، مردی شناخته شده که می«ارزنده

ای، در اختیار و آن را که راجع بود به عدم قصد ایران بر تولید سالح هسته
های خود در داد. دو این اطالع را به مافوقجامعه اطالعاتی امریکا قرار می

ئیس راداره عملیات سیا، گزارش کرد. و بازرس اداره بالفاصله با پاویت و 
الع را دار، بازرس به دو دستور داد این اطاداره دیدار کرد. بعد از این دی

 موضوع گزارش کتبی نکند و اطمینان داد که پاویت و رئیس اداره شخصاً 
ا که اطالع را به پرزیدنت بوش گزارش خواهند داد. اما دو به یمن ارتباطه

است. بعد از داشت، زود فهمید که اطالع به رئیس جمهوری گزارش نشده 
در باره تولید اسلحه کشتار جمعی توسط عراق، رویداد وضعیت مشابهی 

رد. نه رئیس سیا دو را از تصدی کاری که بدان مأمور بود، برکنار و بیکار ک
ه علت ارتقای مقام به او داده شد و نه نشان لیاقت. در دادگاه معلوم شد ک

اند. پاویت به تقاضاهای مصاحبه در این بیکار کردن او را هم به او نگفته
 پاسخ نداد. باره، 
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اویت مانع از آن شد اطالع جاسوس ایرانی سیا به اطالع رئیس جمهوری پ    
 و حکومت او برسد. در حالی که جامعه اطالعاتی امریکا مشغول ارزیابی

داشت.  ، بود نیز، آن را از این اطالع محروم نگاه2001وضعیت در سال 
ای است. ولید سالح هستهن در کار تگیری کرد که ایراجامعه اطالعاتی نتیجه
گیری قطعی نیست. پل پیالر افسر اطالعاتی سیا که اما گفت که این نتیجه

ده خاورمیانه و شمال افریقا حوزه مسئولیت او بود، در مصاحبه با نویسن
ید گفت: جامعه اطالعاتی هیچگونه دلیل و مدرکی که دولت ایران بکار تول

 بمب اتمی است، در اختیار نداشت.
دیهی است اگر اطالع جاسوس ایرانی به رئیس جمهوری و مقامات ب ☚

گرفت، پویائی ارزیابی، بنابراین، شد و مبنی قرار میحکومت او گزارش می
کرد که یک جناح از دستگاه داد. دست کم معلوم میوضعیت را تغییر می

 دهد.دهد و جناح دیگر بدون اطالع نظر میاطالعاتی بر پایه اطالع نظر می
گونه اطالعی از این نوع، در ، هیچ2001کند که، در یالر تأکید میپ    

کند، گران اداره اطالعات سیا قرار نگرفت. او خاطر نشان میاختیار تحلیل
بود، به ندرت، در دسترس ارزیابی  اطالعی از آن نوع که دو بدست آورده

جاسوس ایرانی  گرفت. بعد از خواندن اطالعی کهکنندگان اطالعات قرار می
طالع اکسب کرده بود، پیالر گفت: او در موقعیتی نیست که بتواند ارزش این 

باید در اختیار اداره اطالعات سیا قرار را تعیین کند. اما این اطالع می
گشت. ها از منابع دیگر زده و ارزش آن معین میگرفت تا به محک اطالعمی

ها بر پایه این رشته ارزیابینتیجه سانسور این اطالع این شد که یک 
فرض تهیه شوند که ایران برنامه تولید بمب اتمی را در دست اجرا 

 .دارد
شد مهم هستند، ای از مدارک که ادعا می، مجموعه2004در سال  ☚ 
این مجموعه در اختیار اداره اطالعات آلمان قرار گرفت. «. بدست آمد»

بنابر آنها، ایران در کار تولید بمب اتمی بود. حکومت بوش مدعی شد که 
این مدارک در لپ تابی ثبت هستند که به یک مهندس ایرانی تعلق دارد. 
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، مقام ارشد پیشین وزارت Karsten Voigt کارستن فویگت اما 
خارجه آلمان، دیرتر، فاش کرد که همه ماجرا ساختگی و مدارک 

دادند و این  جعلی بودند. زیرا مدارک را سازمان مجاهدین خلق 
گونه اطالعاتی ضد ایران را،  گروه ایرانی شناخته بودند به اینکه این

  دهد.گذارد، انتشار میر آنها میکه موساد اسرائیل در اختیا
شد.  2005ین اطالعات جعلی بطور مستقیم سبب ارزیابی سیا در سال ا    

ابی مایه ارزیابی که بنا بر آن، ایران در کار تولید بمب اتمی است. این ارزی
های متعاقب آن شد. بدنبال، فریفتاری پاویت و آلت شدن، سیا یک ارزیابی

 . بار دیگر آلت فعل شد
ملیات مرلین نمونه کاملی است از اطالع سازی و بر پایه آن طراحی ع    

کنند. نتیجه آن این شد که جفری عملیات وقتی منافع دیوانساالری ایجاب می
گناه زندانی شد و امریکا، در آنچه به سیاستش در مورد ایران استرلینگ بی

دهای جدی و بیهوده ی را بر گزیند که واجد تهدیشود، راه و روشمربوط می
 برای امنیت امریکا است.

  

 : مثلث زورپرست بحران ساز ❋

کنند. چهار بحران را ها زندگی میسو، ایرانیان در بحرانز انقالب بدینا   
ساله و  8گیری و بحران جنگ ها خواند: بحران گروگانترینتوان بزرگمی

پذیر شدن سیاست توجیهگانه که سبب بحران اتمی و بحران جنگهای هفت
است. در ایجاد این چهار بحران، سه رأس مثلث  نظامی جدید امریکا شده

 اند:زوررست شرکت داشته
گیری، با بردن شاه به امریکا و پیش از آن با مراجعه اشرف بحران گروگان● 

روز ادامه یافت.  444پهلوی به راکفلر و کیسینجر، آغاز گرفت و بمدت 
تهیه و در ایران اجرا شد. ایران در محاصره اقتصادی  طرح در امریکا

قرارگرفت و با باالکشیدن میلیاردها دالر ثروت ایرانیان، به قول کارتر، ایران 
نقره داغ شد. صدام به تجاوز نظامی به ایران برانگیخته شد و ایران گرفتار 
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گیری توسط موسوی ساله گشت. بدیهی است طرح گروگان 8جنگی 
 اجرا شد. « دانشجویان پیرو خط امام»ا و پاسداران و هخوئینی

کردند و متالشی کردن ارتش به تحریکات را عوامل مالتاریا تصدی می● 
« وحانیر»ه نیز با چراغ سبز خمینی، کار روزمره دستیاران ژبهانه کودتای نو

ا چراغ و پاسدار او شد. برای برانگیختن صدام به قشون کشی به ایران، امریک
انگلستان  براون، وزیر خارجهژ رژز داد و بختیار و ارتشبد اویسی، به اتفاق سب

شی ه را با هدف در معرض تالژبه بغداد رفتند. پیش از آن هم، کودتای نو
 قراردادن ارتش، تدارک کردند.

یم صدام درآمد، در جنگ بر ژروه رجوی هم از زمانی که به خدمت رگ    
 ضد ایران، دستیار شد.

جوی ریم با ایجاد پنهانی تأسیسات آغازگر بود و گروه ژن اتمی را ربحرا● 
 آلت فعل موساد شد در ارائه مدارک جعلی و عواملی در سیا، با سانسور
 اطالعات ناسازگار با منافع دستگاه حاکم بر امریکا و دست مایه کردن

ن بار برای مردم ایران را بوجود آوردند و ایمدارک جعلی، بحران بس زیان
 بحران همچنان گریبانگیر ایران است.

ک در این میان، رضا پهلوی، نوه رضاخان، به مالقات سرپائی سناتور م● 
پرسد: وضعیت که تغییر شود و بعنوان آخرین سئوال از او میکین نائل می

که گویای خود حقیر پنداری کرد، با سپاه چه باید کرد؟ این پرسش غیر از این
گوید از بین رفتن ی نیز هست. چرا که او در علن میاست، گویای کم عقل

داند است که او در ایران موقعیت پیدا کند. عقل عادی نیز می سپاه، شرط آن
ش که در علن نباید، گفت راه حل، انحالل سپاه است )همانند انحالل ارت

ای در ایران ندارد بر همگان آشکار کرد که آینده« سئوال آخر»عراق(. او با 
لث کارش ایفای نقش آلت برای نگاه داشتن مردم ایران در مدار بسته مث و

 زورپرست است.
اما ماندن و نماندن در مدار بسته مثلث زورپرست، هرسه رأس محور کننده     

توانند در این قدرت خارجی در سیاست داخلی، جبری نیست. مردم ایران می
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نها عبور کند، سه خوان اول، مدار نمانند. از هفتخوانی که جنبش باید از آ
گری و سومی گرائی و خشونتیم و دیگری خشونتژیکی ماندن در محدوده ر

هائی هستند که هرگاه مردم از آنها عبور مدار بسته مثلث زورپرست، خوان
کنند، تغییر مطمئن از والیت مطلقه فقیه به دولت حقوقمدار، قطعی خواهد 

ن از خوان اول عبور کردند، شعار کنندگاماه، جنبششد. در جنبش دی
تو فریاد بیرون بیا هموطن حق» ، و «استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی»

یم توانست ژگویای اراده عبور از دو خوان دوم و سوم نیز بودند. اما ر« بزن
گری و نیز ایجاد ترس از با استفاده از فراخواندن جنبش کنندگان به خشونت

 گیر کند. ارجی، جنبش را زمیندو رأس آلت فعل قدرت خ
ین سه رأس زورپرست تغییر ماهیت امردم ایران باید بهوش باشند:     

دانند. بنابراین، دهند. زیرا تغییر ماهیت را سبب انحالل خود مینمی
مردم باید محل عمل خویش را بیرون مدار بسته مثلث زورپرست قرار 

ور آنها، از طریق این دهند تا که مداخله قدرت خارجی در امور کش
 .عوامل، ناممکن بگردد
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                                                             صد و نود و دوم :وضعیت سنجی یک

 کندوقتی ترس خانه عوض می

 
 2018مارس  15 برابر 1396اسفند  24

است که از مردم بترسد، ین واقعیت که، در ایران، نوبت به رژیم رسیده ا    
زند. از آنقدر عیان است که وسائل ارتباط جمعی معتبر، نمیتوانند بدان نپردا

است. اما پرداخته ، نیز به تفصیل بدان 2018جمله لوموند اول مارس 
 یمژواقعیت را در جامعیت خود باید شناسائی کرد. عینیت ترسهائی که ر

دیگر باز بدانها گرفتار است و ترسها که مردم بدانها گرفتارند را باید از یک
 :های آنها را بایکدیگر جستشناخت و رابطه

  

 :ها گرفتار استیم بدانژها که رترس ❋

  
یم سرشتی ژیمی ترس اولش از فقدان مشروعیت است. وقتی رژ. هر ر1

کند. دهد که از مرام اخذ میاستبدادی دارد، نخست مشروعیتی را از دست می
تواند گفته کند، دیگر نمیخاطر که مرام را از خود بیگانه و میان تهی میبدین

ای قیه، از ساختهیم والیت مطلقه فژو کردار خود را بدان مشروع بنمایاند. ر
بیان »گرفت که والیت فقیه بود. این ساخته، نخست ضد مشروعیت می

شد که بر زبان خمینی، جاری و به گوش جهانیان رسید. و سپس، « انقالب
حد که نظریه ساز والیت فقیه، آقای  کرد، تا بدانبا فقه سنتی قطع رابطه

د. روحانیانی که نگران منتظری، والیت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خوان
و خود هستند، از اظهار مخالفت با والیت فقیه، « اسالم سنتی»سرنوشت 

کنند. و امروز، والیت مطلقه فقیه ساختگی، از همان محتوای خودداری نمی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28261-2018-03-15-14-21-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28261-2018-03-15-14-21-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28261-2018-03-15-14-21-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28261-2018-03-15-14-21-42.html
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است. تا آنجا که به دنبال تغییر نماینده ناچیز که داشت نیز میان تهی شده 
از درون « رهبر»پاه، دلیل آنرا نگرانی س« فرمانده کل»ای در سپاه، خامنه

 ، شمرد.«روحیه انقالبی»توجه شدن به معنویت و گم کردن سپاه، بخاطر بی
  

ای چه یم بعد از خامنهژشود: سرنوشت ر. ترس دوم از ترس اول ناشی می2
باید با موافقت دو حوزه « رهبر»گویند های قم و نجف میشود؟ حوزهمی

گوید باید به تصویب مردم برسد و سپاه یم میژر معین شود و جناحی از
 و باشد.ابعدی آلت فعل « رهبر»خواهد می
ها، دیگر همان که بود نیست. یم و مردم و نیز حوزهژعادل قوا میان رت    
یم و ژای راعتباری است. اگر خامنه یم دست باال را ندارد. در منتهای بیژر

 یاست نظامی جدید امریکا کرد، یککشور را گرفتار هفت جنگ و قربانی س
است که موقعیت متفوق در منطقه، سبب دست باال را داشتن دلیل آن این 

های زهیم با حوژیم با مردم و میان رژیم، میان رژدر تعادل قوا، در درون ر
لی که دینی، پیدا کند. اما بخاطر اثر آن بر اقتصاد و برف انبار شدن مسائ

یم و ژشوند، تعادل قوا را بیش از پیش به زیان ریشوند و حل نمساخته می
 است. اصل والیت فقیه کرده

  
شود. یم که زمان به زمان بزرگتر میژ. ترس از فقدان انسجام در درون ر3

است. مصاحبه کرباسچی یم را به حال فلج درآورده ژچرا که رو در روئیها ر
ه در باره چرائی ناتوانی روحانی و حکومت او از عمل، بخصوص در آنچه ب

گان قابل ه برای همکهائی را در بردارد شود، واقعیتاقتصاد مربوط می
یم را منسجم کند، ژاست ر مشاهده هستند. بنظر او، روحانی نه تنها نتوانسته

طلبان و دیگر جانبداران حکومت خود را نیز است اصالح بلکه نتوانسته 
 منسجم کند. 

روی از خمینی، تر است. او که در دنباله ای باز هم عیانناتوانی خامنه    
است، کار را بجائی ت کن را در پیش گرفته رویه اختالف بیانداز و حکوم
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است که در هیچ کجا، انسجام و همکاری وجود ندارد. بسا درون رسانده 
 تر هم هست.سپاه بهم ریخته

  
یم که استعداد ژهای مستمر و طبیعت ر. فقر مدیران الیق بخاطر تصفیه4

ست اشود. کرباسچی گفته کش است و ترس از آن که شدید و شدیدتر می
است پس چرا لنگ  میلیون دانشگاه دیده یافته 40سال، ایران  40ظرف 

است. در حقیقت،  مدیران الیق هستیم؟ او خود به این پرسش پاسخی نداده
ها سوزند. قاجارها و پهلویاستبداد جهنمی است که استعدادها در آن می

ز اها را یم، استعدادژاستعداد کش بودند و فقدان منزلت و امنیت در آن ر
تر است. یم والیت مطلقه فقیه استعداد کشژداشت. رتصدی کارها باز می
است که مرتب استعداد  گونه امنیت و منزلتی نیست. ایندر این استبداد، هیچ

ها کشد. قرآن امر واقع مستمری را خاطر نشان انسانکشد و ناالیق را بر میمی
ری که مسلط شوند، آنرا فاسد شوملوک بر هر کگوید: کند آنجا که میمی
 کشند. عزتان را بر میکنند و باعزتان را خوار و بیمی

  
شود. حاال تر نیز می. ترس از وضعیت نابسامان اقتصادی که مرتب نابسامان5

یم هشدار بدهد ژاست که به رالمللی پول رسیده دیگر نوبت به صندوق بین
 نظیم سیاست پولی و ارزی، همکه خطر انفجار وجود دارد: ناتوانی از ت

که و هم بخاطر این« برجام»ها بعالوه وضعیت بال تکلیف بخاطر تحریم
 –اقتصاد مصرف و رانت محور است و هم بخاطر اینکه مافیاهای نظامی 

گذارند نرخ رانت پائین بیاید، سبب تشدید هستند و نمی مالی بر اقتصاد حاکم
یم از مقابله با بیابان شدن کشور ژناتوانی ر ها و دامن گستردن فقر ونابرابری

 است. گشته
  

. ترس از قدرتهای خارجی. که اینک با برکناری تیلرسون، وزیر خارجه 6
نژاد متکی را برکنار کرد و جانشین شدن او امریکا، با همان شیوه که احمدی
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یم والیت مطلقه فقیه، ژگیری حداکثر با ربا مایک پومپئو، جانبدار سخت
های یم قدرتژگیری تا امروز، رشود. درحقیقت، از گروگانبیشتر نیز می

است.  خارجی، خاصه امریکا، را محور سیاست داخلی و خارجی خود کرده
یم والیت فقیه ژاست ربه آن قدرتها امکان داده « دشمن»این نیاز شدید به 

تر گستردهها بکشانند و قلمرو این جنگها را، بطور روزافزون، را به جنگ
 است که  کنند. نتیجه این

وع است و سخن گفتن از عادی کردن رابطه با آن نیز ممن« دشمن»امریکا ● 
و با  است. و امریکا، از گروگانگیری تا امروز، بطور مداوم، در ایران عمل

 کند. ترش میکشاندنش به جنگها، ناتوان و ناتوان
والیت  یمژودیها و متحدانشان و راروپائی ها میان امریکا و اسرائیل و سع● 

یم ژاست که خطاب به ر یم را بگیرند؟ اینژفقیه، چگونه بتوانند جانب این ر
برجا بماند، توقعات حکومت ترامپ را « برجام»خواهی گویند: هرگاه میمی

 برآورده کن!
کنند، مردم ها نیستند که ضد ایران هستند و عمل مییمژدر منطقه، تنها ر● 

 اند. یم را به ضدیت با ایران تعمیم دادهژورها نیز ضدیت با راین کش
روس و چین هم فرصت را برای هرچه بیشتر دوشیدن ایران مغتنم ● 

 اند. در نتیجه،شمرده
شود ایران در هفت جنگ است: جنگ اقتصادی که مدام تشدید می● 

است(و جنگ  میلیون بشکه در روز کاهش یافته 2)صدور نفت به زیر 
های تروریست و جنگ با پا درمیانی ظامی و جنگ بواسطه گی گروهن

های مسلح و جنگ مذهبی و جنگ تبلیغاتی و جنگ دیپلماسی که سازمان
ئیل بر این هفت جنگ باید افزود تهدید شدن به جنگ از سوی امریکا و اسرا

طرح مشترک امریکا و »و دولت سعودی )برنامه نظامی جدید امریکا و 
 در نتیجه،«. ر ضد ایراناسرائیل ب
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های اعتراضی که حاال دیگر روزمره . ترس از مردم: با مشاهده جنبش7
اند و نیروهای محرکه جامعه )دانشجویان و زنان و دهقانان و کارگران( شده

یم از مردم بیشتر از ترس مردم ژتوان گفت که ترس ردر آنها شرکت دارند، می
 زمند سنجش افکار نیست. زیرا مردم دریم نیاژیم است. مغضوبیت رژاز ر

های افکار که کنند. با وجود، سنجشفرصتی بیزاری خود را از آن، ابراز می
گویند، اقلیت جامعه از دو جناح آیند، نیز، مییم بعمل میژدر محدوده این ر

یم ژکنند. در حقیقت، ترس مردم از ریم جانبداری میژیم و نیز مجموعه رژر
ترسند، ترس از وضعیت خویش در ست، آنچه مردم از آن میاکاهش یافته 

 تواند بوجود آید:یم میژحال حاضر و، بیشتر، از وضعیتی است که با سقوط ر
  

 :ترسهای مردم ایران ❋

  
ای شدت و ضعف ترسهای گوناگون آن را گزارش . وضعیت هر جامعه1

ور و سامان ان شدن کشکاری و فقر و بیابکنند. وضعیت اقتصادی، بیمی
گویند، ترس اول مردم کشور، ترس از اقتصاد نپذیرفتن اقتصاد کشور می

 مصرف محور و وابستگی مردم در خورد و خوراک و... خود به بودجه دولت
ای که در حقیقت وجود ندارد. زیرا برداشت از تولید جامعه است. بودجه

ا سری است که بنیست. بودجه از فروش نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر و ک
شود. حکومت روحانی نتوانست ساختار بودجه و اقتصاد را تغییر قرضه پر می

 است. دهد، ناگزیر، وضعیت به تشخیص جمهور مردم، بدتر نیز شده
  

شود: مردمی که در زندگی روزانه خود به . ترس دوم از ترس اول ناشی می2
تر شدن وضعیت را سختاند، فشار از بیرون بودجه دولت و واردات وابسته

ای در ها نیست. خامنهکنند. اما ترس تنها از تحریماقتصادی خود تلقی می
مقام توجیه مداخالت نظامی در کشورهای منطقه، مدعی شد اگر در عراق 

بجنگیم. نادانسته « دشمن»و سوریه نجنگیم، باید در کرمانشاه و همدان با 



162 
 

های مستقیم و نیابتی قرار داده اعتراف کرد که او کشور را در معرض جنگ
خواست همان ترس را تشدید کند که در مردم ایران است. بدیهی است، می

یم بخورد، ایران سوریه ژشود: اگر دست به ترکیب این راست و میالقاء شده 
 شود. می
است. در آنچه یم والیت مطلقه فقیه، سوریه شده ژال اینکه ایران تحت را     

است و  شود، وضعیتی بدتر از سوریه یافتهسرزمین وطن مربوط میبه طبیعت 
شود نیز کم از در آنچه به اتالف سرمایه و دیگر نیروهای محرکه مربوط می

های اجتماعی را که بر این دو بیفزائیم، ایران را در شمار سوریه ندارد. آسیب
ایران ترس . اگر مردم ها را دارندعیتیابیم که بدترین وضکشورهائی می

پذیر کنونی را با ترس فعال جانشین نکنند، کار کشور ساخته فعل
شود به ترتیبی که بازسازی آن اگر نه ناممکن، نزدیک به آن می

سان که هست دیدن، خواهد شد. ترس فعال یعنی وضعیت را همان
یعنی پشخور کردن و جبر بدتر شدن وضعیت را دیدن، از سرنوشت 

 . ر کردن و برای تغییر دادن برخاستنجبری ترسیدن و تغیی
  

یم به روش انقالبی، ژ. دو ترس باال، پدید آورنده ترس سوم هستند: تغییر ر3
یم والیت مطلقه فقیه را پیش روی عقول فردی و ژوضعیت ایران بعد از ر

یم از ژدهد: چهار دهه تبلیغ این دروغ که اگر رجمعی مردم ایران قرار می
نیست خالء را پرکند و ایران عرصه زد و خوردهای میان برخیزد، کسی 

است. در این تبلیغ، حاشیه بوده « طلبیاصالح»شود، متکای مسلحانه می
است  اند و دارند. این تبلیغ مؤثر بودهیم نیز شرکت فعال داشتهژهای رنشین

بدینخاطر که مردم ایران، خود را شهروندان حقوقمندی که تغییر را 
اند. تا حکومت روحانی، ویش از حقوق بدانند، تعریف نکردهبرخورداری خ

« مزخرفات»سخن گفتن از حقوق ممنوع بود. شاه سابق، حقوق بشر را 
را « حقوق انسان غربی»دانست و خمینی و جانشین او نیز هواداری از می

صدر خواندند. روحانی سانسور حقوق انسان را ادامه های بنییکی از جرم
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شود، بدلی را جانشین اصلی آنچه به حقوق شهروندی مربوط می دهد و درمی
 کند. یم سانسور میژکند. تازه بدلی را هم رمی
رهنگ خویش فاگر مردم ایران حقوقمندی را قرار، بدین    

یافتند که این نه دادند. در میکردند و تغییر میساختند، تغییر میمی
نند یم اظهار کژر« تغییر ناگهانی»آنها هستند که باید ترس خویش را از 

 یم است که باید به انتظار تغییر تدریجی آن نشست، بلکهژو این نه ر
. خود آنها هستند که باید حقوق خویش را بشناسند و به آنها عمل کنند

زدائی، قلمرو باید با بکاربردن روشهای خشونتخود آنها هستند که می
 .ندیم را تنگ و به تغییر ناگزیرش سازژر

سان، هرگاه سه تمایل تاریخی ایران، تمایل دینی و تمایل بدین     
گر حقوق و رشد در استقالل و راهنمائی بیان ملی و تمایل چپ اندیشه

ای آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی، را بپذیرند، یا با نقد طرز فکره
و  خود، آنها را بیانگر این حقوق و رشد کنند به ترتیبی که در حقوق

رشد در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی همسانی 
کند. بجویند، بدیلی که تبلور این سه تمایل باشد واقعیت پیدا می

آیند وقتی خویشتن را حقوقمند می مردم نیز از لباس ترس بدر
های دور را نیز تا بخواهی شناسند و نه تنها آینده نزدیک که آیندهمی

دارد. راهکار دیگری برای رها شدن از ترسها وجود ن بینند.روشن می
است، از ترسها کاسته و  گوید بهمان نسبت که عمل شدهتجربه می

 است.میل به جنبش برای تغییر بیشتر شده 
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                                                                     وضعیت سنجی یک صد و نود سوم:

 هم چوب و هم پیاز؟

 
 

 2018مارس  22 برابر 1397فروردين  02
ه دنبال سفر لودریان، وزیر خارجه فرانسه به ایران و در پی سفر متیس، ب    

ن به عمان، یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان به ایراوزیر دفاع امریکا 
 است. همان دعاوی که اینک بر است. او حامل دعاوی امریکا بوده رفته

 همگان معلوم هستند:
کیلومتر،  3۵0های ایران به حداکثر محدود کردن بُرد موشک»   

 های ایران و شبهنشینی نیروسازی اورانیوم، عقبتعلیق همیشگی غنی
امیان طرفدار آن از سوریه، توقف مداخله ایران در عراق، یمن و نظ

 «. افغانستان و تبدیل حزب الله لبنان به یک حزب سیاسی صرف
است که کشورهای آلمان و انگلیس و فرانسه،  زمان، رویتر گزارش کردههم    
کنند. ها بر ضد ایران را آماده می، طرح تحریم«برای حفظ برجام»

ای طرح تهیه و تصویب و اجرا شود، ماجرای قرارداد وین، ماجر هرگاه این
انتخاباتی، روحانی وعده « مبارزات»شود. در خوردن هم چوب و هم پیاز می

های بجا مانده را نیز از میان برخواهد داشت. وعده او تحقق داد که تحریم
پیدا نکرد نه تنها بدین خاطر که امریکا تحریمهای جدید وضع کرد و 

انکهای بزرگ همچنان از کار با ایران خودداری کردند بلکه، سناتور ب
شود خارج می« برجام»، از 2018ماه مه  12گوید: ترامپ در امریکائی می

 19ماند. و در گوید برجام بر جا نمیو عراقچی، معاون وزارت خارجه می
 ند.کمارس، وزیر خارجه فرانسه، دعوت به اقدام مشترک بر ضد ایران می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28337-2018-03-22-15-42-03.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28337-2018-03-22-15-42-03.html
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اند و به مردم ایران، حقیقت را دینقرار، تا اینجا، کسانی راستگو بودهب    
اند. راستگوها اند و به مردم ایران، دروغ گفتهاند و کسانی دروغگو بودهگفته

دادند که قرارداد وین )برجام( وسیله کار قدرت به مردم ایران هشدار می
های خود. آنها گفتند بنابر قرارداد تحمیل شود برای افزودن مداوم برمسلط می

است و طرف تعهد متعهد کرده  105یم والیت فقیه ایران را به ژوین، ر
کند، ها را لغو کند. بنابراین، هر لحظه ارادهاست تحریممقابل، حتی نپذیرفته 

کند. بمحض اینکه ترامپ قرارداد همین قرارداد را وسیله فشار بر ایران می
گنجانده  قراردادها خواند و گفت: یا باید شرائط امریکا در آنوین را بدترین 

شویم، شرائط امریکا را، راستگوها به یمن شوند و یا ما از آن خارج می
ها که اینک وزیران خارجه فرانسه و وضعیت سنجی، شناسائی کردند. همان

آنها  دهد که کنند. زمان شهادت مییم ابالغ میژعمان به وزیر خارجه ر
 اند. ارداد، دروغگو بودهکنندگان آن قراند و توجیهاستگو بودهر

ها برای کردند: بهانهاستگویان، حقیقت دیگری را نیز خاطر نشان میر     
سازد برضد ایران را دستگاه والیت مطلقه فقیه خود می« برجام»استفاده از 

 دهد:گر قرار میو در اختیار قدرت سلطه
  

محور سیاست داخلی و خارجی کشور  وقتی قدرت خارجی ❋
 شود:یم ،خود ،مجری سیاست قدرت خارجی میژگردد، رمی

  
برنامه اتمی »ای، در مورد راستگویان، پیشاپیش، هشدار دادند که خامنه    

است. اما نه برای آنکه سیاست داخلی و خارجی ، تسلیم را پذیرفته «ایران
کشور، بر وفق موازنه عدمی، ترجمان حقوق ملی و حقوق ایرانیان بمثابه 

رانگر و فساد گستر انسان و شهروند، تحول کند، بلکه برای اینکه، استبداد وی
، مردم کشور «دشمن»دنِ است که با محور کربرجا بماند. او همچنان بر آن 

، 1397پذیر، نگاه دارد. در آستانه نوروز را گرفتار ترسها، بنابراین، فعل
یم، ژهای داخلی و خارجی ربدینخاطر که قرارداد وین با تغییر در سیاست
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با سیاست خارجی وارونه نشد و همراه نشد، یعنی رابطه سیاست داخلی 
سیاست داخلی همچنان تابع سیاست خارجی ماند، وضعیت اقتصادی کشور 

 و وضعیت ایران در منطقه را خطرناک گرداند:
  

ال س. وضعیت ایران در جهان، در پایان سال، بدتر از وضعیت آن در آغاز 1
اقمار،  ودولت سعودی  –سرائیل ا –است. چرا که جبهه امریکا  شده 1396

گوید طرح عملیات برضد ایران است و آشکارا میتر پیدا کرده شکلی قطعی
است. اروپا نیز، بیشتر به جانب این ائتالف گرایش را تهیه و به اجرا گذاشته 

است: یک نوبت برضد ایران قطعنامه به شورای امنیت ارائه کرد پیدا کرده 
های دهد که دارد طرح تحریمکه روسها وتو کردند و اینک رویتر خبر می

کند و وزیر خارجه فرانسه دعوت به اقدام جدید بر ضد ایران را وضع می
 کند؛مشترک برضد ایران می

  
. در منطقه، ایران گرفتار هفت جنگ است و آماج سیاست نظامی جدید 2

ه و امریکا نیز هست. افزون بر این، در سوریه، دادن سرباز و پول و اسلح
گذاری و سودبری سهم روسها است. در ه ایران است و سیاستنفت برعهد

وریه حال حاضر، توافق روسها با ترکیه، سبب اشغال نظامی منطقه کردنشین س
یم اعتراض زبانی ژاست. تا این زمان، اقدام بکنار، ر توسط قوای ترک گشته

نیاورده  عملبه این حمله و دفاع زبانی نیز از کردها که ایرانی بشمارند، نیز، ب
 است؛

  
. در عراق، بخش سنی نشین بکنار، سعودیها در بخش شیعه نشین نیز 3

یم منطقه کردنشین عراق را نیز برضد خود ژکنند. ریم رقابت میژدارند با ر
 است.  کرده
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که این ایام بیشتر از آن صحبت  –. در صورت حمله اسرائیل به لبنان 4
دیگر آن امکان کمک رسانی را که در  طلقه فقیهمیم والیت ژر ،-شود می

 حمله پیشین اسرائیل به لبنان داشت، ندارد. 
  

ها با سعودیها در عمان . در مورد یمن، خبری حاکی از گفتگوهای حوثی5
اند و یمن کاری اندازه نگاه نداشته است. این واقعیت که سعودیها در جنایت

یم ژاند، مانع از آن نشد که غرب برضد ربه کشتارگاهی ویران بدل کرده را 
« فعمنا»غرب نیز ایران قطعنامه تسلیم شورای امنیت کند. بدینسان، برای 

ی نیز وسیله. با اینحال، وضعیت یمن هر سرانجام« حقوق بشر»اصل است و 
 گیرد. پیدا کند، ایران نیز در شمار بازندگان قرار می

  
اعتمادی  یم سبب بیژشود، سیاست ر. در آنچه به افغانستان مربوط می6

 که ولیعهد اعتمادی است است. بر پایه همین بی همه گرایشها به آن شده
ها در خاک خویش است. ایگوید: ایران میزبان القاعدهدولت سعودی، می

 های دیگر افغان ها شدهاعتمادی گرایش رابطه با طالبان، نیز، موجب بی
 است. و

  
آمیز خود گوید ایران از روشهای تحریک. و در خلیج فارس، امریکا می7

امریکا بر خلیج فارس، تمکین قطعی  است. به سخن دیگر، به تفوقکاسته 
آویز حضور نیروی دریائی امریکا  است. در خور یادآوری است که دستکرده 

ده ساله و پس از آن، بوجود آور 8یم، در دوران جنگ ژدر خلیج فارس را ر
ترین ، اینک تحت سخت«بخشید»است. و نیز، بحرین که شاه سابق 

رحمانه، روزنامه لوموند و بی سال سرکوب مداوم 7سرکوبها است. بعد از 
مارس( شرح مفصلی در باره سرکوب اکثریت شیعه توسط شیخ بحرین  19)

 است.و قوای سعودی، انتشار داده 
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کم و کاست یم تابع بیژشود، سیاست ر. در آنچه به آسیای میانه مربوط می8
 در مورد تاجیکستان، –سیاست روسها است. استقرار استبدادهای وابسته 

در این کشورها بدون تابعیت سیاست  –یم ایران ژاسالم ستیز و مخالف ر
مقام گرفت. قائمیم والیت مطلقه فقیه از سیاست روسیه، آسان انجام نمیژر

ان بر جفراهانی در کار آزاد کردن کشورهای این منطقه از سلطه روسیه بود و 
ر روسها در یم والیت مطلقه فقیه دستیاژسر این کار گذاشت و اینک، ر

 است.  بازگرداندن این کشورها به زیر سلطه روسها شده
درصد سهم روسیه اندازه  80درصد سهم ایران و  20قرارداد نفتی  و    

میلیارد  36گوید و رقم یم والیت مطلقه فقیه به روسیه را میژباجگزاری ر
که ایران کند دالر بازرگانی میان ایران و چین نیز میزان باجی را گزارش می

  دهد. به چین می
از آنجا که سیاست داخلی، از اقتصادی و غیر آن، تابع سیاست خارجی  و    
ه یم است، این سیاست، بنوبه خود، عامل وابستگی روزافزون استبداد بژر

 قدرتهای خارجی است:
  

سیاست داخلی معلول و علت محور شدن قدرتهای خارجی  ❋
 :در سیاست داخلی

  
از سندی محرمانه  2018مارس  16رویتر مورخ . گزارش 1

کنند. از جمله این واقعیت که بر اثر تهدید ترامپ به راتصدیق می ها واقعیت
تمامی قراردادها و توافقات تجاری و » خارج شدن از قرارداد وین، 

اقتصادی ایران با اروپا و حتی چین و روسیه به حالت تعلیق 
گوید در صورت خارج شدن ی فرانسوی، میتوتال، شرکت نفت. «انددرآمده

ید به امریکا از قرارداد وین، تقاضای معافیت از تحریم را خواهد کرد. تهد
مه، روز اعالن تصمیم ترامپ،  12جنگ نیز، بهمان نسبت که به تاریخ 

 شود.تر میشویم، جدینزدیک می
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 های بر اقتصاد کشور عیان است:اثر این واقعیت     
  

درصد مردم  80ی، وزیری که استیضاح شد، از این واقعیت که . آخوند2
ا کشور زیر خط فقر هستند، ابراز نگرانی کرد. در صورت خارج شدن امریک

که وضعیت اقتصادی کشور علت اثر  –ها از قرارداد وین و بازگشت تحریم
ادی کشور بدتر خواهد شد. ، وضعیت اقتص-ها است بخشی تحریم

سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگ در مدار بسته  بخصوص که اقتصاد و
بدتر،  بد و بدتر محبوس و در این مدار، یک گذار وجود دارد و آن، از بد به

ماند. گرانی بیشتر است. بنابراین، اقتصاد مصرف و رانت محور باقی می
تر خواهند شد. در ز روزافزونهای اجتماعی نیکاری و آسیبشود. بیمی

 حقیقت،
  

ی . سه برابر شدن حجم نقدینه در حکومت روحانی، بمبی در انفجار دائم3
ها بروی واردات از ترس شدت تورم، که، بر اثر آن، است: بازتر کردن دروازه
شود، تنها انفجار مداوم نیست، بودجه دولت که هم تولید داخلی تخریب می

کند و هم به تر شدن است و هم بیشتر کسر بودجه پیدا میمحکوم به بزرگ
شود، هم اثر آن انفجار و هم خود انفجاری مداوم و هم تر میها وابستهقرضه

ش، عامل انفجاری در شکل تورم است. از اینرو، وضعیت اقتصاد، بیش از پی
شود که فقر آنها و به زیان اکثریت بزرگ می  مالی –بکام مافیاهای نظامی 
 شدت خواهد یافت. 

اید مردم را مأیوس کرد و باید مردم را امیدوار کرد و گوید نبروحانی می    
خواند. اما شادی می« سال توسعه اجتماعی و سال عدالت»او سال جدید را، 

زیر سلطهِ اقلیت  –و امید ذاتی حیات هستند. این قدرت )= رابطه مسلط 
کوچک با اکثریت بزرگ و بکاربردن نیروهای محرکه در دائمی کردن این 

وت اندوزی( است که غم و ناامیدی را جانشین شادی و امید رابطه و ثر
آن، سخنگوی « رئیس»کند. تا وقتی که حکومت مأمور این اقلیت است، می
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شادی و امید را افزاید. شود و وعده دروغ او، بر غم و ناامیدی میمردم نمی
ای که کنند. جامعهشور زندگی در سر و شوق رشد در دل، افزون می

تواند شادی و امید ذاتی قهر فرو رفته و فرومانده، چگونه می در فقر و
حیات را حتی به یاد آورد مگر با یاد آوردن توانایی خود و به جنبش 

 . در وضعیت کنونی، برخاستن
  

ای نیز نتوانست چون گذشته آن را کتمان . نارضائی همگانی که حتی خامنه4
ه در طول چهل سال، جز بر کند، در همانحال که معلول استبدادی است ک

مر( دامنه فساد و جنایت و خیانت ) بر اثر برخودافزائی امرهای واقع مست
است، از عوامل مهم اتخاذ سیاست تهاجمی دولتهای منطقه و امریکا  نیفزوده

 –ت وخامت وضعیت است که گویای شد -است. بزرگی ضریب نارضائی 
است بگوید  را بر آن داشته ه روحانیک –را بزرگی بودجه نیروهای مسلح 

کند. این نارضائی حاال دیگر معلوم می –تواند خرج دو ارتش را بدهد نمی
 شود. ز اظهار میشود، فعاالنه نیپذیرانه ابراز نمیتنها فعل

  
شود و دستگاه والیت مطلقه فقیه برای . کشور همچنان دارد بیابان می5

دهد. دستگاه اطالعاتی شکیل میکارشناسان محیط زیست پرونده جاسوسی ت
آبی ایران را به کاووس سید امامی اطالعات در باره بی مدعی است 

است و عیسی کالنتری، مسئول محیط زیست در داده ها میامریکائی
گوید: اطالعات کند و میحکومت روحانی، دروغ این دستگاه را تکذیب می

! باوجود این، وقتی کشوری بیابان کندل میآبی را از امریکا تحصی در باره کم
تواند عامل شود و با خطرهای ناشی از آن روبرو است، این ضعف نمیمی

 جهت بخش به سیاست قدرتهای بیگانه نباشد. 
است،  یمی که بحران اتمی را ساخت و ایران همچنان گرفتار آنژر     

را صرف  شد و همان سرمایههرگاه مانع از نابودی آبهای زیر زمینی می
کرد، امروز تأمین آب، از جمله با شیرین کردن آب دریا، می
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کرد و من یم پهلوی ایران را بیابان میژتوانست به خود ببالد که رمی
یم پهلوی و ژایران را سبزه زار کردم. اما نه، در همان بیراهه شد که ر

ر با سپردن اداره آبهای کشور به مافیای آب، بر شتاب بیابان شدن کشو
 افزود. 

  
اند، در ای را نیز سخت نگران کردههای اجتماعی که خامنه. آسیب6

یم و نیز ژافزایند، تشدید کننده نارضائی و گویای فلج رهمانحال که برهم می
گاهی جامعه بر ناتوانی ر از عوامل  یم بنوبه خود،ژیم است . فلج و ناتوانی رژآ

توانند ها نمین آسیباست. ایهای خارجی به ایران تشدید فشارهای قدرت
افزایند و عوامل ایجاد کننده و رو به شدت نباشند، وقتی خود بر خود می
 کنند. وبرهم افزوده شدنشان هم برجایند و عمل می

  
هرگاه جامعه مدنی دریابد زور خوب و زور بد وجود ندارد و زور . 7

تغییر شکل  گری است و بداند اگر تغییر دریک صفت دارد و آن ویران
یابد )کافی است قدرت ناچیز شود، توان ویرانگری آن افزایش می

ها را با توان ویرانگری قاجارها و مقایسه کنید توان ویرانگری پهلوی
ها(، راه را از توان ویرانگری مالتاریا را با توان ویرانگری پهلوی

یافت شناخت و در میاز میهای خویش را بشناخت. توانائیبیراهه می
یافت که تا وقتی راهکاری جز به عمل برخاستن او نیست. در می

پذیریش هم از عوامل شدت فشار از بیرون و هم پذیر است، فعلفعل
 .بزرگ شدن خورد و برد ثروت کشور توسط بیگانگان است

  
)امریکا(، « دشمن»یم والیت مطلقه فقیه، با محور کردن ژبدینقرار، ر    

خارجی خود و وارد شدن در هفت جنگ، ایران و  در سیاست داخلی و
است. از  ایرانیان را در مدار بسته روابط قوائی بس ویرانگر، زندانی کرده

در  یم نیروهای محرکه راژافزاید و هم رآنجا که هم ویرانی خود بر خود می
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برد و زمان به زمان بر میزان تخریب آنها این مدار، در روابط قوا بکار می
تواند بدتر از سال پیش نباشد. در این سال، ایران زاید، سال جدید نمیافمی

ماند. مگر اینکه، تغییر نه به خوردن روزمرهِ هم چوب و هم پیاز، گرفتار می
شدن حق، بنابراین،  تغییر شکل روابط قوا که تغییر بمعنای جانشین قدرت 

و بدتر داخلی و  برخاستن مردم کشور برای بیرون آمدن از مدارهای بسته بد
کاری جز این نیست، بسا هنوز بتوانند خارجی، بگردد. اگر ایرانیان بدانند راه

  استقالل و آزادی بازجویند و حیات ملی را از کام مرگ بیرون کشند.
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                                   وضعیت سنجی یک صد و نود و چهارم:

 ناپذیرها؟اصالح

 
 

 2018مارس  29 برابر 1397فروردين  09

 ناپذیرها:اصالحچند نمونه از  ❋

 
که حجم نقدینه، تومان گذشت. یعنی این هزار 5قیمت هر دالر از مرز  ☚

شود. باز هم مهمتر، یعنی بمثابه بمب دائم در انفجار، همچنان منفجر می
پذیر نیست اما اگر دیر نشده باشد، تغییر که اقتصاد مصرف محور، اصالحاین

غییر داد. ر داد. یعنی ساختار آن را تپذیر است. چرا که باید محور آن را تغیی
سال مصرف کاالی »به سخن دیگر، هدف و روش آن را تغییر داد. سال را 

سازی و در بند نقش ایوان ماندن است. خود خواندن، صورت « ایرانی
 یمژاست. استبداد و تزلزل روز افزون ر« رهبر»گوید که دروغ زبان رسمی می

، عامل دار بسته خشونت در منطقه و جهانو اقتصاد مصرف محور گرفتار م
 تورم و کاهش ارزش پول )بنابراین افزایش بهای دالر( است و...

  
او  جان بولتن، مشاور امنیتی ترامپ شد و گروه زورمداران را کامل کرد. ☚

پذیر باشد. و باقری، معاون است: براین باور نیستم که برجام اصالحگفته 
 است: یر شورای امنیت ملی بود(، گفتهسعید جلیلی )وقتی او دب

حق را در چارچوب برجام از دست داده ایم. از این تعداد ملت  100ما »   
حق نیز سقف زمانی  28حق تا ابد محروم شده و محرومیت  20ایران از 

مورد هم دارای سقف زمانی  52ندارد که به نوعی ابدی محسوب می شوند. 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28416-2018-03-29-15-24-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28416-2018-03-29-15-24-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28416-2018-03-29-15-24-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28416-2018-03-29-15-24-42.html
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ین مدت محرومیت نیز خود به رویه تبدیل سال است که ا 25بلند مدت تا 
سال بعید است که امکان پذیر  25شده و عمالً استفاده از آن حقوق پس از 

 «.باشد
است. تعهد کرده  105است که قرارداد وین، ایران را متعهد به استی این ر    

کند. اما قرارداد یم است، واقعیت را تصدیق میژاینک یکی از آنها که در ر
یت مطلقه فقیه و یم والژیکی راست: ناپذیر  محصول دو اصالح وین

پئو و... . مسئله، مسئله ترامپ و بولتن و پمگردیگری امریکا بمثابه سلطه
نیست، مسئله ساختار نظام سیاسی و اقتصادی امریکا است که بر محور 

است تا محور و ساختار، بنابراین، هدفها و روشها گری، ایجاد شده سلطه
یم والیت مطلقه فقیه نیز، مسئله ژکند. مسئله رتغییر نکنند، تغییر نمی

شود. مییم اصالح ژای و روحانی و ... نیست که اگر تغییر کنند، رخامنه
ین یم والیت مطلقه فقیه نیز زور، یکی در برابر همه، است. تا اژمحور ر

زرگ تمرکز و بمحور تغییر نکند و به دنبال آن، ساختار دولت تغییر نکند، 
ها گر در یک کانون، روزافزون است و ویرانیشدن و انباشتن قدرت ویران

 شوند.نیز برهم افزوده می
  

کردند. در حکومت مردم آذربائیجان، نخستین طوفان نمک را تجربه  ☚
احمدی نژاد و سپس در دوره حکومت روحانی، هشدارها، از هر سو، داده 

شود. با زار میبخشکد، آذربائیجان نمک شدند که اگر دریاچه ارومیه
حال، بودجه برای جلوگیری از خشکیدن دریاچه نبود و نیست. زیرا این

گانه، از تقدم مطلق برخوردارند. بنابراین، طبیعت های جنگهای هفتهزینه
پذیر نیست. هم به این دلیل که بیابان در شود، اصالحایران که دارد بیابان می

خاطر که ساختار نظام دولت باید تغییر کنند و هم بدین حال گسترش است
لحاظ که ایرانیان ضد فرهنگ قدرت را باید با فرهنگ استقالل  و هم بدین

و آزادی جانشین کنند و رعایت حقوق طبیعت را عمل به حقوق خویش 
 بدانند و بدانند که زندگی آنها در گرو عمل به حقوق طبیعت است.
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است. اعتیاد یک آسیب  ر معتادن دو برابر شدهسال، شما 5ظرف  ☚

 گوید:اجتماعی است. اما عالمت مرضی نیز هست و می
کنند، یک نظام باز نیست. در . نظام اجتماعی که ایرانیان در آن زندگی می1

افتند. در نظام اجتماعی گری بکار مینظام بسته، نیروهای محرکه در ویران
شوند، نیروهای محرکه قوا مانع بازتر شدنش مینیمه باز، بمقداری که روابط 

 کنند.شوند و ویران میویران می
کاری کاری و کمترینشان، جمعیت جوان است. بی. از این نیروها، مهم2

گر ویرانگری برانگیز گویای اندازه بسته بودن نظام اجتماعی و خود ویران
اهش تولید آورد که کمی های دیگری بباراست: این تخریب، تخریب

شود و خود تخریبی است که نیروهای محرکه و تخریب آنچه تولید می
 های اجتماعی هستند. آسیب

  
های کارگران و زنان و دانشجویان و دهقانان و، گاه و بیگاه، جنبش ☚

هاشان که اغلب پاسخی جز سرکوب دریافت بازاریان، بخاطر خواست
انیان و نیز طرزفکرهای حاکمان، های ایرکنند، گویای آنند که طرزفکرنمی

وقتی مایه آنها زور است. نیازمند تغییر هستند. پذیر نیستند. زیرا بناصالح
ار هر ایرانی، خود را مستقل و آزاد تعریف کرد و پندار و گفتار و کرد

پیوندند و جنبش ها بهم میخویش را از زور زدود، موجهای جنبش
 :رساندانجام میهمگانی، چهار کار بزرگ را به 

کند و جمهورمردم را حافظ انسجام ملی . انسجام ملی را مستحکم می1
گرداند. بنابراین، محلی برای ترس از گسستن پیوندهای همبستگی ملی می

 ماند. وبرجا نمی
شود، بنابراین، همگان . جامعه از فرهنگ استقالل و آزادی برخوردار می2

 آسایند و والیت مطلقه شاه و فقیه است، می از رویه قیم مآبی که منتجه آن
 گردد.شود و دولت حقوقمدار مستقر می. تغییر ساختار دولت ممکن می3
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شود. وگرنه، . سیاست خارجی کشور بر اصل موازنه عدمی بازسازی می4
 ماند:گر میایران در بند روابط قوای منطقه و جهانی بس ویران

  

 ناپذیر است:چرا سیاست خارجی کنونی ایران اصالح ❋
گوید: رئیس جمهور واقعی، رهبر نظام است. بر گفته او باید جاریان میح    

کند، بلکه الخط سیاست خارجی بسنده نمیای به تعیین رسمافزود که خامنه
کند. نه یک دستگاه که چند دستگاه را وسیله اعمال سیاست خارجی خود می

است.  یم با رابطه آن با قدرتهای خارجیژین مشکل ناشی از ربط بقای راما ا
 کهتوضیح این

  
 ثباتی ذاتی آناست. بنابراین، بییم تک پایهژیم والیت مطلقه فقیه رژ. ر1

های تک پایه یا باید تن به والیت جمهور مردم بدهند و بمثابه یمژاست. ر
درتهای یا از طریق روابط قوا با قنماینده مردم، از ثبات برخوردار شوند و 

یم تک پایه شاه، ژای، خود را بر سرپا نگاه دارند. با سقوط رجهانی و منطقه
توانست متکی به والیت جمهور مردم بگردد و ثبات بیابد. اما دولت می

ای خمینی آلت قدرت شد و دولت استبدادی وابسته را بازسازی کرد. خامنه
 تکیه گاه اجتماعی بود و هست، بیشتر از او،که جانشین او شد و فاقد 

ای در تکذیب سخن خامنهسیاست داخلی را تابع سیاست خارجی کرد. 
ترین کشورها است، از جمله، این باره که ایران مستقل و بسا مستقل

 . تابعیت مطلق سیاست داخلی از سیاست خارجی است
ی روبرو است و آن، شکل الینحل دوممبا یم والیت مطلقه فقیه، ژاما ر    

تضاد سیاست خارجی بر اصل موازنه عدمی، بنابراین، بر میزان حقوق 
 :یم استژملی، با سیاست خارجی مساعد با بقای ر

  
یم والیت ژیمهای تک پایه، خاصه رژیم نیز ذاتی رژ. ترس از سقوط ر2

 مطلقه فقیه است. چراکه تنها پایه آن که بنیاد روحانیت است، بتمامی از آن
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تر کند. بخشی مهم از آن مخالف اصل والیت فقیه نیز هست. مهمحمایت نمی
که با تحول فکر دینی مردم، پایه یعنی آن بخش از بنیاد روحانیت که این

رو، نیازش به تکیه بر سپاه و به شود. از اینیم است نیز سست میژحامی ر
ل، تا بخواهی شود. اما این تعادتعادل قوا با قدرتهای خارجی بیشتر می

ناپایدار است. یک مثال بارز آن، به ریاست جمهوری امریکا رسیدن ترامپ 
یم در برقرارکردن روزمره ژاست. کار ر« ایران»و جبهه سازی در منطقه برضد 

 تر است زیراتعادل بازهم مشکل
ت یم، مبنای دوم اسژ. میان دو مبنا، یکی حقوق ملی و دیگری بقای ر2.1
ار یم روابط خود با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی، بکیم در تنظژکه ر

خاطر که والیت مطلقه فقیه در تضاد است با والیت جمهور برد. بدینمی
 مردم، بنابراین، در تضاد است با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق
 ملی و نیز حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، هزینه

شود و این هزینه تر میوا با قدرتهای خارجی، مدام سنگینحفظ تعادل ق
گردد: بیابان شدن کشور، گرفتار فقر سنگین شونده به مردم کشور تحمیل می

درمعرض اضمحالل قرارگرفتن جامعه »درصد مردم کشور،  80شدن 
م. جنگ شدن و ماندن و اینک تهدید شدن به جنگ مستقی 7، گرفتار «ایرانی

 و
هم به این دالیل: قوا در سطح جهان تا بخواهی ناپایدار است. آن. تعادل 2.2

میان  ، در مرحله انحطاط است. دولت روسیه،«تنها ابر قدرت»امریکا بمثابه 
ا پرداختن به رشد مردم کشور و یا بازیافتن موقعیت پیشین خود، دومی ر

پا از شود. اتحادیه ارواست. چین آماده ایفای نقش ابر قدرت می برگزیده
المللی شود و از بیرون، خود را با وضعیت بیندرون تهدید به پاشیده شدن می

دولت  –اسرائیل  –بیند. در سطح منطقه نیز، جبهه امریکا جدید روبرو می
سعودی و... اینک واقعیتی عیان است. کشورهای منطقه تهدید به تجزیه 

خواهد سهمی ه می، بلکخواهد گرفتار تجزیه نشودتنها می شوند. ترکیه نهمی
 از کشورهای در معرض تجزیه )عراق و سوریه( ببرد. 



178 
 

یم و مبنای ژدر این وضعیت، تقدم مطلق بخشیدن به بقای ر     
سیاست خارجی کردن آن و اعمال سیاست خارجی توسط چند 

و پنهان کردن «( بیت رهبری»دستگاه )وزارت خارجه، سپاه قدس، 
یم را گرفتار جبر ژاز مردم کشور، ر هم مبنی و هم هدف و هم روش

های جهانی، های منطقه و قدرتسازش پنهانی و ستیز آشکار با دولت
است. از این دید که بنگریم، دلیل جانبداری بخصوص امریکا کرده 

مالی را از به ریاست  –ای و سران مافیاهای نظامی خمینی و خامنه
ر امریکا، بهتر اندر جمهوری رسیدن امثال ریگان و بوش و ترامپ د

 رو،. از اینیابیممی
  

یم به ضرورت، فرصت سوز است. بتازگی، سایت ژ. سیاست خارجی ر3
د( شمتعلق به منسوبان رئیسی، )جالد تاریخی که نامزد ریاست جمهوری نیز 

ها امیرانتظام را بر شمرده بود. اما سند« اسناد جاسوسی»به گمان خود، 
بلکه گویای کوشش برای عادی کردن رابطه با حاکی از جاسوسی نبودند، 

 امریکا بودند. سایت، کوشش برای عادی کردن رابطه را جاسوسی خوانده
ترسد؟ زیرا ها از جمله با امریکا، مییم از عادی شدن رابطهژاست. اما چرا ر

ثبات، نیاز به آن دارد که ایران در محاصره یم بیژتقدم مطلق دادن به حفظ ر
یم ناقض همه حقوق شهروندان ایران، جز بر ترس و بر ژشد. ربا« دشمن»

خاطر است که در داخل هرچه شدیدتر کردن آن، چگونه بر سرپا بماند؟ بدین
 است.و خارج از کشور، فرصت سوزی را رویه کرده 

در بهار انقالب، بازسازی استبداد، ناگزیرش کرد فرصت تاریخی بر     
اصل موازنه عدمی، با روس و امریکا، را  استوار کردن سیاست خارجی بر

گیری که امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی ایران بسوزاند. با گروگان
تر از انقالب اول بخواند. با متالشی کردن کرد، انقالب دوم و بزرگمی

ارتش و ادامه گروگانگیری و روش تحریک آمیز اتخاذ کردن، فرصت زیستن 
دو ابر قدرت را بسوزاند و زمینه را بر حمله ارتش  در صلح و رها از سلطه
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، فرصت پایان 60صدام به ایران فراهم کند و سپس، با کودتای خرداد 
بخشیدن به جنگ از موضع پیروز را بسوزاند و این خیانت را با خیانتِ 

، کامل «سال بطول انجامد 20دهیم ولو جنگ نعمت است و به آن ادامه می»
المللی اکتبر های بینسال ادامه دهد و افتضاح 8 کند. جنگ را بمدت
به جنگ  ها را ببارآورد و با سرکشیدن جام زهر، هنوز سورپرایز و ایران گیت

را در حلقه آتش پایان نداده، فرصت بازسازی واقعی کشور را بسوزاند و آن
ها، پی در پی، قراردهد. از آن پس، نیز فرصتها را برای عادی کردن رابطه

وزاند )از جمله فرصت پایان بخشیدن به بحران اتمی، در حکومت خاتمی بس
و فرصت عادی کردن رابطه با امریکا و اروپا در همین دوره و سپس فرصت 
عادی کردن رابطه با حکومت اوباما( و بحران اتمی را پدیدآورد و آن را تا 

مه دهد. تعهد، ادا 105یعنی امضای قراردادی با سپردن « نرمش قهرمانانه»
پس، نیز فرصت عادی کردن رابطه با امریکا و اروپا را بسوزاند و بر  از آن

 بحران اتمی، بحران موشکی را بسازد.
یم نه اصالح که تغییر پذیر است: ژقرار، سیاست خارجی ربدین    

استوار کردن آن بر اصل موزانه عدمی، بنابراین، تابع سیاست داخلی 
یر رابطه دولت با ملت و تابع و منتخب و کردن آن، بنابراین، تغی

خدمتگزار ملت شدن دولت، بنابراین، استقرار والیت جمهور مردم، 
گانه و انطباق سیاست خارجی بر حقوق مردمی برخوردار از حقوق پنج

 ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی، این
 .طلبداست تغییری که سیاست خارجی کشور می

 تغییر ناپذیرها سبب تغییرناپذیر شدن سیر و صیرورت اضمحالل است: و    
  

 صیر جبری اضمحالل: ❋

 
این واقعیت که در ایران گرفتار استبداد، هنر در قید سانسور است و     

که هست، بنمایاند و در ماورای ممکنی که فضای تواند واقعیت را هماننمی
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باز استقالل و آزادی را روشن در معرض دید یم است، افق ژساختهِ ر بستهِ 
شود که ایرانیان قراردهد و ایرانیان را بدان فضای باز بخواند، مانع از آن نمی

کنند. ها را در معرض دید ایرانیان قرار دهند و چنین میهنرمندان، واقعیت
اسفند  23مورخ « های استراتژیک ریاست جمهوریمرکز بررسی»گزارش 
است که سینمای ایران، واقعیتی را که چهل سال است بطور ، حاکی 1396

دهد: بیند و در معرض دید قرار میدهیم میمداوم نسبت به آن هشدار می
پذیر نیست، نیاز جامعه ایران در معرض اضمحالل است. اضمحالل اصالح

به تغییر ساختارها دارد: نیاز به تغییر ساختار نظام اجتماعی دارد، نیاز به 
گانه دارد، به برخورداری ایرانیان از حقوق پنج یم دارد، نیاز ژیر ساختار رتغی

 نیاز به رشد آنان بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت دارد.
 ند نکته از گزارش:چ    
  

 ،96های جشنواره فجر در مجموع فیلم« جامعه ایران»تصویر »: جامعه● 
است و در آن « لدر آستانه اضمحال»، «نظمبی»، «درهم»ای تصویرِ جامعه

ای ای که هیچ نشانهاست؛ جامعه به بیانی سطحی ارائه شده« تضاد طبقاتی»
مده در آن به حالت تعلیق درآ« زمان حال»ندارد، « گذشته افتخارآمیز»از 

 «.شودها برای آن ترسیم نمیاز خالل فیلم« آتیه روشنی»است، و 
  

ی های جشنواره سی و ششم، تصویردر فیلم« نوادهخا»تصویر »: خانواده● 
است و این در « غیرطبیعی»و با صورتی « در حال اضمحالل»، «ناقص»

شناسی خانواده چنین حالی است که مطالعات تجربی در حوزه جامعه
دهد. بر این اساس مسئله خانواده با تصویری از خانواده ایرانی به دست نمی

 عضوی»های تصویر شده همواره دارای بد. خانوادهیامعنا می« هاغیاب»
و « ای کاملخانواده»هستند. بدون اغراق، در هیچ فیلمی « غایب

 شود.تصویر نمی« سامانبه»
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ها، جایگاه و با توجه به اهمیت موضوع زنان، در اغلب این فیلم» زنان:● 
ت. تصویر شخصیت زنان و دختران ذیل موضوع خانواده طرح نشده اس

گر های جشنواره سی و ششم، تصویر افرادی پرخاشتصویر زنان در عموم فیلم
غرور، »های مردساالرانه، قربانیِ و عصبانی است. دختران نیز در چارچوب

 «اندتصویر شده« تعصب، کامیابی و جبران ناکامی مردان
  

 ،«خوشحال»و « راضی»های جشنواره سی و ششم انسانِ در فیلم»: انسان● 
ناتوان »، «ناتوان در تعریف وضع موجود»ها، نادر است. عموم شخصیت

ود و خناتوان در برقراری ارتباط سالم با »و « در پیدا کردن راه حل معقول
 هستند و به همین دلیل دائماً به پرخاشگری و بویژه پرخاشگری« جامعه

 «.آورندکالمی روی می
  

رویا و »فاقد  96های جشنواره فجر موع فیلممج»: آینده، امید، و رؤیا● 
ها اغلب شاهد آسیبها و مسائل اجتماعی هستیم هستند. در این فیلم« فانتزی

 ورئالیسم بسیار تلخ، کور »که در سبک و سیاقی عریان و در قالب نوعی 
اند. در دل این رئالیسم خام، چندان آینده روشنی ترسیم ارائه شده« انتهابی

د آینده یی که دارای وحدت هویت باشد و بتواند برای خو«ما»ود. نبود شنمی
ها است. این فیلم 96های جشنواره روشنی را ایجاد کند، مولفه غالب فیلم

دنیای بدون فانتزی و »و « ناامیدی»، «آیندگیبی»هستند. « افق»فاقد 
 «چیره است 96های مشاهده شده در جشنواره ، بر فیلم«رویا

  
گر های جشنواره سی و ششم، نمایانمشاهده و بررسی فیلم» اخالق و دین: ●

است )هدف، تنها توصیف است « مناسک و نمادهای دینی»حضور اندک 
و به معنای تأکید بر حضور مناسک دینی در آثار سینمایی نیست(. دین 

های گفتمانی و... ها، نظامپشتوانه اخالق اجتماعی نیست و در استدالل
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ها به موجود در فیلم« اغتشاش ارزشی»شود. اسا حضور دین دیده نمیاس
 «نداریم« داوری»برای « ارزش مشخصی»نحوی است که 

  
گسست نسلی، مفهومی تخصصی در علوم اجتماعی است »: گسست نسلی●

شود و در آن های جشنواره مطرح میعمقی در فیلمکه به شکل سطحی و کم
 با« نسل گذشته»به عنوان « رض پدر و مادرهاتعا»گسست نسلی محدود به 

 «.شوندبازنمایی می« نسل آینده»به عنوان « فرزندان»
  

، «متن»های جشنواره سی و ششم، نه به عنوان قانون در فیلم» قانون:● 
شود. قانون، نمایش داده می« در حاشیه»بلکه به عنوان موضوعی اغلب 

 ها نیست.یلمهای فشخصیت« گشا و حالل مشکالتگره»
  

یکی از شعارهای اصلی دولت دوازدهم « پیشرفت»: عقالنیت و پیشرفت● 
، غیاب 96های بخش مسابقه جشنواره فجر بوده است. در مجموع در فیلم

 پیشرفت بدل شده است. به همین« برای»و « از»رویا به غیاب الگوهایی 
 «.شودیدلیل، اساسا پرسشی از توسعه و پیشرفت در آنها مطرح نم

  
، مفهوم 96های بخش مسابقه جشنواره فجر در فیلم»: امنیت و آزادی● 

است. تقریباً در  محدود شده« آزادی اجتماعی»آزادی بیش از هر چیزی به 
شود و اساسا موقعیتی که مطرح نمی« آزادی سیاسی»هیچ فیلمی موضوع 

 «.شودآزادی در آن معنا پیدا کند به مخاطب ارائه نمی
  

البته -تصویر روشن و مشخصی از نوعی هویت متحد  هویت ملی:«/ما»●
یافته در زندگی اکنون و آل و نه به عنوان امر فعلیتنه به عنوان امری ایده

 اهده نیست.قابل مش -هاهای اصلی فیلمروزمره شخصیت
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ن هم وقتی از زبااست که بگویند: وضعیتی چنین، آن« طلباناصالح»ر ب     
کند، شود که نظام سقوط میای شنیده میهژوران سرکوبی چون محسنی امأم

که هنوز  این وضعیت تغییرپذیر است تا وقتیپذیر است؟ چگونه اصالح
تغییر ممکن باشد. از آن پس جامعه به موجود در حال نزعی بدل 

  . شود که بازگرداندن آن به زندگی، نیازمند دم مسیحایی استمی
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                                                             صد و نود و پنجم:وضعیت سنجی یک

 منافع مشترک؟

 
 

 2018آوریل  5 برابر 1397فروردين  16
 

بارترین جنگها  هنوز دولت سعودی به یمن حمله نبرده و یکی از جنایت    
ئیل را را بنام خود به ثبت نرسانده بود، که اتحاد پنهانی این دولت و اسرا
ادیم. دآشکار و، نسبت به آن، به مردم ایران و کشورهای دیگر منطقه، هشدار 

ا رد دالری دولت سعودی به اسرائیل میلیار 26بعدها، سی آی ای خبر باج 
ایران  فقیه که بقای خود را مقدم بر بقای  یم والیت مطلقه ژلو داد. باز ر

 داند، بر آن نشد کشور را از مدار بسته تعادل قوا میان قدرتها خارج کندمی
 و سیاست خارجی کشور را بر اصل موازنه عدمی و بر وفق حقوق ملی، باز

 کند: ان، آنچه را نیمه آشکار بود، اشکار میسلمبسازد. اینک بن
اسرائیل بر »گوید: (، می2018آوریل  2« )آتالنتیک»و در مصاحبه با ا    

یک سرزمین حق دارد و اسرائیل یک اقتصاد بزرگ و در بحبوحه رشد است 
ای را با در همان مصاحبه، خامنه«. و البته در بسیاری منافع اشتراک داریم

های دیگران کند و او را همانند هیتلر در کار تصرف سرزمینمی هیتلر مقایسه
شمن آوریل( اتحاد سعودیها و اسرائیل بر ضد د 3کند. لوموند )قلمداد می
است که امریکا در داند و بر این ، را متکی به امریکا می«ایران»مشترک، 

ر منطقه، دد، است که، بر پایه این اتحاد، تعادل قوائی موافق منافع خو کار آن
ا بوجود بیاورد. و ما این واقعیت که سیاست ترامپ وارونه سیاست اوبام

 ایم.ردهخاطر نشان ک شود را، بسیار زودتر،می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28500-2018-04-05-16-46-54.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28500-2018-04-05-16-46-54.html
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کند در سال رفه اینکه رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، پیش بینی میط    
 تر اینالله لبنان جنگ بزرگی روی دهد. طرفهجاری، میان اسرائیل و حزب

که به جای رؤسای کشورهای عرب، این اردوغان است که به کشتار مردم 
سان، خواند. بدینکند و نتان یاهو را تروریست میفلسطین اعتراض می

است: جنگهای موجود و جنگهای محتمل کدام منافع و پرسش امروز این 
 کنند؟:نیز کدام منافع مشترک را گزارش می

  

نشینند، اشتراک در حقوق ملی میوقتی منافع ملی جای  ❋
 سپارند:حقوق نیز جای به اشتراک در منافع می

  
یمهای ایران و عربستان و اسرائیل و امریکا، مبنای سیاست خارجی ژر     

اند. اما آیا این منافع که قرار داده« منافع مشترک»و « منافع ملی»خود را 
جویند، منافعی هستند که تراک میدهند و بر سر آنها اشبدان صفت ملی می

 جمهور مردم این کشورها از آنها برخور دارند؟ نه. نه، زیرا
  

که لحاظ  شود، نه تنها بدینیم والیت مطلقه فقیه مربوط میژ. در آنچه به ر1
خاطر که قدرتمدار  داند، بلکه بدینمی« حفظ نظام را اوجب واجبات»

شود که اشند. یکبار دیگر یادآور میتوانند به قدرت متعلق نباست، منافع نمی
ماند. بنابراین، از دید قدرت با تخریب ایجاد و با تشدید تخریب، برجا می

خاطر افزاید نیستند. بدینقدرت، منافع جز آنچه از رهگذر تخریب برخود می
شود، گویای واقعیتی هستند که است که منافع وقتی جانشین حقوق ملی می

: تخریب منابع و استکنند و آن، این را پنهان می یمهای قدرتمدار آنژر
نیروهای محرکه متعلق به جامعه )حقوق ملی او( همواره بیشتر از 

تر . بزرگیمهای قدرتمدار در خدمت آنندژقدرتی است که ر« منافع»
روند و بخشی نیز در است زیرا در جریان تخریب بخشی از آنها از میان می

شود. چنانکه ه قدرت یا قدرتهای حامی باج داده میمدار بسته تعادل قوا، ب
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خواهد امریکا قوای خود را در سوریه گوید اگر دولت سعودی میترامپ می
کند نیز یم در سوریه و... میژهائی که رنگاه دارد، خرج آن را بپردازد. هزینه

 برکسی پوشیده نیستند. 
ی وجود ندارد؟ چرا. وقتی اهیچ رابطه« منافع ملی»لی و آیا میان حقوق م    

گیرد، بشرطی که در انطباق با حقوق ملی ای میان دو کشور انجام میمعامله
کند. برای مثال، هرگاه در ازای کل باشد، منفعت حاصل صفت ملی پیدا می

کند، بها دریافت شود و این بها نیروی نفت صادراتی ایجاد می  ارزشی که
افتد، منفعت مردم بکار می خدمت جمهورای )سرمایه( بگردد که در محرکه

های قدرتمدار یمژها که رکند. اما از معامله تواند صفت ملی پیداحاصل می
ین دهند، حتی یک معامله نیست که ترجمان حقوق ملی باشد. از اانجام می

های یمژداری است با رنظر، فرقی میان دولت امریکا که در خدمت سرمایه
داری امریکا مسلط سرمایه که  رائیل نیست. جز اینایران و سعودی و اس

الی که حاست. اسرائیل در منطقه، موقعیت گیرنده را دارد و نه دهنده را. در 
دهند حقوق متعلق به های ایران و سعودی دهندگانند. آنچه را هم که مییمژر

« عمناف»خاطر است که زیان مردم از مردم این دو کشور هستند. از جمله بدین
 تر است.یمها بزرگژاین ر

  
. دولت سعودی این ویژگی را دارد که ثروت عظیم حاصل از فروش نفت  2

را سرمایه نکرده و در رشد واقعی مردم عربستان و مردم کشورهای عرب، 
است و های حاکم خورانده است. در داخل، آن را به خانوادهبکار نیانداخته 

یم، بخشش ژاست که بقای ر بخشش کردهدر منطقه و جهان، به هر قدرتی 
گویند وسائل ارتباط جمعی را است. سعودیها خود میبه آن را ایجاب کرده 

اند. چنانکه در باره نیز از راه خوراندن بیش از اندازه، ساکت نگاه داشته
فساد محاسبه ناپذیر سعودیها و در باره جنایتهایشان در یمن و درباره فساد 

یای عرب و در باره نقششان در جنگهای لیبی و سوریه و از گستریشان در دن
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حساب اسلحه، مگر به اشاره و زد و بندهایشان با اسرائیل و از خریدهای بی
 نویسند. گویند و نمیگذرا، نمی

شما با اسرائیل کدامها « منافع مشترک»سلمان بپرسیم: رگاه از بنه    
ع ه اسرائیل بفروشد؟ آیا منافهستند؟ اقتصاد شما جز نفت چه دارد که ب

یا آمشترک چیزی جز بازکردن بازار عربستان به روی اقتصاد اسرائیل است؟ 
 -سیاسی « منافع مشترک»جز انتقال بخشی از پول نفت به اسرائیل است؟ 

قتصادی انظامی هستند که با باز شدن بازار عربستان به روی اقتصاد اسرائیل، 
د از چنتر همراه هستند. یک های بزرگا زیانب« منافع»شوند. این نیز می

 این زیانها:
کنند را حتی وسائل ارتباط وضعیت مردم فلسطین که در نوار غزه زندگی می● 

کنند. دنیای عرب جمعی غرب وضعیت زندگی در حالت خفقان توصیف می
مراه همتحد اسرائیل، در برابر این وضعیت که با کشتار از هر از چندی نیز 

است. این سکوت، چون گذشته، سکوت منفعالنه  ، سکوت گزیدهاست
حاال « دنیای عرب»است. این نیست، بلکه با حمایت از اسرائیل نیز همراه 

داند. بهای می« ایران»خود در برابر « متحد استراتژیک»دیگر اسرائیل را 
ت اس این اتحاد، از جمله، مردم فلسطین را به تیغ جالدی که ارتش اسرائیل

 سپردن است.
میلیون عرب که در سرزمینی گسترده از اقیانوس اطلس تا خلیج  450● 

کنند، سرمایه در اختیار ندارند. زیرا هم استبدادها فارس زندگی می
اندازند و های ایجاد شده در کشورهای عرب را در تخریب بکار میسرمایه

گر را بر ای ویرانهیمژهائی که رهم درآمدهای عظیم نفت، در ازای فرآورده
 گردنددارند، به غرب، باز میسر پا نگاه می

  
کند، نرالها نمایندگی میژداری و . اما حکومت ترامپ که از اتحاد سرمایه3

با مشاهده این واقعیت که آسیا، در قلمرو اقتصاد نیز، دارد موقعیت متفوق 
کند و، سرانجام، غیر از اینکه از همان الگوی غرب تقلید می –کند پیدا می
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صادی کشورهای اقت« رشد»، بنابراین، -انجامد بست میکارش به بن
زند، نگاه داشتن کشورهای منطقه و خاورمیانه یکسره تعادل قوا را برهم می

 داند. بسا گسترش دامنه جنگ را به شرق این کشورها، بسود خود می
سان که هست ببینیم، آتش بیار جنگ در رگاه بخواهیم واقعیت را آنه    

 قیه نبودهفیم والیت ژان(، رلیبی و سوریه و یمن و لبنان )حمله اسرائیل به لبن
گانه است. یم در گرفتار کردن ایران در جنگهای هفتژاست. خطای این ر

اند. هرگاه امریکا طالب صلح در منطقه جنگ افروزان متحدان امریکا بوده
شد و نه متحدانش کشورهای منطقه را جانبه اسرائیل میبود، نه حامی یک

انستان قشون کشید و خود به عراق و افغکشیدند. امریکا به خاک و خون می
ی که متحدان امریکا هستند که از لیبی تا افغانستان را در جنگهای فرسایش

 بینی هستند نگاههای رشد در حال و آینده قابل پیشنابودکننده امکان
 اند. داشته

یم ژتوانیم خطای کار ررگاه وضعیت را همانسان که هست ببینیم، میه     
 طلقه فقیه را آشکار ببینیم و چاره کار را نیز بیابیم:والیت م

  

یم والیت فقیه نقش دستیار امریکا و متحدانش را در به ژر ❋
 کند:خطر انداختن موجودیت ایران بازی می

  
فروردین،  12از جمله بیانیه سپاه بمناسبت  –یم والیت مطلقه فقیه ژ. ر1

محور را نه مردم ایران و رشد آنها و عمران طبیعت که  –روز همه پرسی سال
کرده و خود را در رابطه با این محور  -« دشمن = امریکا» -قدرت خارجی 

د. رأسی از کننکند. دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز چنین میتعریف می
این سه رأس، انقالبی که جهان را وارد عصر جدیدی کرد ، بنابر بر موقع، با 

است کند و بدیهی توسل به دروغ، فرآورده غرب و یا شوروی سابق، تبلیغ می
گردان نیست. این به کنار، خود  های بس بزرگ نیز رویکه گفتن از دروغ

ستیارانش در منطقه، اسرائیل عمده امریکا و د –را دست نشانده همان غرب 
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پراکنی شبانه روزیش بر ضد کند. دروغتعریف می –و دولت سعودی 
خاطر نیست که وجود بدیل استقالل و نمادهای استقالل و آزادی، تنها بدین

است  خاطر نیز هست که دست نشاندهداند، بدینآزادی را نافی وجود خود می
. از اینرو است که با سیاست آن شودیو مبلغ سیاست امریکا و دستیارانش م

وجود و با سیاست این حکومت امریکا خود را حکومت امریکا، خود را بی
های در اختیار، خبر بازگشت نزدیک به انگارد و در فرستندهبا وجود می

 دهند! کشور و زمامداری را می
ختند. روزهای بعد از نوروز، با قلب حقیقت و جعل، دو داستان سا در     

وی است و به سفیر شوردر یکی، مصدق با شوروی سابق سر و سر پیدا کرده 
ست اها گفتهاست و در دیگری، به انگلیسنوشته « نامه محرمانه»سابق، 

برای حفظ آبرو و موقعیت شما، نه شما که من در مقام والی فارس قیام
 ساختگی عیانکنم! دروغ این دو داستان کنندگان تنگستانی را سرکوب می

آنها  دانند که دروغشان مایه رسوائی بیش از پیشاست. سازندگان آن نیز می
ستخواهند قبح دکنند، نخست میها میگونه قلب حقیقتاست. اما اگر این

 و دست نشاندگی را از میان بردارند. بدان امید که با مداخله نظامی امریکا
  نشاندگانش در ایران، صاحب دولت بگردند.

  
بینند، به القای یم، اینک که وضعیت را از دست رفته میژکنندگان ر. توجیه2

اند و مایه کرده اند: دو رأس مثلث زورپرست را دستآورده ترس بزرگ روی
ایران را تکه پاره « اپوزیسیون»یم از میان برخیزد، ژشوند: اگر رمدعی می

قوای حیاتی خویش را از میان یمی ژگویند: وقتی رکند. به خود نیز نمیمی
یمی که حیات ژماند؟ واضح است راست، با القای ترس چگونه برجا می برده

ماند. است، با ترساندن مردم، برجا نمیملی را با تهدید جدی روبرو کرده 
اثر میها بیگونه ترساندنپیشاروی مرگ طبیعت و فقر فزاینده، این

با توجه به این حقیقت است:  حل اینه. اقتضای راستگوئی و نیز راشوند
یم والیت ژکه هم ایران تحت رکند، برای اینکه خالء را زور پر می
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مطلقه فقیه نمیرد و هم به یمن وجود بدیل جانبدار استقالل و آزادی 
و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، از مرگ به زندگی بازگردد، باید 

. از نسل جوان دوران دیل کوشیدبیش از پیش، در توانمندتر کردن این ب
انقالب و نسلهای بعد از انقالب، هیچ عذری پذیرفته نیست. این نسلها به 
مسئولیت خویش که برداشتن مانع از سر راه تجربه انقالب، با هدف زندگی 

یم جبار است، ژاند. بنابراین، با مانعی که رکردن است، عمل نکرده حقوقمند
 است، شریک هستند. ز یافته در وضعیتی که ایران امرو

  
سال  50گوید: بیچاره آنها که . وقتی آقای کردوانی، کویر شناس ایران، می3

ی ناگهان اماند و خامنهآیند زیرا هیچ آبی برایشان باقی نمیبعد به دنیا می
محیط  بیند و تخریب کنندگاناست و ایران را در کام بیابان میبیدار شده 

ا خواند، پس طبیعت ایران گرفتار مرگ است. آیینها میترزیست را خبیث
ود، سرسبز قرار نبود ایرانی را که بیابان شدن را در دوران پهلوی آغاز کرده ب

ان، کنیم، چه شد که نسلها از پی یکدیگر، بر شتاب گرفتن بیابان شدن ایر
چشم پوشیدند؟ هیچ جز این نشد که استبداد را سرنوشت خویش انگاشتند 

همان تسلیم قدرت شدن نیست که  ه استبداد جباران تسلیم شدند. آیا این و ب
هیک رأس مثلث زورپرست را حاکم بر سرنوشت ایران کرده و قدرتهای منطق

دن ها و کشانداشته است که با وضع و اجرای تحریمای و جهانی را بر آن 
 تر کنند؟ ها کوتایم والیت مطلقه فقیه به جنگها، زمان از پا درآوردن ایران رژر

یاد آوردن استقالل و آزادی بپذیرانه، با اگر این تسلیم سخت فعل    
عقل، با خویشتن را فعال و مسئول شناختن، جانشین شود، ایران از 

گردد؟ نسل امروز راهکاری جز در پی نیرومند مرگ به زندگی باز نمی
درون ایران یم و ژگرداندن بدیلی دارد که محل عمل خود را بیرون ر

یای جز بازیافتن زندگی در استقالل و آزادی ماست؟ چاره قرار داده
 جست؟ آیا این چاره بهترین چاره نیست؟توان می
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تار های خارجی و در روابط قوای این قدرتها، گرف. اگر محور کردن قدرت4

جنگها شدن راهکار نیست که نیست، چه راهکار دیگری جز به فراخنای 
 ارد؟و آزادی درآمدن و زندگی را از کام مرگ بیرون کشیدن وجود د استقالل

یکبار، بخاطر جدا کردن حساب آزادی از استقالل، فرصت سقوط     
گر پهلوی، برای استقرار دولت حقوقمدار را یم فاسد و ویرانژر

ها باردیگر، حساب استقالل سوزاندند. نسل امروز نباید بگذارد وابسته
ارزش نمیدا کنند. اگر، در آغاز انقالب، استقالل را بیاز آزادی را ج

آن را ببعد از برخورداری از آزادی موکول نمی« تحصیل»دانستند و 
کنند، هم بدینارزش نیز میهای امروز، که آن را بیکردند. وابسته

دهد شود و تعریفی به استقالل میخاطر که عقل وابسته علم گریز می
( که گویای جهل او است و هم بدین جهت که )بستن در بروی خود

جو، بدون بیپذیر کردن جامعه، پیشاروی مداخله قدرت سلطهفعل
ارزش کردن استقالل، ممکن نیست. عقلهای قدرتمداری که استقالل 

دهند. کنند، آزادی گریزی خود را نیز لو میرا از آزادی جدا می
کردند. زیرا ز زندگی میکردند، مستقل نیچراکه هرگاه آزاد زندگی می

دانستند بدون استقالل در گرفتن تصمیم، آزادی انتخاب نوع می
های دهند وقتی حکومتتصمیم نیز وجود ندارد. اینان خود را لو می

خوانند و حمایت آنها را ایران می« دوست»ترامپ و نتان یاهو را 
گویانند هم کنند. دروغضرور توصیف می« تحصیل آزادی»برای 
هم  خاطر که ساختار دولت امریکا، ساختار قدرت مسلط است و بدین

داند اسرائیل ادامه حیات خود را در گرو تجزیه کشورهای منطقه می
تحصیل »ادعای در پی لحاظ که قدرت طلبی خود را با و هم بدین

پوشانند. یکیار دیگر باید خاطر نشان کرد که اگر بودن، می« آزادی
دادن دانستند که مداخلهزیستند و میمستقل نیز میزیستند، آزاد می
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قدرت خارجی در امور داخلی کشور خود، برخورداری مردم کشور را 
 کند. از امروز، محروم می از استقالل و آزادی، بیشتر 

 ی از استقالل، چون دستسان، جداکنندگان حساب آزادبدین     
ا رکنند، بیگانگی و بسا دشمنی خود با آزادی  نشاندگی را باید توجیه

 شوند. ازگر میجو و مداخلهپوشانند و مبلغان قدرتهای سلطهنیز می
آشکار و  رو، به یمن ایستادگی بر استقالل و آزادی، ماهیت اینان این

 .شوند، خود خویشتن را از عضویت در بدیل، طرد کنندناگزیر می
  

یر کنونی، کارها که باید کرد اینقرار، در وضعیت خطبدین ❋
 ها هستند:

  
مروز، جامعه امروز ایران، جامعه بدون تجربه نیست. از دوران قاجار تا ا ●

یم که به عذر دشمنی با ژایران تحت سلطه قدرتهای خارجی است. کار ر
 کند و هممحور امریکا، هم این قدرت را محور سیاست داخلی و خارجی می

 کند و کار دو رأس دیگر مثلثروس و چین وابسته می ایران را به محور
ادن دزورپرست، راهکار نیستند. ماندن در این مدار بسته، تسلیم شدن و تن 

ند. شواند و میبه مرگ ایران است. مرگی که ایرانیان خود آن را سبب شده
اشتن راهکار، محور کردن مردم، بمثابه دارندگان حق حاکمیت و از میان برد

 موانع استقرار قطعی والیت جمهور مردم است. 
سه رأس مثلث زورپرست، سخنان بحق گویندگان بدیل استقالل و آزادی ● 

کنند. اما چون در واقع زورپرست هستند، نمیرا، شکسته بسته، تکرار می
انگاری هدف و وسیله، سبب  شود. دوگانهف در روش بیان میدانند که هد

دهند. توضیح آورند، خود را لو میشود، وقتی سخن از روش بمیان میمی
اینکه استقالل و آزادی را هر انسان و هر جامعه دارد. این او است که باید 

ق از آنها غافل نشود و مستقل و آزاد بزید و فرهنگ استقالل و آزادی را خل
و نه رابطه زور با زور  –ساالری بر پایه رابطه حق با حق کند. فرهنگ مردم
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های غرب که عامل فساد مردم ساالری است و این فساد به جان دموکراسی
بیابد و در چنین مردم ساالری، رشد کند و طبیعت را آبادان  –افتاده است 

شدن و یا بیانیهبگرداند. با دست به دامن ترامپ و مک کین و بولتن و... 
چرا که دهند. ای از نوع بیانیه سپاه صادرکردن، زورپرستها خود را لو می

کند: تصرف برند، هدف واقعی آنها را آشکارا بیان میروشی که بکار می
 . دولت ولو به قیمت ویرانی ایران

ر تر عموم شهروندان است. همنافع حاکمان بنفسه گویای زیانهای بزرگ● 
ند. اث زورپرست کشور را در مدار بسته تعادل قوا، نگاه داشتهسه رأس مثل

راهکار رها کردن کشور از این علت رفتن ایران بکام مرگ همین است. 
سه رأس و بیرون آمدن از مدار بسته تعادل قوا با قدرتهای خارجی 
است: جانشین کردن موازنه وجودی یا ماندن در تعادل قوا با موزانه 

 .آمدن از تعادل قوا، بیش از هر زمان، فوریت داردعدمی یا بیرون 
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                                                                  صد و نود و ششم:وضعیت سنجی یک

 دهد!؟دولت در سایه نیمرخ نشان می

 
 

 2018آوریل  12 برابر 1397فروردين  23
 

 تب قیمت دالر:ها در باره گویاترین خبرها و سخن ❋

  
توانند بخاطر بیاورند که جنگ اقتصادی از دوران خوانندگان می ☚

توانند بخاطر بیاورند که بطور مداوم است. باز میگروگانگیری آغاز گرفته 
جنگ دیگر  6گرتر از است که جنگ اقتصادی بسیار ویرانهشدار داده شده 

ای، نه تنها نشانده خامنههای دست است. با وجود این هشدارها، حکومت
اند، بلکه گریهای این جنگ، اقدامی نکردهکردن اقتصاد، از ویران در مصون

اند. چنانکه حکومت را هم فراهم آوردهگرتر شدن آناسباب هرچه ویران
روحانی، با سه برابر کردن حجم نقدینه، بمب دائم در انفجار را ایجاد کرده 

ای، امضاءکرده و د وین را با تصویب خامنهاست. هم این حکومت، قراردا
آنکه طرف مقابل آن را بطور قطع تعهد سپرده بی  105بموجب آن 

تواند از آن خارج امضاءکند. به سخن دیگر، امریکا هر زمان بخواهد، می
شود. راست بخواهی، دست امریکا برای تحمیل تعهدهای دیگر و تشدید 

ی باز است. این حکومت عامل سومی جنگ اقتصادی و تهدید به جنگ نظام
است و آن اقتصاد مصرف و رانت محور است. رانت  تر کردهرا اثر بخش

محوری نیز یکی از عوامل باال رفتن عمودی قیمت ارز است. حکومتها 
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است. این  اند و آن کسرِ دائم در افزایشِ بودجهعامل چهارمی ایجاد کرده
کنند. با استفاده از منطق رز، تأمین میکردن ا کسر را، از جمله، با گران

دولت ناگزیر »کنند که با توجه به تورم که دائمی است، صوری، استدالل می
، اگرنه، ثابت نگاهداشتن «است هر از چندی، قیمت ارز را افزایش دهد
گویند که عامل شود. اما نمینرخ ارز سوبسید دادن به کاالهای وارداتی می

لت استبدادی به اقتصاد رانت و مصرف محور از سوئی تورم دائمی نیاز دو
گویند که عامل تورم، و افزایش دائمی بودجه از سوی دیگر است. باز نمی

های داخلی و خارجی شدید، بنابراین، ناممکن داشتن کشور در بحراننگاه
شدن تثبیت قیمتها است. زیرا با توجه به اثر تکاثری قدرت خریدی که دولت 

کنند، ارزش میزان کاال و خدمات الزم برای جذب نکی ایجاد میو نظام با
شود. نه اقتصاد مصرف محور آن، دست کم، دو برابر این قدرت خرید می

توانا به تولید کاالها و خدمات است و نه ارز در اختیار برای وارد کردن 
 کند. کاالها و خدمات الزم، کفایت می

هرچه ویران را« دشمن»که ضربه پنج عامل از عوامل بدینقرار،     
کنند، یعنی حجم نقدینه و قرارداد وین )برجام( و اقتصاد گرتر می

مصرف و رانت محور و کسر روزافزون بودجه کشور و قدرت خریدی 
 شود راکند و سخت نابرابر توزیع میکه دولت و نظام بانکی ایجاد می

تصدی کردهها، از جمله حکومت روحانی، بوجود آورده و حکومت
. این پنج عامل پنج سالحی هستند که در جنگ اقتصادی، کننداند و می

لت در دو»ها و امریکا و نیز طرفهای جنگ، یعنی اتحاد سعودیها و اسرائیلی
ان، برضد نه تنها حکومت که مردم ایران و اقتصاد از هم گسسته ایر« سایه

 برند.بکار می
  

، در مجلس، 97فروردین 21ر کل بانک مرکزی، د« رئیس»سیف،  ☚
اند. است: سعودیها و شیخ امارات نیز در تب قیمت ارز نقش داشتهگفته 

پذیرد بنابراین، مقام اقتصادی حکومت، بطور رسمی و در مقام رسمی، می
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که جنگ اقتصادی سختی جریان دارد که نخست در بخش نفت، ضربه 
ا وسیله ضربه وارد کردن شدید کاهش قیمت نفت را وارد کرد و اینک، ارز ر

مجلس، در واقع، « نمایندگان»است. از آنجا که به اقتصاد کشور کرده 
هستند، و نه نماینده مردم، کسی نیز از او نپرسید باوجود « رهبر»نمایندگان 

سو، ایران در جنگ اقتصادی است، حکومت اینکه از گروگانگیری بدین 
 است؟قرار داده « دشمن»چرا خود پنج سالح ساخته و در اختیار 

  
ن های کالها از سوئی و رانتعامل ششمی وجود دارد و آن، فقدان امنیت ☚

، شوند، از سوی دیگر است. سه خبرکه تبدیل به ارز و از کشور خارج می
 بسیار گویا هستند:

گوید: از حمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میم  ● 
 است؛ میلیارد دالر سرمایه از کشور فرار کرده 30ش از سو، بیبرجام بدین 

شدن روبرو است. ونزوئالئی شدن « ونزوئالئی»اقتصاد ایران با خطر ● 
روزگار  تر شدنها و مهار بریدن تورم و هرچه سیاهاقتصاد، یعنی فرار سرمایه

عیت میلیون نفر از جم 36گویند: اکنون خود می . همقشرهای فقیر جامعه
 ران زیر خط فقر مطلق هستند.ای

دادستان »پس از آنکه شورای شهر تهران استعفای نجفی را نپذیرفت، ● 
به او حکم کرد باید استعفاء کند و او نیز استعفاء کرد و شورای شهر « کل

نیز استعفای او را پذیرفت. یعنی اینکه شورای شهر و انتخاب او کشک 
ی امنیت ندارد، نه در شغل خود و یم والیت مطلقه فقیه، احدژاست و در ر

فروردین،  21که در نه در جان خود. این ناامنی همه جانبه است. چنان
تومان معین و  4200حکومت ارز را تک نرخی کرد و قیمت هر دالر را 

 10بانک مرکزی طی بخشنامه ای مقرر کرد که اشخاص، تنها حق دارند 
زد خود نگاه دارند، بیشتر از آن را ن  هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها 

سان، باید به حساب ذخیره ارزی بسپرند و گرنه، عمل آنها جرم است. بدین 
های مردم را در ازای اند و داشتهیک نوبت تب شدید قیمت ارز ایجاد کرده
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است که  اند و اینک نوبت مصادره دالرهائی شدهدالر از چنگشان بدر آورده
دیهی است اینگونه تهدیدها، تشویق است به خارج کردن اند. بخود فروخته

 ها از کشور.سرمایه
  

است. محسن  سیف به عوامل داخلی تب شدید قیمت ارز نیز اشاره کرده ☚
 ست:ا را معرفی کرده« عوامل»ای کوتاه، این رنانی، اقتصاددان، در نوشته

کامال سیاسی یک اقدام « ارز»تمام شواهد نشان میدهد که ماجرای »    
گیر کردن دولت )حکومت روحانی( است و ارگانی که همان برای زمین

است  ها و قتل سیدامامی آلودهاندازه که در ماجرای دستگیری محیط زیستی
است. بازپس گیری شرکت های خصوصی شده در در ماجرای ارز هم آلوده 

که مقاومتی دو دهه اخیر از نهادهای وابسته نظامی رویداد کوچکی نیست 
باصطالح  6همچنان که گرفتن مچ دست آن در پی نداشته باشد. 

درصد پول مملکت در اختیارشان است و روحانی  2۵تعاونی که 
آنها  مقاومت نیست.هنگام تسلیم بودجه به مجلس آن را فاش کرد بی

در مشهد خیز کودتائی را با ترتیب دادن تظاهرات مدیریت شده علیه روحانی 
شروع کردند اما تبدیل آن تظاهرات با شعار مرگ بر روحانی، به  و گرانی

ما انقالب کردیم، چه »شهر ایران با شعار  90تظاهرات در نزدیک به 
ای ا.ا( که با رمز )خامنه« مرگ بر دیگران»و باالخره « اشتباهی کردیم

کنند به هدف نرسید. تیر کمانه به آن اشاره می« شعارهای ساختار شکن»
شود به تعاونی که گفته می 6به کانون قدرت و ثروت و سران مافیای کرد 

های ماجرای اند رسید. اگر دولت کوتاهی کند و به ریشهمشهد کوچ کرده
 6نپرداخته و واقعیات را به مردم نگوید و نام آن « ارز»هفته های اخیر 

پیاپی  های حوادثی کهتعاونی و سهامداران آن را اعالم نکند زیر چرخ دنده
مال است، نه جان است که آسان بشود »شوند فلج خواهد شد. آفریده می

برای از دست ندادن مالی که با حضور در عالی ترین سطوح قدرت «. داد!
های اند، دست به هر کاری خواهند زد و یگانه پادزهر مقاومتبدست آورده
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و راز و اشاره، آنها افشای واقعیات و گفتن حقایق به مردم است. نه در رمز 
روز گذشته اعالم های آنها. بلکه با صراحت و نام بردن از افراد و عقبه

هزارمیلیارد تومان گردش  20حساب دالالن ارز با  7۵۵کردند که 
 . این پولها از کجا در این حساب ها جمع شده است؟مالی مسدود شد

سات مالی، موسها، ده اند که صاحبان اصلی این حساببه ما اطالع دا    
ای از هستند. این تنها گوشه« کوثر»بانکها و بویژه موسساتی مانند 

رود تا به حوادث بزرگ در ایران واقعیاتی است که اگر غفلت شود می
 بیانجامد!!

شصت درصد پول در گردش کشور نه در اختیار دولت است و نه    
بخش خصوصی و مردم! بلکه به قول روحانی تحت سلطه خصولتی

ا) سپاه. بنیاد مستضعفان. بنیاد تعاون .بنیاد برکت. بنیاد مسکن ه
انقالب . ستاد اجرایی احکام امام ره .بنیاد علوی .بنیاد کرامت. 

 آستان قدس و...( قرار دارد!
ین بخش فربه از رانت و معاف از نظارت مالیات و حسابرسی و پرداخت ا     

بخش خصوصی یا دولتی  عوارض صادرات واردات هر لحظه تصمیم بگیرد
طال  گیر کند بدون زحمت با ورود به یک حوزه اقتصادی مثل ارز یارا زمین

یا مسکن و ملک یا مواد غذایی و دارویی و خدمات و... کار را یکسره 
ای است که اقتصاد و این همان دولت سایه و خطر بالقوهکرد  خواهد

 است!ر نموده خاصیت و بال اثها را بیایران را فلج و دولت
ست. آیا درصد پول در گردش، در دست سپاه و شرکاء ا 60قرار، بدین   

یل سپاه و شرکاء، برای تصرف قطعی دولت، دستیار اتحاد سعودیها و اسرائ
ز دانسته اند، نیاند؟ آیا آنها که به کاخ سفید دخیل بستهو حکومت ترامپ شده

 هستند؟:یا نادانسته، دستیار این اتحاد شوم 
  

 نماید:رخی میدولت در سایه که نیم ❋
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بنابر اطالع واصل، در جلسه شورای امنیت ملی، میان روحانی و شمع ☚
گفته  شورای امنیت ملی، نزاع لفظی روی داده و او به روحانی« دبیر»خانی، 

است که کار را به سپاه بسپارید. سخن از ضرورت  است چاره کار این
تواند تصدیق صحت این اطالع بمیان آوردن، می« نظامی»زمامداری یک 

 باشد:
  

یدانشگاه است!؟، الزم م« استاد»که اینک « سردار چماقدار»کرم الله ☚
یعنی سردار سپاه  –بیند خاطر نشان کند که رئیس جمهوری باید یک نظامی 

 باشد.  –
کند که باتوجه نطور القاء میشاخه تبلیغاتی سپاه ایاما او تنها نیست.    

های داخلی، به اتحاد حکومت ترامپ با سعودیها و اسرائیل و بحران
انتخاب دیگری میان تسلیم شدن به حکومت سپاه و یا تن دادن به 

 است!! سرنوشتی نظیر سرنوشت سوریه نمانده
  

، عبارتند از محسن رضائی و «دولت»سرداران نامزد تصدی ریاست  ☚
آن  قالیباف و قاسم سلیمانی. در واقع، بردن اسامی دو سردار نخست، برای

 است که قاسم سلیمانی را جا بیاندازند. 
به افالس سیاسی « گرایاناصول»ای و گوید که خامنهاین تبلیغ می     

کردن کامل دولت، با استفاده از قبضه خود اعتراف دارند و چاره را
. دانستنی است که محسن رضائی، در مهرماه بیندتشدید بحرانها می

 یم گفته بود که منتظری نگران کودتای سپاه بودهژ، در تلویزیون ر1393
است اینهمه از سپاه حمایت نکند چرا که ممکن است و از خمینی خواسته 

اگر هم کودتا کنند، »است: اسخ داده است سپاه کودتا کند. و خمینی پ
گرچه . «!رودهای خودمان هستند، جای دوری نمیچون اینها بچه

، دومین کودتای خود را انجام «رهبر»ای بعنوان سپاه، بهنگام تحمیل خامنه
بود(، اما اظهار  60داد )اولی شرکت امثال محسن رضائی در کودتای خرداد 
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بعدی سپاه )بهنگام تعیین جانشین خامنه این سخنان، مجازگردانی کودتای
 ای( است.

رچه بنابر وصیت نامه خمینی، نسبت دادن قولی به او، اگر آن قول ثبت گ    
ست انشده باشد و یا مکتوب نباشد، فاقد اعتبار است و گرچه خمینی گفته 

ای را نهسپاه نباید در سیاست دخالت کند، اما اوالً، برغم آن وصیتنامه، خام
نیاً، سپاه کردن قول و نامه نسبت دادن آنها به خمینی، رهبر کردند و ثاا جعلب

 طور معنی کردند که باید بکند!نباید در سیاست دخالت کند را این
  

دو دولت  به نقطه عطف/حذف یکی از»است:زاده، نوشته مصطفی تاج ☚
زدن  کشد و با کنارشویم. یا دولت پنهان از مستوری دست مینزدیک می

گیرد یا مجبور به دولت قانونی ارکان حکومت را کامل در دست می
خارجی  ویژه در عرصه اقتصاد و سیاستنشینی از قلمروهای مختلف به عقب

 .«شود. اجازه ندهیم جامعه مدنی از حزب پادگانی شکست بخوردمی
ه ن و آشکارش چنماید. اما نهانیم رخ می« دولت در سایه»سان بدین      

 گوید؟:می
  

امرهای واقع در رابطه با یکدیگر در باره کودتای سپاه چه  ❋
 گویند؟:می

  
ست، ا های داخلی و خارجی و وضعیتی که ایران یافته. نقش سپاه در بحران1

ر گردانده آوآور که ترسبنابر قول امرهای واقع باال نیز، سپاه را نه اطمینان
ورند گویند مجبترسانند و میکودتای سپاه میاست. این امر که مردم را از 

ی میان سوریه شدن و یا حاکمیت سپاه برخود، یکی را انتخاب کنند، گویا
شور نظر منفی مردم کشور به سپاه است. بنابراین، کودتای سپاه به تصرف ک

 ماند؛توسط نیروی بیگانه و دشمن می
  



201 
 

بر اقتصاد کشور  . سپاه بمثابه حزب سیاسی مسلح )حزب پادگانی( که2
مافیائی دیگر حکم اقمار سپاه را پیدا کرده هایدستگاه -چنگ انداخته 

د بر ضد خود کودتا کند؟ کودتا محل نیز ندارد. وقتی با چگونه بتوان -اند
لیم کند و شورای شهر تس، شهردار تهران استعفاء می«دادستان کل»یک تشر 

ودتا کاو کافی است و نیازی به  شود، دستور استعفاء به روحانی و حکومتمی
 نیست؛

  
عامل اول هفت جنگ بعالوه سیاست نظامی جدید امریکا و بعالوه  . 3

تراض تهدید ترامپ به خارج شدن از قرارداد وین )برجام(، سپاه است. در اع
وجود  تواند کودتا کند و کودتای خود را توجیه کند؟به چه وضعیتی سپاه می

سیاست نظامی جدید امریکا، گویای این واقعیت  جنگهای هفتگانه و نیز
تر باتثداند. کودتا سپاه را بیاست که سپاه موقعیت خود را تثبیت شده نمی

 کند؛کند. بنابراین، سپاه برضد خود کودتا نمینیز می
  

ماعی، های اجت. ایران بیابان و تب شدید قیمت دالر و فقر فزاینده و آسیب4
 بر کشور حاکم گشته 60است که با کودتای خرداد حاصل کار استبدادی 

ز سو، یک عامل از عوامل اصلی، بااست. در حقیقت، از گروگانگیری بدین
د سازی اقتصاد مصرف محور سپاه است. فلج کننده دولت در آنچه به اقتصا

شود و نقش دادن به دولت در هرچه مصرف محور کردن اقتصاد مربوط می
 ائی هستند که بلحاظ اقتصادی اقمار سپاه هستند.کشور، سپاه و مافیاه

اقتصاد  بنابراین، اگر هنوز امکانی برای نجات طبیعت ایران از بیابان شدن و
پاه و ایران باقی مانده باشد، استفاده از این امکان، در گرو خلع ید از س

 مافیاهای حاکم بر اقتصاد کشور است و نه کودتای سپاه. و 
  

ایران امروز نیازمند یک رضا خان پهلوی است، تبلیغ کسانی  . این تبلیغ که5
ترسند ترسند. از آن میاست که با وجود تسلط بر دولت و اقتصاد، سخت می
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که موقعیت و خورد و برد و... خود را از دست بدهند. وگرنه، اقتصاد 
اینک  –مصرف محور و بیابان شدن ایران ارثیه استبداد پهلوی و مالتاریا 

دهد، ایران را زور نجات نمیاست.  –مالی  –ار مافیاهای نظامی دستی
دهد. شهروند حقوقمند شدن ایرانیان حق و حقمداری نجات می

است وضعیت اقتصادی دو سال اول انقالب، با  دهد. کافینجات می
وضعیت اقتصاد ایران در دوره پهلوی و وضعیت اقتصاد ایران در دوره 

یه مقایسه شود، تا بر همگان مبرهن بگردد استبداد والیت مطلقه فق
که راهکار، بازیافتن استقالل و آزادی و منزلت یافتن ایرانیان بمثابه 

 . شهروندان حقوقمند است
  

وجیهبر ضد سپاه، از درون سپاه، هم ممکن و هم ت« کودتا». باوجود این، 6
مالی  – پذیر است. ممکن است زیرا بدنه سپاه هم قربانی مافیاهای نظامی

هد است که وجودشان بستگی به ساختار کنونی سپاه دارد. هرگاه بدنه نخوا
شور کبیش از این در شرائط ذلت زندگی کند و عامل ذلت مردم و بیابان شدن 

خلع ید  «رهبر»بماند، نیاز به کودتا ندارد. زیرا کافی است از سران سپاه و 
فساد »قلم، ریشه  پذیر نیز هست. زیرا یککند. این خلع ید توجیه

دارد و و ضامن اقتصاد مصرف و رانت محور را از میان بر می« ساختاری
می و... آورد که ایران از جنگهای هفتگانه و بحران اتاین امکان را پدید می

ست ابیاساید. اما چنین خلع یدی، در خالء، انجام دادنی نیست. در جامعه 
. کند است که باید مشروعیت کسبعهتواند رخ بدهد. بنابراین، از جامکه می

ق باتوجه به این واقعیت که یا ایرانیان استقالل و آزادی و دیگر حقو
بندند به نجات طبیعت و اقتصاد یابند و کمر همت بر میخود را می

یدی رود، پس تنها وقتی چنین خلعکشور و یا کشور از دست می
ر مردم بازگردانده کند که، درجا، والیت به جمهومشروعیت پیدا می

 . شود



203 
 

اند، سپاه و ادهدهای پیشین کارآئی از دست قرار، اینک که ترساندنبدین    
کنند است. آنها که سپاه را وسیله ترساندن میکودتایش وسیله ترساندن شده

بماند  خواهند سپاه منفوردانند رهبری سپاه منفور مردم است و هم میهم می
و  زیرا بدین وسیله است که سپاه حزب سیاسی مسلحو منفورتر نیز بگردد. 

 ماند.یم والیت مطلقه فقیه باقی میژستون فقرات ر
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                                                        وضعیت سنجی یک صد و نود و هفتم:

 کشند؟طبیعت ایران را می

 
 

 2018آوریل  19 برابر 1397فروردين  30

 است؟: آیا سپاه به جنگ طبیعت رفته ❋

  
کاوه مدنی، معاون محیط زیست، ناگزیر شد از بازگشت به ایران چشم  ☚

ارشناسان کقرار، تجربه او به دیگر  بپوشد. او تهدید به توقیف شده بود. بدین
س با است که عزم بر بیابان کردن ایران است و هرک ایرانی محیط زیست این

  در زندان،کند و احتماالًاین عزم مقابله کند، عنوان جاسوس پیدا می
 کنند.اش میخودکشی

پیش از آن، یکچند از فعاالن محیط زیست دستگیر و متهم به جاسوسی  ☚
به  شدند. کاووس سید امامی را در زندان خودکشی کردند و سپس او را متهم

 جاسوسی کردند و مدعی شدند چون دانست جاسوسی او بر قوه قضائی آشکار
 ر:ستگیریها چیست؟ اداره مافیائی کشواست، خودکشی کرد. اما علت دشده 

است عوامل مساعد با عمران طبیعت بی اداره مافیائی کشور سبب شده ☚
 زائی پرنقش شوند:نقش و عوامل بیابان 

های اند که سازمان ملل، مناطقی از ایران را منطقهیک علت را این دانسته● 
داران و گیاهان آن، ها و جانحفاظت شده معین کرده و برای حفظ این منطقه

ها باید از آن گذارد. در صورت وقوع جنگ، این منطقهبودجه در اختیار می
های است در این مناطق، پایگاهها و زاغه مصون بمانند. سپاه برآن شده

کار خالف است، فعاالن محیط زیست به مخالفت موشک بسازد. چون این

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28679-2018-04-19-15-40-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28679-2018-04-19-15-40-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28679-2018-04-19-15-40-31.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28679-2018-04-19-15-40-31.html
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نها و متهم شدنشان به خیزند. پایان کشماکش، دستگیری آبا آن بر می
 جاسوسی است!

رند. خوار وجود دااما هم مافیاهای آب وجود دارند و هم مافیاهای زمین● 
ید از دانند که بااین دو دسته مافیاها نیز فعاالن محیط زیست را کسانی می

 سر راه برداشته شوند. 
ر دتوزیع تا بخواهی نابرابر درآمدها، هم در سطح قشرهای جامعه و هم ● 

سطح شهر و روستا و هم در سطح مناطق مختلف کشور، سبب مهاجرت 
ارند هائی که کار و کار کاذب وجود دهای محروم به منطقهمداوم از منطقه

 وو از کشور به خارج کشور است. این عامل نیز، سبب خالی شدن روستاها 
 شود. ها میوسعت گرفتن بیابان

و نیز تغییر مسیر  –صاحب نقش است  ه سپاه در آنک –خشکاندن تاالبها ● 
هم عامل مهمی از عوامل  –عامل خشکیدن دریاچه ارومیه و...  –رودها 

باید اجازه دهیم سهمی از »گوید: بیابان شدن ایران است. زهرا جواهریان می
ها برگردد، تا ها و تاالبهای زیر زمینی و به روخانهآب به طبیعت، به سفره
ها و رودها و در نهایت کاهش تبعات خشک البمانع از خشک شدن تا

ها و مانع محروم شدن از کارکردها و خدمات اکوسیستمی شدن رودخانه
 «ها شویم.ها و رودخانهها، دریاچهتاالب

در  های زراعی و چراگاهها و جنگلها:استفاده بیش از حد تحمل از زمین● 
ده اند شدن را فراهم آور هایی ازایران، فرایندهایی که موجبات بیابانیبخش

و در حال حاضر نیز مشهودند، عبارتند از قطع درختان جنگل، نابودی 
 ای و حرکت آنها است.های ماسهپوشش گیاهی، فرسایش خاک و تشکیل تپه

کی دارند این فرایندها بافرایندهای دیگری که کمتر آشکار هستند، رابطهِ نزدی
 زیان آورند. بنابراین، و به همان اندازه برای اکولوژی نیز 

بادها از شرق و غرب توأم با آلودگی شدید محیط و تغییرهای درجه گرما ● 
دهم درجهِ  6در ایران بر اثر افزایش دمای کره زمین، به میزان  -و سرما 
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که  -است سال، قسمتهائی از کشور خشک شده  20سانتیگراد در مدت 
 فرسایند. و زمین را می

 وکشور و همراه نشدن با مدیریت بهینه منابع آب کشور افزایش جمعیت ● 
 تهیه آب از راه شیرین کردن آب دریا

 به حال خود رهاکردن شنزارها و گسترش آنها در ایران و در کشورهای● 
 همجوار ایران که ریزگردها یکی از عوارض آن است.

  تند. هسهای مداوم که عوامل باال در پیدایش و ادامه آنها مؤثر خشکسالی● 
تار میلیون هک 50گستراند: حدود وجود کویر که بجای مهار شدن دامن می● 

 میلیون( و34از سرزمین ایران کویر است که شامل مناطق کامال کویری )
بان و در صد کشور ایران بیا 25شود. ای فعال میهای ماسهشن زارها و تپه

ز درصد ا 80. حدود درصد دیگر نواحی نیمه بیابانی بر آورد شده است 25
 مناطق کشور تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و بیابانی است.

آهنگ مدیریت های نادرست و ناهمگوید: اعمال سیاستجواهریان می● 
تاثیر شدن برخی از مناطق این کشور بیمنابع آب در ایران را نیز در خشک

دشت ایران  600دشت از  297ا کنون به خشک شدن داند. این امر تنمی
 انجامیده است.

د و بهره برداری نادرست از زمین های کشاورزی، استفادهِ افراطی از کو● 
رویه از سفرهسموم شیمیایی، شخم اراضی در جهت شیب، بهره برداری بی

 شود.های آب زیر زمینی که منجر به شوری آب و در نهایت شوری خاک می
ه سبب خشکیدن قناتها و نیز ک –و چاه عمیق کن « سد ساز»مافیای ● 

های باال ا که بر واقعیتر -شود کاهش رطوبت زمین و فرسایش آن می
ئی کردهاندر کار بیابان کردن ایران را شناسا بیفزائیم، مجموعه عوامل دست

 کنند. درها در همکاری با یکدیگر، کشور را بیابان میایم. این عامل
غیر  ا فعال و عاملهای آبادانی طبیعت راحقیقت، عاملی که عاملهای باال ر

ل میها هستند وقتی بعنوان عضو بنیادهای اجتماعی عمکند، انسانفعال می
 کنند:
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عامل انسانی بیابان شدن ایران، جهل و یا بکار بردن دانش و  ❋
 فن برضد طبیعت؟:

  
ز چهارسو سبز و پر کردن ایران یک امر واقع مستمر است. ایران ا بیابان    

ی هازمین»جنگل بود. روابط قوا در درون و بیرون از مرزها، سبب ایجاد 
، صدر(شدند. تاریخ سیر تحول طبیعت ایران )نوشته ابوالحسن بنی« سوخته

ان شدن ها که بیابچونی و چرائی بیابان شدن طبیعت ایران را تا دوران پهلوی
اند را بر شدت گرفت، نقش قدرتی که قدرتمدارها در جستجوی آن بوده

کنیم کرار میکند. بنابر فایده تکرار، تخواننده ایرانی و غیر ایرانی، معلوم می
زمین زدائی و سرسبزکردن سرکه برنامه نخستین منتخب تاریخ ایران، بیابان

« عیطبی»بود تا که عوامل ایران و نیز بیابان زدائی در کشورهای همسایه 
اقتصاد  ، اقتصاد ایران همان60بیابان کردن از میان بروند. باکودتای خرداد 

 مصرف محور دوران پهلوی شد و طبیعت ایران محکوم به بیابان شدن برجا
ر گویند که نقش انسان، دماند. عواملی که در قسمت اول بر شمردیم، می

جا تعیین کزائی تا ت آنها هستند، در بیابانواقع بنیادهائی که انسانها در خدم
ستمر ماند زیرا مجموعه امرهای واقع است. اما آن عوامل پدید آمده کننده

 اند:آنها را پدید آورده
  

پیش از نفت، طبیعت ایران قربانی روابط قوای داخلی و خارجی ● 
 بود:

هر از قول شیخ خزعل منقول است که درخت نباید کاشت، زیرا با  ☚
شود. در خوزستان، در دوران پیدایش می« دو عجم»درخت، سر و کله 

شرکت نفت ایران و انگلیس سیاست بیابان نگاهداشتن ایران ادامه یافت. 
مرداد  28آورد. در پی کودتای  حکومت مصدق به عمران خوزستان روی

تر ، شاه گفت خوزستان را از دره هنسی )واقع در امریکا( سرسبز1332
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صدر در گروه کرد. اما خوزستان بیابان برجا ماند. در آن دوران، بنی دخواه
تحقیق به خوزستان رفت و گروه، تحقیق خود را در باره موانع اجتماعی 
توسعه خوزستان انتشار داد. با وجود این، موانع برجا ماندند و خوزستان 

، صدر به ریاست جمهوریآبادان نگشت. در پی انقالب و انتخاب بنی
زدائی از آبهائی بود نخستین کار او، تجدید شبکه آبیاری دیرین ایران و نمک

و ادامه جنگ بمدت  60رفتند. با کودتای خرداد که در کشاورزی بکار می
العظیم را هم، بعذر سال، بیابان سازی خوزستان ادامه یافت. تاالب هور 8

شکاندن وجود ذخایر نفت، خشکاندند. ریزگردها از جمله بخاطر خ
هورالعظیم است. بیابان شدن خوزستان که زمانی بخشی از منطقه سواد 

ای از نقش یافت، نمونه)جنگل و کشتزار( بود که تا مدیترانه ادامه می
زائی  بنیادهای احتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی قدرت محور در بیابان

ز دیگر، در است. این بنیادها همین نقش را در بیابان شدن سه منطقه سب
اند. شمال غربی و شمال شرقی و جنوب شرقی و نیز جنوب کشور داشته

ها، ایران صادرکننده مواد کشاورزی باوجود این، تا استقرار دولت پهلوی
 بود و نیازمند وارد کردن این مواد نبود.

ی نظامی و به کودتاهای داهیانه مدرس، یکی این بود: بینی از پیش     
 رساندن رضاخان پهلوی، از جمله هدفها که دارد، یکی اینسلطنت 

شان نیز نیازمند خارج و وارد است که ایرانیان را در غذای روزانه
بینی به واقعیت پیوست. های غذائی کند و این پیشکردن فرآورده

گذاری در توجیه آن این بود که ایران کشور کشاورزی نیست و سرمایه
 :کشاورزی بازده ندارد

  
وقتی استبداد برخورداری از امنیت و حقوق و منزلت ناپایدار را ● 

یناپذیر مزائی اجتنابآورد، بیابانناممکن و دو مدار بسته پدید می
 شود:
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 ای که با صاحب مقامی ارتباطاست: هر صاحب سرمایهخلدون گفته ابن ☚
حقیقت، نداشته باشد، بهتر است بگرد بکار انداختن سرمایه نباشد. در 

نسان و استبداد، بنفسه، نبود منزلت و حقوق و امنیت پایدار عوامل تولید )ا
ت درکار سرمایه و زمین و منابع اولیه و...( است. وقتی امنیت و حقوق و منزل

ترین تنیستند، زمان فعالیتها کوتاه و نوع آنها، سود آورترین در کوتاه مد
ی پیدا سرمایه و دانش و فن ترکیب ترین مکان است. بنابراین،زمان و در امن

نت، کنند که در بردن رانت و در ایجاد زمینه برای هرچه بیشتر شدن رامی
ند. دههای رانت ساز میهای رشد جای به قطبکارآئی دارد. بنابراین، قطب

 شهرهای بزرگ مصرف کننده که از عوامل بیابان شدن هم از راه رهاکردن
ما سرمایه آیند. اسان پدید مین محیط زیستند، بدینکشتزارها و هم از راه آلود

 ارج:خآید؟ از جریان نفت و گاز و مواد معدنی و گیاهی به از کجا بدست می
در حقیقت، اقتصاد مصرف و رانت محور زیر سلطه، از دو مدار بسته  ☚

 شود:تشکیل می
 مدار بسته صدور نفت و گاز و... و ورود درآمد آنها؛ .1
د و شوته درآمدهای ارزی که با فروش آن، بودجه دولت تأمین میمدار بس .2

 خرید کاال از خارج و واردکردن آن به شهرها.
یه کشور که در بیرون این دو مدار میشود که بقاین دو مدار بسته سبب می    

بخشی  وری را بههای کشاورزی و پیشهمانند، نیروی کار و سرمایه و فرآورده
ی دو سان، تا وقتگیرند. بدیندر درون این دو مدار قرار میصادر کنند که 

ا پایان جانبه از بیرون مدارها به درون آنهمدار بسته باز نشوند و صدور یک
قع، در کند. همین امر وانپذیرد، بیابان شدن روزافزون کشور ادامه پیدا می

 قیقت،شود. در حکشورهای دیگری که در موقعیت ایران هستند، مشاهده می
اند، رفتهها، هرآنچه را که در بیرون از شبکه قرار گملی شبکه جهانی ماوراء

ست، داری ااند. حتی امریکا که مادرشهر سرمایه بهمین سرنوشت دچار کرده
 نیز از بیابان شدن سرزمینش مصون نیست. 
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تآیند. مقام اول را در راندر محدوده آن دو محور، مافیاها پدید می ☚
ای از اقتصاد پیدا کردن، وقتی حزب سیاسی مسلح بر بخش عمده خواری

درصد پول در جریان را در  60مسلط است و این و حزب و دستیارانش 
کنند. می اختیار دارند، آب و زمین، از طریق مافیاها با یکدیگر رابطه برقرار

نابع مآهنگ مدیریت های نادرست و ناهمگوید: اعمال سیاستجواهریان می
تاثیر نیست. شدن برخی از مناطق این کشور بینیز در خشک آب در ایران 

دشت ایران انجامیده  600دشت از  297این امر تا کنون به خشک شدن 
 های نادرست بلحاظ زمین و آب، از نظر منافع مافیاهااست. این سیاست

 هایهای آب و نیرو و کشاورزی، سیاستخانهدرست هستند. وگرنه، وزارت
نها آکردند و باوجود مشاهده اثرات آنها، از اعمال نادرست را اتخاذ نمی

 داشتند.دست بر می
یم از ژزائی را ترس رنقش دیگر سازمانهای در خدمت قدرت در بیابان ☚

های بزرگ که سو، یکی از ترسبدین 60دهد. از خرداد سقوط تشکیل می
ره ا که هر ازچندی در بااست، ترس از قحطی است. خبره یم القاء کردهژر

ه شوند، از جمله این هدف را دارند کخالی شدن سیلوهای گندم منتشر می
شود شنوند کشور دارد بیابان میترس از شدت نیفتد. مردمی که همه روز می

اما آیا  ترسند.و این و آن منطقه کشور گرفتار کم آبی است البته از تغییر می
گیر ینآب و علف شوند، زمه گرفتار سرزمین بیاین ترس آنها را تا آن روز ک

 کند؟ می
بهره برداری نادرست از زمین های کشاورزی، استفاده ی افراطی از کود  ☚ 

رویه از سفره و سموم شیمیایی، شخم اراضی در جهت شیب، بهره برداری بی
شود، های آب زیر زمینی که منجر به شوری آب و در نهایت شوری خاک می

رویه از جنگلهای بیمفرط و بیش از ظرفیت از مراتع، بهره برداریچرای 
تراشی، تبدیل نابخردانهِ اراضی منابع ملی به کشاورزی، ویال ها و جنگل

سازی... موارد نام برده از جمله عملکرد سوء انسان است که منجر به پدیده 
غیر از رانت است. عامل تحمیل کننده جبر این روشها آیا زایی شده بیابان
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اعتناء به شور شدن و فرسودن زمین محور شدن فعالیتهای کشاورزی، بی
 است؟

  

 :زائی در ایران و جهانآمدهای بیابانپی ❋

  
التوس گفته بود رشد جمعیت تصاعد هندسی و رشد تولید مواد غذای م    

 شتارها از گرسنگی کرسد که انسانتصاعد عددی است. بنابر این، زمانی می
ا به رها زائی است که انسانخواهند شد. اما اینک، این کمبود آب و بیابان
 کند:کشتار جمعی براثر تشنگی و گرسنگی تهدید می

  
 : شوددر آنچه به تمام جهان مربوط می● 
 زایی عالوه بر فقر گسترده و افزایش شماراز بارزترین آثار بیابان ☚

، سازمان جهانی خواروبار و 2012گرسنگان در جهان، بنابر گزارش سال 
یت میلیارد نفر است. بر جمع 2میلیون نفر که نزدیک به  870کشاوری، نه 

می شود. و این هم بخاطر انجام نگرفتن سرمایه گرسنگان مرتب افزوده
 گذاریهای الزم در بخش کشاورزی و هم بخاطر افزایش جمعیت و هم بخاطر

و  در سطح همه کشورهای جهان است.  نابرابری روزافزون توزیع درآمدها،
 در سطح جهان:

درصد تمامی مراتع را تشکیل داده و  73تخریب مراتع جهان است که  ☚
زی ظرفیت و قابلیت بسیار باالیی برای انسان و دام دارد. کاهش حاصل خی

درصد مناطق خشک، شامل زمین های دیم وابسته به  47خاک در بیش از 
درصد مناطق  30ی زیر کشت آبی که بیش از هاباران و تخریب زمین

 زاییگیرد از دیگر صدمات بیابانهای خشک را دربر میپرجمعیت سرزمین
 است.

  
 شود:در آنچه به ایران مربوط می● 
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رای های داخلی توان باالیی بکویر بزرگ و برخی چاله 2ایران با داشتن  ☚
زائی نه قابل زائی، بیابانابانوامل موثر در بیع  بیابان شدن دارد. با توجه به

 توان از شتاب و شدت آن کاست. مهار است و نه حتی می
درصد جمعیت کشور زیر  80گوید: اکنون، وزیر حکومت روحانی میهم ☚

ای با ایسنا به ارائه خط فقر هستند. و حسین راغفر، اقتصاددان، در مصاحبه
ط فقر گوید: خد. او میپردازتصویری مستند از وضعیت فقر در ایران می

حدود چهار میلیون  96مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال 
د درص 33اخیر های تومان بود و براساس محاسبات صورت گرفته طی سال

میلیون  24هستند. به عبارت دیگر « فقر مطلق»جمعیت کشور دچار 
 . برندنفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می

 نتری که اینک مسئول محیط زیست در حکومت روحانی است، گفتهکال ☚
د، شمیلیون از جمعیت ایرانی که بیابان خواهد  55سال دیگر،  30است: تا 

 باید مهاجرت کنند. 
اکنون زاینده رود خشک است و کشاورزان اصفهان همچنان در جنبش هم ☚

ان عیت آذربائیجاعتراضی هستند. اما وضعیت سیستان و بلوچستان و نیز وض
 زار شدن و وضعیت یزد و... وخیم است. از بیم نمک

تا این زمان، وجود در آمد نفت و خرید مواد غذائی از خارج، نقش  ☚
ت: آیا این مخدر همچنان مانع از اساست. پرسش این  کرده را بازی  مخدر

ین تواند مرگ دراز مدت زمشدنی که میپیدایش وجدان همگانی به بیابان 
 معنی دهد، خواهد شد یا خیر؟
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                                              وضعیت سنجی یکصد و نود هشتم:

 توپ توخالی!؟

 
 

 2018آوریل  26برابر   1397ارديبهشت  06

 :قرارداد وین« نجات»واپسین تقالها برای  ❋

   
آوریل به واشنگتن رفت. سه روز  23مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در  ☚

مله، شود. هردو، از جبعد از او، مرکل، صدر اعظم آلمان راهی واشنگتن می
و رئیس جمهوری امریکا، گفتگدر باره قرارداد وین )برجام(، با ترامپ، 

عتبار اخواهند کرد و خواهند کوشید او را متقاعد کنند در قرارداد بماند و 
و را این است که ا امضای امریکا در پای یک قرارداد را نبرد. قرارشان بر

تمی و متقاعد کنند که توقعات او در باره دائمی کردن بازرسی از تأسیسات ا
 یم ایران از مداخلهژوسط ایران و خودداری رنیز ساخت موشک بالستیک ت
قه یم والیت مطلژآورند. این وعده از کیسه ردر کشورهای منطقه را برمی

ع، چنین شد. فقیه است اال اینکه هزینه آن را مردم ایران باید بپردازند. در واق
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، آقای مکرون گفت: توافق موجود را بدین 

و برای دارند و وارد گفتگکنند، آن را نگاه میاست، پاره نمیخاطر که بد 
 شوند فاقد بدی توافق موجود.انعقاد توافق دیگری می

  
حال که، در خارج، این و آن وسیله ارتباط جمعی )از جمله در همان ☚

که دشمن اصلی  –تلویزیون ار.د.آ( از قصد ترامپ به جنگ با ایران 
می« استدالل»گویند، شاخه تبلیغاتی سپاه می سخن –داند امریکایش می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28763-2018-04-26-14-41-37.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28763-2018-04-26-14-41-37.html
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بخوانید سپاه  –کند که چون ایران در خطر جنگ است، باید یک نظامی 
تبلیغاتچی« استدالل»حکومت را تصدی کند.  –تمام دولت را تصرف کند 

اندازد. چرا که اگر هم بر وفق سیاست نظامی ها مرغ پخته را هم بخنده می
اکنون در بند آنها  افزون بر هفت جنگی که ایران هم –جدید امریکا، جنگی 

آویز سپاه و نقشش در ایجاد بحران اتمی و نمایش روی دهد، دست –است 
کردن و شرکتش در جنگهائی است که هم اکنون کشور بدانها  پا موشک بر

اند که دشمن با استفاده گرفتار است. آیا فرماندهان سپاه این اندازه نیاموخته
بنابراین، هرگاه کند و نقطه ضعف سپاه است؟ ه ضعف حمله میاز نقط

تر میقرار اتخاذ تدابیر برای مقابله با وضعیتی باشد که دائم خطرناک
ید از سپاه است. خلع ید از سپاه در اقتصاد شود، تدبیر نخستین خلع

و از دولت و از سیاست خارجی ایران و سیاست تسلیحاتی و پایان 
 . کردن حکومت استسپاه در فلجبخشیدن به نقش 

  
 ای قطعی شدهرسد که جانشینی مجتبی خامنهیم، خبر میژو از درون ر ☚

شدنش نیز سپاه است. قرار است سپاه هرگونه مخالفتی « رهبر»است. ضامن 
های دینی دیگر را خنثی کند. به حوز قم و را، از جمله مخالفت حوزه

فقهای بزرگی چون شیخ انصاری و کند که خاطرنشان میمناسبت، 
میرزای قمی و آخوند مالمحمد کاظم خراسانی و... و از متأخرین، 

این نظرند که قرآن و سنت )قول و فعل  میرزا ابوالقاسم خوئی بر
معصوم( بر معاصران حاضر در محضر آنها حجت است و بر غائبان و 

را مداوم  معدومان )نسلهای بعد( حجت نیست. اینان برای اینکه دین
از جمله قاعده اشتراک و   ، قواعدی را«علم اصول»بگردانند، در 

اجماع و مطلق بودن حکم و از یک صنف بودن مخاطبان و معتبر 
اند. پرسیدنی است والیت فقیه، چه رسد ، ساخته«ظن خاص»بودن 

مقبوله عمربن )»به والیت مطلقه آن که نه در قرآن و نه در سنت است 
ل از امام صادق، در قسمتی که مستند جاعالن والیت فقیه ، منقو«حنظله
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است، جواز رجوع به روات حدیث در مورد نزاع و بعنوان قاضی است. طرفه 
که روایت واحد، ولو موثق، نافی والیت فقیه است. چراکه مقام قضاوت، این

نه مقام قانون گذاری است و نه مقام اجرا است. مقام قضاوت بر وفق قانون 
. اجرای حکم قضاوت نیز با او نیست. به قول منتظری نویسنده کتاب است

(، چرا و چگونه بر مسلمانان والیت فقیه نیز بر والیت فقیه داللت ندارد
تواند صاحب اختیار خوانی میامروز حجت است و، بنابر آن، روضه

ایجاد « ایخامنه»مال و جان و ناموس مردم بگردد و حق دارد سلسله 
 کند؟

  
« تنجا»است تا مگر قرارداد وین را  و اما ظریف که به نیویورک رفته ☚

 ( گفته2018آوریل  23بدهد، در مقام تهدید ) در مصاحبه با نیویورکر 
 است: « ایران»کار پیش پای است سه راه

تواند توافق را کنار بگذارد، از پایبندی دست بکشد و اول اینکه می● 
 ی آن را افزایش دهد،ا از سر بگیرد و یا حتسازی اورانیوم خود رغنی
ه کند گزینه دوم ایران این است که از ساز و کار موجود در توافق استفاد● 

دهد یک شکایت رسمی در کمیسیونی ها اجازه میکه به هر یک از طرف
نون است، مطرح کند. ایران تاک که برای رسیدگی به نقض توافق ایجاد شده

پا فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه ارو یازده شکایت را نزد
 که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، مطرح کرده است. هدف از این

 رویه این است که آمریکا به توافق پایبند بماند.
تواند تصمیم به خروج از معاهده است که ایران می انتخاب سوم ایران این● 

است  تهیرد. اما تهران هنوز تصمیم نگرفای بگمنع گسترش تسلیحات هسته
 از این سه، کدامیک را برگزیند.

کاری است که کار این توپ میان تهی است. زیرا انتخاب اول همان راه     
ای وارد های سخت کشاند و چون کارد به استخوان رسید، خامنهرا به تحریم

انه دید و تن به گفتگوی محرمانه با امریکا شد و چاره را در نرمش قهرمان
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گوید تعهد کرد و تازه، ترامپ می 105قراردادی داد که ایران را متعهد به 
است، راه  کار دوم، بنابر این که امریکا تعهدی نسپردهکافی نیست. اما راه

و   است بار شکایت کرده 15یم ژگوید ربرد چراکه خود او میبجائی نمی
نه تنها برجایند، بلکه تشدید نیز شده هااست که در عمل، تحریم نتیجه این
دهد کار سوم ایران را در وضعیتی بسیار بدتر از وضعیتی قرار میاند. و راه

دهد. چرا که خارج شدن از قرارداد منع کار اول در آنش قرار میکه راه
ای. چنین وضعیتی ای یعنی عزم به تولید سالح هستهگسترش سالح هسته
گرداندن حمله نظامی به ایران ببهانه سطح جهان و موجه یعنی انزوای کامل در

 از بین بردن تأسیسات اتمی ایران. 
یم خالی است، ژگوید دست رکه می ، در همانحال«تهدید»این سه     

 کند. زیراحکومت ترامپ را بر تشدید فشار به ایران مصر تر نیز می
  

، توپ یم فلج است و وضعیت اقتصادی بدتر از بدژوقتی ر ❋
 :کندتر میتوخالی، دشمن را غره

  
روحانی، عامل تب شدیدی که قیمت دالر بدان مبتلی شد را، از جمله  ☚

دانند ه میرا بگوید. اما هم« همه چیز»تواند در باره آن مقامی میداند که نمی
مالی هستند که فرماندهی سپاه را نیز در اختیار  –که مراد او مافیاهای نظامی 

دولت در »شدن حکومت را و نیز او و مبلغان حکومتش عامل فلجدارند. 
دانند. در واقع، هم حکومت و ، یعنی سپاه می«حزب پادگانی»و « سایه

یم، ناتوانی حکومت و شدت وخامت ژحامیانش و هم مخالفانش در درون ر
 یم آن را بهژوقتی توازن قوا در رکنند. وضعیت اقتصادی را تصدیق می

ل کار نه تهدیدهای توخالی امریکا که عاماست، راه درآوردهحال فلج 
 فلج را خنثی کردن است. عامل فلج جز والیت مطلقه فقیه و ستون

  های آن، کدام است؟پایه
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در بند نقش ایوان )جانشین کردن  ای(این واقعیت که خواجه )خامنه    
 و، مردم کشور کننده گوید که برای عامل فلجای( است، میمجتبی خامنه

ست حقوق ملی آنها نیست که کمتر اهمیتی دارد. حفظ قدرت و در خانواده ا
مالی،  –که تمام اهمیت را دارد. به این دلیل ساده که او و مافیاهای نظامی 

خاصه انجمن  –های شهر حال که عامل فلج حکومت و حتی انجمندر همان
مریکا و دستیارانش در ستند، وجود حالت فلج و تهدید اه -شهر تهران 

ان کنند. همان استدالل که سرطآویز نظامی کردن دولت میمنطقه را، دست
م بدن ام، باید تماکند: به دلیل اختاللی که در یک جای بدن ایجاد کردهمی

 را فرا بگیرم. آیا تسلیم این استدالل شدن، جز تسلیم مرگ شدن است؟
  

دن زمان انعقاد قرارداد وین و سپر شود.وضعیت اقتصادی از بد بدتر می ☚
اه رتعهد، روحانی مدعی بود که با امضای قرارداد وین، موانع از سر  105

مان، شود. آن زشکوفائی اقتصاد ایران و سبز شدن ایران بیابان برداشته می
وضعیت سنجی که حاصل مطالعه امرهای واقع مستمر و تغییرها در مجموعه

د، به این نتیجه رسید که بدتر شدن وضعیت آورنای است که بوجود می
صد و نود و شش، هم یابد. در وضعیت سنجی یکاقتصاد ایران ادامه می

است.  عامل تب قیمت ارز را حکومت خود ساخته 5خاطرنشان شد که 
ول پکنند که آن پول ضعیف شده باشد و بازان وقتی به پولی حمله میبورس

ل عیف شده باشد. بنابراین، مداخله عوامشود که اقتصاد ضوقتی ضعیف می
تر خارجی و داخلی در شدت بخشیدن به تب قیمت دالر، گویای ضعیف

 گویند:قامات حکومت خود میم  شدن اقتصاد کشور است. وقتی
 است؛ درصد تأسیسات تولیدی کشور خوابیده 70● 
 درصد مردم زیر خط فقر هستند؛ 80● 
 کند؛ز ایران را تهدید میکم آبی و بی آبی بخشی بزرگ ا● 
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خن میسمیلیارد دالر  32کنند. یکی از فرار ها از ایران فرار میسرمایه● 
میلیارد در اسفند سال پیش و فروردین سال جاری  30گوید و دیگری از 

 زند، یعنی سرمایه مطلقا در ایران امنیت ندارد؛حرف می
قف معامالت خارجی متودر انتظار، بیرون رفتن ترامپ از قرارداد وین، ● 

 هستند؛
خوانده شود و میل به مهاجرت را در درسبر بیکاران روز به روز افزوده می● 

 کند،ها بیشتر می
دم نه تنها یعنی این که وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مر

ود. شتر نی میکه روز به روز وخیمکشور بسیار وخیم است، بلکه یعنی این
تمام »در تبریز(:  97اردیبهشت  4گوید )در که روحانی مینطرفه ای

کاالهای اساسی شود و تومانی وارد می 4200رز اهای کشور با نیازمندی
گونه نگرانی برای و مردم نباید هیچبا همان قیمت قبل تأمین خواهد شد 

ارد تومانی و 4200اما اگر کاالهای اساسی به دالر «. واردات داشته باشد
است و تومان بوده  2900، 1392شوند، وقتی قیمت رسمی دالر در می

تومان افزایش یافته  1300تومان است، یعنی قیمت دالر  4200اینک 
های کاالهای اساسی با همان قیمت قبل است، چگونه ممکن است قیمت
االها کگوید و یا بنابر این است که به این تأمین شوند؟ پس یا او دروغ می

 تعلق بگیرد. سوبسید 
  

مان، ما به هم وعده دادیم سرزمین»گوید ) همچنان در تبریز(: روحانی می ☚
های سپاه سرزمین امن و امنیت باشد، گفت: امروز به برکت دالور مردی

ارتش جمهوری اسالمی و بسیج ایثارگر و فداکار پاسداران عزیز و غیور، 
اما واقعیتها از زبان او و افراد . «یمزدنی در ایران عزیز هستشاهد امنیت مثال

مانند  زدنی و کمحکومت او گویای این واقعیتند که عدم امنیت ایرانیان مثال
 است. چراکه
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سمی، روقتی ارزش برابری پول ایران با دالر، تنها در حکومت او، به نرخ ● 
است، درصد کاهش یافته  40درصد و به نرخ بازار، دست کم  30دست کم 
 برد.که مجموع اقتصاد در ناامنی کامل بسر مییعنی این

ار درصد پول درجریان، در اختیار سپاه و شرکاء است، پس اختی 60وقتی ● 
ت نقدینه و قدرتی که رجحان نقدینه )= پولی که هربار امکان تحصیل ران

ذ هائی است که دولت را از اتخاافتد( در دست گروهبزرگ باشد بکار می
 د.کننی ناتوان و امنیت فعالیت اقتصادی را ناممکن میسیاست مالی و پول

 د. گوید سرمایه در ایران امنیت ندارها از ایران نیز میفرارسرمایه● 
و  گوید در چهار بعد سیاسیها میفرار استعداد و بیکاری درس خوانده● 

 ای هستند کهاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، استعدادها که نیروی محرکه
 ستند. گیرند، فاقد کار و امنیت هروهای محرکه را تولید و بکار میدیگر نی

بیابان شدن ایران و دستیگری استعدادهای در خدمت محیط زیست و ● 
ان، یم بر سر کاوه مدنی و دیگر استعدادهای درخدمت طبیعت ایرژآنچه در ر

ه آمده، موضوع وسائل ارتباط جمعی کشورهای غربی )از جمله نگاه کنید ب
ر آب گوید مافیاها باست، نیز می( شده2018آوریل  24مقاله لوموند مورخ 

حروم مو زمین ایران حاکم هستند و طبیعت این سرزمین را از هرگونه امنیتی 
 اند. کرده

که روحانی خود گفت که بعنوان خصوصی  –سلطه سپاه بر اقتصاد ایران ● 
گوید، یز مین -دسازی، تأسیسات اقتصادی به تصرف سپاهیان داده ش

د فعال توانند نیروهای محرکه را در خوفعالیت اقتصادی در قلمروهائی که می
 کنند، ناممکن است.

ده فسادهای بزرگ که در حکومت روحانی نیز بر ابعاد آنها همچنان افزو● 
از  اند، هم بدین معنی است که فعالیت اقتصادی سالم و بسا در بیرونشده

 فاقد هرگونه امنیت است.محدوده رانت خواری، 
ده رانت گوید که فعالیتهای اقتصادی بیرون از محدونرخ باالی بهره نیز می● 

 خواری، فاقد هرگونه امنیت است.
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درصد مردم زیر خط فقر هستند  80گوید او در مجلس می« وزیر»وقتی ● 
اند، یعنی این وابیدهخ درصد تأسیسات تولیدی  70گوید و مقام دیگری می

 ها هستند. بارترین ناامنیایرانیان گرفتار مشقت که
رای بشو آیا امنیتی حساب و کتاب که بر آن قاچاق افزوده میواردات بی● 

کاهد، بلکه تواند از واردات بیم نه تنها نمیژاند؟ رتولید داخلی باقی گذاشته
بخاطر م هتواند بروی آنها باز کند. ها را تا جائی که میناگزیر است دروازه

ت خود نیازش به فروش ارز و هم بخاطر اجبارش به مهار تورم. بنابراین، دول
مصرف  است. تنها اقتصاد امنیت اقتصاد تولید محور را یکسره از میان برده

 ر است.برخوردا  محور از امنیت
، هم، «اندبه گریه انداخته»ای را هم های اجتماعی که خامنهآسیب● 

 . واندگیر جمهور مردم ایران شدهنی هستند که دامنگزارشگران صادق ناام
در کشوری که بلحاظ اعدام )نسبت به جمعیت( مقام اول را در جهان ● 

ارزش است و مردمش از حقوق انسان و حقوق دارد یعنی حیات انسان بی
شهروندی محرومند و تجاوز همه روزه به حقوق شهروندان رویه قوای 

تازه،  ا سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و... است وت« قوه قضائیه»سرکوب از 
نشیند، یعنی به خشونتزند: چرا عقب میقوه قضائیه، نهیب می« رئیس»

آن  ها و استعدادهایش در بیرون ازگری ادامه دهید، در کشوری که سرمایه
 ترین کشورهای جهان نیست؟ و نیز،فعالند، آیا در شمار ناامن

ت جنگ است و تهدید به بیرون رفتن امریکا از وقتی کشور گرفتار هف● 
شود، چگونه ممکن است سپاهی که از زبان ها میبرجام و تشدید تحریم

ی روحانی هم اسلحه دارد و هم پول و هم وسیله تبلیغ و بنابر قول هاشم
های یتشود، بنابراین، عامل سلب امنبلعد و سیر نمیرفسنجانی، کشور را می

امنیت مثال»و اجتماعی و فرهنگی است، ایران را از سیاسی و اقتصادی 
 برخوردار کرده باشد؟« زدنی
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 خواستیم قدرت منطقه بشویم منطقه را ویران کردیم:می ❋

  
، سخن صحیحی بر زبان ظریف جاری شد. او خطاب 97اردیبهشت  4در  ☚

ت یم سعودی بر قدرژیم والیت مطلقه فقیه و رژبه دولت سعودی، از قصد ر
خواستیم قدرت منطقه بشویم، منطقه را میمنطقه شدن سخن گفت: 

صدر و سال، بنی 40این همان واقعیت است که در طول ویران کردیم. 
ه، یک از کشورهای منطقکنند: هیچمستمر، خاطر نشان می دوستان او بطور

قه های الزم برای قدرت منطقه بمعنای مسلط شدن بر کشورهای منطتوانائی
 شودرا ندارند. در پی قدرت منطقه شدن رفتن، خود و یکدیگر تخریبی می

خواست یمیم والیت مطلقه فقیه، ناتوانی در درون را ژو شد. در مورد ایران، ر
تیجه ن، جبران کند. «اممن آنم که قدرت منطقه شده»خواهد با همچنان می و

ی و های سیاسی و اقتصادانبار شدن مسئلهاین رویه، ایران بیابان و برف
اد که گویند و بفریاجتماعی و فرهنگی است. ایران ویران و منطقه ویران می

 حل در داخل است و نه در خارج:همچنان راه
  

 آنهایی که در کاخ سفید»گوید )در همان سخنرانی(: و باز روحانی می ☚
شان پایبند باشند یا نباشند، ملت اند بدانند به تعهد، تمدن و انسانیتنشسته

شه آنها بزرگ ایران و دولت به نمایندگی از ملت در برابر هرگونه توطئه و نق
ارجی را در ایجاد تب م او عامل خاما مگر ه«. کندبا قاطعیت ایستادگی می

و گران شدن  –قیمت دالر مقصر نشمرد؟ پس وقتی برغم امکان فروش نفت 
و تحصیل دالر بیشتر، ترامپ و دستیارانش، با همدستی عامل داخلی،  –آن 
د توانند تب قیمت دالر ایجاد کنند و هم اکنون کشور تهدید به تشدیمی

نمندی هستند و نه بیانگر تواگونه سخنان، گویای عجز شود، اینتحریمها می
گاه شود ترامپ دست گویندگان این سخنان را بخواند و بگوید: هرو سبب می

 ایران فعالیتهای اتمی را از سر بگیرد، بیشتر زیان خواهد دید.
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کند که ایران پیدا کرده وضعیتی را پیدا می در حقیقت، وقتی کشوری    
، یعنی شود که ایران واقع استقع میاست و در منطقه و جهان، در موقعیتی وا

س این پشود، برد که مرتب بر ابعاد آنها افزوده میاز ضعفهای بزرگی رنج می
ها را دهند از آنها استفاده و آنضعفها هستند که به قدرت خارجی امکان می

 هایریشه این ضعفها نیز والیت مطلقه فقیه و ستون پایهتشدید کنند. 
جا است، در درون و بیرون از مرزها جز مرگ و آن است. تا ریشه بر

 آورد.ویرانی ببار نمی
حل داخلی بیابد. طرفه اهگذارد مشکل راست که نمیچرا که این ریشه     

کند برای افزایند، بهانه میهای خود ساخته را که دائم برهم میکه مسئلهاین
گرا و ز اصولها را، همه، ا«غیر نظامی»تصرف کامل دولت. از آنجا که 

مالی  –است و برایش جز سران مافیاهای نظامی  طلب، خرج کردهاصالح
ولت. دسازد برای به تصرف فرماندهان سپاه درآوردن است، زمینه می نمانده
یران یا کند و نوبت را نوبت مرگ اها را الینحل میداند انبوه مشکلآیا می

 کند؟یم میژمرگ ر
آورد که ویران شدن ر زبان مییم سخن حقی را بژرخارجه « وزیر»وقتی      

ت، ای او اسیم و رقبای منطقهژمنطقه، از جمله بخاطر قدرت منطقه شدن، ر
ا نمییم تن به حل مشکل از راه مراجعه به مردم رژکه راز جمله، یعنی این

ر ایران و د -اتمی که جز زیان برای کشور ندارد –حل بحران اتمی دهد. راه
فت و کم و کاست، گمردم ایران است. باید حقیقت را به مردم ایران، بیبا 

آویز بیگانه سلطه جو ستد  برابر حقوق ملی مردم ایران، مشکل را حل کرد و
  را از او گرفت.
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                                                                     وضعیت سنجی یکصد و نود و نهم:

 پنهانکاری و سند سازی و سند بازی

 
 

 2018مه  3 برابر 1397رديبهشت ا 13
رد. بار نخست بدانیم که این بار اول نیست که سند سازی و بازی سابقه دا    

ان را به المللی انرژی اتمی، پرونده اتمی ایرانس بینژاول بکار آن آمد که آ
شورای امنیت بفرستد و آن شورا تحریمها برضد ایران وضع کند و وضع 

، شب و اروپا را موجه کند. این بار که نتان یاهوتحریمها از سوی امریکا 
سی.دی سخن گفت و  183سند و  55000اول ماه مه، از بدست آوردن 

 گذارند، هدفرا سندهائی توصیف کرد که جای چون و چرا باقی نمی سندها
او زمینه ساختن برای توجیه تصمیم ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، در 

سخن  ا است. بیهوده نیست که در پایان دادافکار عمومی امریکا و اروپ
ریف دادنش، اظهار اطمینان کرد که ترامپ تصمیم بایسته را خواهد گرفت. ظ

و معاونش، ترامپ را چوپان دروغگو خواندند. نخست بنگریم لوموند 
 کند:سخنان نتان یاهو را چگونه ارزیابی می

  

 این لوموند: ضعف اساسی سند ارائه کردن نتان یاهو در ❋
 :است که

  
( نخست محتوای اصلی سخنان نتان یاهو را 2108ماه مه  1لوموند ) ☚
 کند:آورد و آنگاه آن را ارزیابی میمی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28844-2018-05-03-14-52-41.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28844-2018-05-03-14-52-41.html
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ندن و یا باتوجه به اینکه چند روز بیشتر به اعالن تصمیم ترامپ در باره ما● 
 30در  است، اتهامی که نتان یاهو،نماندن در توافق اتمی با ایران، نمانده

ک مدار»کند که کند، سنگین است. او تأکید میآوریل، به ایران وارد می
 ست.اگویای وجود برنامه قدیمی ایران برای تولید بمب اتمی « مجاب کننده

، چند هفته پیش، دوایر سری کند که اسنادی کهنتان یاهو تصریح می     
 183سند و  55000 –اند، کپی هزاران سند هستند آوردهاسرائیل بدست 

 ه در انباری مخفی، در حومه تهران، پنهان شده بودند. ک –سی.دی 
، رها شد، در اساس، شناخته 2003اما برنامه اتمی ایران که در سال   ●

است  کردن نخست وزیر اسرائیل در اینبود. ضعف عمده سند ارائه
)قرارداد  201۵ارداد اتمی که در که مدارک روشنی دال بر نقض قر

پا وین(، ایران با پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و اتحادیه ارو
 . دهدامضاء کرد، ارائه نمی

اند و یار امریکا قرار داده شدهگوید: سندها در اختحکومت نتان یاهو می    
 شوند.در اختیار کشورهای اروپائی نیز قرار داده می

  
( کار نتان یاهو را تا بخواهی 2018ماه مه  1ک تایمز )و نیویور ☚

 خواند و آن را بخشی از فعالیتهای دیپلماتیکمی« نمایش»هنرپیشگی و 
ور کند. قراردادی که حکومت اوباما و پنج کشحاد این روزها ارزیابی می

بزرگ دیگر جهان امضاء کردند، اینک، در انتظار تصمیم ترامپ است که 
 ماه مه، اعالن شود.  12قرار است در 

  
کند که، از دید پرشمار ناظران، ماه مه( گزارش می 1کوریه انترناسیونال ) ☚

در میان سندها که نتان یاهو، ارائه کرد، سندهای واقعاً جدید یا مدارک 
نویسد: نخست وزیر مبرهن، وجود نداشتند. تایمز اسرائیل )همان تاریخ( می

است، ارائه نکرد و نیز اد اتمی را نقض کرده سندی که بگوید ایران قرارد
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سازی نتوانست ثابت کند که ایرانیان اجرای برنامه اتمی ممنوعه، حتی غنی
 است. اورانیوم را از سرگرفته 

  
(: ارزیابی کارشناسان اطالعات و 2018مه  1روزنامه هاآرتص ) ☚

وسط تاست که نتان یاهو مدرکی حاکی از نقض قرارداد اتمی  دیپلماتها این
یان تواند امریکائدر عوض، آنچه او ارائه کرد، میایران، ارائه نکرد. 

   مردد را به خروج از قرارداد وین برانگیزد.
  

پ، آوریل، ترام 30، به گزاری یو.اس.آ تو دی، در همان روز «از اتفاق» ☚
ک با رئیس جمهوری نیجریه، موقع را مغتنم در کنفرانس مطبوعاتی مشتر

امه بخواند. روزن« وحشتناک»شمرد برای اینکه قرارداد اتمی با ایران را 
 کند: ترامپ قصد دارد، پیش از دیدارش با کیم جون اون،خاطر نشان می

 . به او بدهد« پیام خوبی»رهبر کره شمالی، با خروج از قرارداد اتمی، 
  

ون، رئیس جمهوری فرانسه، تلفنی، با پوتین، رئیس در همان روز، مکر ☚
ن آجمهوری روسیه، در باره قرارداد اتمی با ایران، گفتگو کردند، حاصل 

واستند. خاین شد که این دو ماندن در قرارداد و اجرای دقیق آن را از امریکا 
 بدیهی است که 

  
 ظم آلمان،وزیر انگلستان و خانم مرکل، صدراعمکرون و خانم می، نخست ☚

اد با یکدیگر گفتگو کردند و نظر مشترک خود را انتشار دادند: در قرارد
یت تولید اتمی با ایران باید ماند و بر سر تکمیل آن، مورد دائمی کردن ممنوع

رو ای توسط ایران و نیز موشکهای بالستیک ایران و توسعه قلمسالح هسته
ن و کشورهای منطقه، با ایراها و پایان یافتن مداخالت ایران در بازرسی

 دیگر کشورهای امضاء کننده قرارداد، به گفتگو نشست.
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فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا گفت:  ، 2018در یکم مه  ☚
 سندی حاکی از نقض شدن قرارداد اتمی توسط ایران در دست نیست. 

  
ای از نشانه» ، تصریح کرد:2018مه  1ی اتمی در ژالمللی انرانس بینژآ ☚

های تالش جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی در سال
 «.اخیر در دست ندارد

  
ض قرارداد اتمی گویند: سندی دال بر نقانس میژقرار، موگرینی و آبدین    

ریکائی های معتبر )امتوسط ایران در اختیار نیست و لوموند و دیگر روزنامه
جهولی مباور هستند که ولو سندها واقعیت داشته باشند،  ینو اسرائیلی( برا

ا داشته ردانست که ایران برنامه تولید بمب اتمی کنند. غرب میرا معلوم نمی
دارد است. و نتان یاهو، سندی در دست ن را متوقف کردهآن 2003و در سال 

قعی وا است. اما هاآرتص، درباره قصدکه ایران قرارداد وین را نقض کرده 
روج گیرندگان امریکائی و ختردید زدائی از تصمیمنویسد: نتان یاهو می

 امریکا از قرارداد اتمی.
سان از انبوه سندها سخن میرسید: چرا نتان یاهو، اینبا وجود این، باید پ 

اند دآیا او نمیخواند؟ می« شاهکار موساد»آوردن آنها را  گوید و بدست
تواند دلیل سودمندی قرارداد می –حت صرض برف –که ارائه سندها 

وین باشد چرا که این قرارداد سبب شد که پرونده ساخت بمب اتمی 
اط داند که وسائل ارتبرا نیز میداند اما اینبایگانی شود؟ البد می

جمعی غرب، اغلب، کارشان افکار عمومی سازی برای حمایت از 
نادارند به اجرا سیاستی است که بازیگردانان صحنه سیاست، ب

 :بگذارند
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اند به کرده سیاستی که بازیگردانان صحنه سیاست آماده ❋
 :اجرا بگذارند

  
پمپئو، وزیر خارجه جدید امریکا، در نخستین سفر خود، پس از شرکت  ☚

در اجالس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه آتالنتیک شمالی، به 
ان را امریکا در باره ایر« سیاست جدید»اسرائیل و اردن و عربستان رفت تا 

 و،نتان یاه« نمایش»برای سران دولت این کشورها تشریح کند. بنابراین، 
بی مقدمه نیست. حاصل گفتگوهای او با پمپئو و زمینه سازی است. دو 

کردن دف رفعه نویسند: روزنامه، یکی امریکائی و دیگری اسرائیلی می
 تردیدها و قطعی کردن تصمیم به خروج از قرارداد وین است. 

شود؟ در بیرون رفتن از قرارداد اتمی خالصه می« سیاست جدید»ما آیا ا    
از  تواند جزء دیگریاست که جنگ نیز میای به این پرسش اینخامنهپاسخ 

 این سیاست باشد:
  

ار ای انتشتوسط نتان یاهو، لوموند مقاله« نمایش سند»ای پیش از هفته ☚
سیار بیم از درون، ژبار، احتمال فروپاشی رداد که، بنابرآن، برای نخستین

تواند فراهم آوردن کا میامری« سیاست جدید»است. جزء دوم جدی شده 
مان، که تا این ز« اسبابی»یم از درون باشد. اال اینکه ژاسباب فروپاشی ر

ی اند برای جلوگیراست، نقش شمعک را یافتهحکومت ترامپ فراهم آورده 
تازه  –همه سود کند: با این یم. این پرسش نیز محل پیدا میژاز فروپاشی ر

کنیم پول گوید: وادارتان میعرب می ترامپ خطاب به کشورهای نفت خیز
برد، چرا باید اسباب یم والیت مطلقه فقیه میژه امریکا از رک –بدهید 

 فروپاشی آنرا فراهم آورد؟
  

آوریل(، یعنی همزمان با  30) 1397اردیبهشت  10ای در خامنه ☚
توسط نتان یاهو، به امریکا هشدار داد که هرگاه به ایران « نمایش اسناد»
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ایران، او را از کرده خود پشیمان خواهد کرد. طرفه اینکه »حمله نظامی کند، 
یک چند از ناظران غرب نیز بر این نظر هستند که در پی موافقت ترامپ و 

، نتان یاهو، زمینه حمله نظامی «سیاست جدید»بن سلمان و نتان یاهو، بر سر 
د که بوش و حکومتش آورکند. افکار عمومی بیاد میبه ایران را آماده می

  چگونه برای توجیه حمله به عراق مدرک ساختند. 
والیت مطلقه  یمژبار، به بازیگری بازیگران رهای دیگری، ایننمایش    

« سیاست جدید»توانند ما را از اجزای دیگر فقیه و دولت سعودی می
 امریکا، آگاه کنند:

  
ی به سوریه میدولت سعودی و متحدانش سخن از گسیل قوای نظام ☚

مزمان، کنند. هدف از گسیل نیرو به سوریه رویاروئی مستقیم با ایران است. ه
بنابر ادعای  –های نظامی سوریه اسرائیل با بمباران و حمله موشکی به پایگاه

دهد. بنابراین، جزء دامه میا –اسرائیل، پایگاههای نظامی ایران در اسرائیل 
، کشاندن پای قوای نظامی کشورهای امریکا« سیاست جدید»دیگری از 
 نشانده به سوریه است.عرب دست

  
کردند، آن روزها که ترامپ و کیم جون اون یکدیگر را فحش باران می ☚

خواستند سپاه از حکومت روحانی می« سرداران»محسن رضائی و دیگران 
نیز میان زبانی گفته بودند که ایرکه از کره شمالی درس بیاموزد. با زبان بی

 که سران کرد. اما حاالاعتناء به تحریمها، بمب اتمی خود را تولید میباید بی
مالی اند و کره ششبه جزیره کره توافق کرده« غیر اتمی کردن»دو کره برسر 

« نسردارا»ای را برچیند، گوید بنا دارد تأسیسات آزمایش سالح هستهمی
 گویند؟:سپاه چه می

زمان با اجرای ملی، هم یشین شورای عالی امنیتعلی باقری، معاون پ   
آوریل(، شب  30اردیبهشت ) 10توسط نتان یاهو، یعنی در « نمایش سند»

 است:پزشکی، گفته « دانشجویان»هنگام، در سخنرانی برای 
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"برد برد" فقط یک بازی برای انحراف افکار عمومی از معامله ای بود  »    
از سزمینه بود، بلکه « تقریباً هیچ»نه تنها که نتیجه آن برای ملت ایران 

گستاخی دشمن برای دست اندازی به توانمندی موشکی و اقتدار 
ان . هرچند ممکن است دولتمردان تدبیر و امید از بیای ایران بودمنطقه

د نبود، این واقعیت ناراحت شوند، ولی واقعیت این است برجام معاملهِ برد بر
ای دست کشیدیم تا منفعت قدرت هستهچرا که در برجام ما از 

 ، اما در واقع نه تنها بسیاری از تأسیسات واقتصادی به دست بیاوریم
ای در معرض ای تعطیل شد و بسیاری از تجهیزات هستههای هستهفعالیت

ای ملت ایران صرف نظر شد، حق هسته 100نابودی قرارگرفت و حتی از 
شور کبلکه منفعت اقتصادی مورد ادعای دولتمردان تدبیر و امید نیز متوجه 

قدرت »واقعیتِ برجام، معامله میان واگذاری نگردید. بر این مبنا، 
، از این رو حتی اگر بود« منفعت اقتصادی»به امید کسب « ایهسته

رد باز هم برجام معاملهِ بشد، منفعت اقتصادی مورد انتظار هم حاصل می
که  باخت بود که قطعاً طرف بازندهِ آن ملت ایران بودند، چه رسد به این

شمن ددولتمردان تدبیر و امید نتوانستند حتی شکالت منفعت اقتصادی را از 
 «.بگیرند

، در همان لحظات، مشغول دلیل تراشی برای «سردار»سان، این بدین    
، در «ایقدرت هسته»که دست کشیدن ازضیح ایناست. تو نتان یاهو بوده

در کار تحصیل « ایران»است. یعنی تا آن تاریخ،  ، انجام شده2015سال 
وقتی سردار است. تواند باشد، بوده که جز بمب نمی« ایقدرت هسته»

دیگری سخن از لزوم خارج شدن از قرارداد منع گسترش تولید سالح 
سیاست »سپاه، « سرداران»ز دید گوید، یعنی این که ااتمی می

کار، امریکا تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است. اما راه« جدید
ای و سپس، چون تولید بمب اتمی و موشک توانا به حمل سالح هسته

کره شمالی، به مذاکره نشستن و امتیازهای سنگین، بابت متوقف 
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چگونه باوجود این اظهارات، . کردن آزمایش اتمی، گرفتن است
 ؟کند، ساختگی هستندبتوان گفت که سندها که نتان یاهو ارائه می

  
امریکا است، « سیاست جدید»ترین جزء در حقیقت، جزء مهم که بزرگ ☚

 هااست که تشدید تحریمتشدید فشارهای اقتصادی است. ترامپ خود گفته 
ساوی ، مبعالوه تشدید انزوای کره شمالی بعالوه تهدید به حمله نظامی وسیع

. ایاست با تن دادن کیم جون اون به برچیدن تأسیسات آزمایش سالح هسته
 ای خود را نیز نابود. کند. کره شمالی باید سالح های هسته

عوامل خارجی و سوء »گوید: ائی میاستیو هنگه اقتصاددان امریک    
مدیریت داخلی، مقدمات یک بحران کامل در اقتصاد ایران را فراهم 

این ارزیابی یعنی این«. اند. اقتصاد ایران درگرداب مرگ است کرده
که هیچ تدبیر کارآتر از تشدید فشار اقتصادی به ایران نیست. کاری 

 .که حکومت ترامپ بدان مشغول است
  

ن بخش اصلی سان، تشدید بازهم بیشتر فشار اقتصادی، اینست آبدین     
را  بانک طراز اول دنیا 100کا امریکا. تا این زمان، امری« سیاست جدید»

ارداد اتمی ای که در قبال قراست. در باره رویهاز معامله با ایران بازداشته 
 اند:درپیش خواهد گرفت، دو نظر، اظهار شده

کند، بلکه میها را برقرار نشود اما تحریماز قرارداد اتمی با ایران خارج می● 
 دارد. وایران نگاه میآنها را چون شمشیر داموکلس بر سر 

 کند.ها را برقرار میاز قرارداد اتمی خارج و تحریم● 
های بازرگانی و بانکی و نیز خاطر که ایران و طرفکار اولی، بدینراه    

دارد، برای اقتصاد ایران زیانمندتر گذاران را بالتکلیف نگاه میسرمایه
مردم ایران نوشته می است. در هر یک از دو وضعیت، بهای سنگین به پای

یم والیت مطلقه فقیه ضعیف اما ژشود. باوجود این، آیا حکومت ترامپ ر
خواهد و یا اصالح وسیله وادارکردن کشورهای نفت خیز به دادن پول را می
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درونی آن به ترتیبی که کارگزار سیاست امریکا در ایران و منطقه بگردد، یا 
سیاست »سو، یکا از انقالب بدینرا؟ باتوجه به سیاست امرفروپاشی آن

یم والیت مطلقه فقیه در ضعف است. ژامریکا همان نگاه داشتن ر« جدید
یم والیت مطلقه فقیه ژخاطر است که راگر این سیاست کاربرد دارد، بدین

 داند. می« اوجب واجبات»بقای خود را 
که هست  ر بخواهیم واقعیت را آنسان که هست ببینیم، واقعیت همانساناگ    

ان را از تنگنا حل که ایرنمایاند: در دایره رابطه با امریکا، راهخود را به ما می
پیش  حل خارج شدن از این دایره و راه رشد دربدر آورد، وجود ندارد. راه

را که  است. تصمیم را مردم ایران باید بگیرند و اگر نخواهند بهائی گرفتن
 درنگ باید تصمیم بگیرند.، بیتر کنندپردازند، بازهم سنگینمی
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                                                                                   وضعیت سنجی دویستم:

خروج امریکا از توافق اتمی و بازگشت تحریمها و 

 شبکه جهانی تخریب نیروهای محرکه 

 
 
 

 2018مه  9 برابر 1397ارديبهشت  19
با شود، امرهای واقع همواره مجموعه هستند. هر امری که واقع می    

نهان میرو، وقتی امری را پشود. از اینای از امرهای دیگر واقع میمجموعه
ا دروغ توان آشکارکرد و ینمایانند، میکنند و یا آن را جز آن که هست، می

ایجاب  اند که یکدیگر رارا راست کرد. در این ایام، امرهای واقعی رخ داده
 دهند:ل میکنند، بنابراین، بایکدیگر یک مجموعه تشکیمی

  

 :استفاده از بیگانه در نزاع بر سر قدرت در درون ❋

  
 7000ثمر شد و قیمت هر دالر به بکاربردن زور برای مهار بازار ارز بی ☚ 

میلیارد دالر است و  100گوید: درآمد ارزی ایران تومان رسید. روحانی می
 30بنابراین، کشور میلیارد دالر است.  70نیاز کشور به ارز برای واردات، 

که هزارمیلیارد دالر مازاد ارزی دارد. باوجود این، قیمت ارز، بجای آن
است  یابد و اینک، هر دالر دوبرابر قیمتی را یافتهکاهش بیابد، افزایش می

که در آغاز تصدی ریاست جمهوری توسط روحانی داشت. پیش از این، 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28912-2018-05-09-15-17-43.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28912-2018-05-09-15-17-43.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/28912-2018-05-09-15-17-43.html
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جا ربط ایم. در اینسائی کردهعوامل ذهنی و عینی افزایش قیمت دالر را شنا
 کنیم:آن را با امرهای واقع دیگر شناسائی می

  
ز نتان یاهو، مجری نمایشی تلویزیونی شد که، درآن، اسناد خارج شده ا ☚

کامیون  بار داد. از انبار واقع در شورآباد، تمامی اسناد راایران را نمایش می
اران د زدائی از ترامپ و همکاند!؟ هدف، تردیکرده و از ایران خارج کرده

های او در خارج شدن از توافق اتمی است. به قول واشنگتن پست افراطی
وافق تایران و اسرائیل و امریکا، مصرانه خواهان خارج شدن امریکا از این 
یراندن هستند. به سخن دیگر، خارج کردن اسناد از ایران و بکاربردن آن در م

ر دمستمری است که استفاده از قدرت خارجی  واقع توافق اتمی، گویای امر
 نزاع بر سر قدرت در درون کشورهای در رابطه است:

  
است که  ماه مه، روزنامه گاردین نوشت به اسنادی دست یافته 5در  ☚

تا که  است بنابرآنها، ترامپ، یک سازمان جاسوسی اسرائیل را استخدام کرده
باما تهای امریکائی که در حکومت اودیپلما« حقه بازی کثیف»با بکار بردن 

ند را تخریب کند. وارد زندگی ابوده  رارداد اتمی وینق  مسئول انعقاد
شود.( آنها شود خصوصی و روابط شخصی )که شامل روابط جنسی نیز می

یکائیان، و نقاط ضعف آنها را بیابد و آنها را به لجن بکشد، تاکه از دید امر
اور شوند و هم قرارداد وین بدترین قرارداد ب هم اوباما و حکومتش تخریب

رگرفتن واقع، یکی بردن اسناد از ایران و دیگری بکا سان، دو امرشود. بدین
یک مؤسسه خارجی برای ترور شخصیت امریکائیانی که رئیس جمهوری 
موظف به حفظ شخصیت و کرامت آنها است، یک هدف را دارند و یک 

و امر، ددر مبارزه بر سر قدرت در درون. این  روش هستند: استفاده از بیگانه
 با امر واقع دیگری همراهند:

  



234 
 

هو مجلس اسرائیل، به نتان یاهو اختیار ورود در جنگ را داد و نتان یا ☚
دیرتر  گفت: اگر قرار باشد با ایران مقابله کنیم، بهتر است هم اکنون و نه

 زمان، این مقابله را انجام دهیم. هم
  

، وسائل ارتباط جمعی اسرائیل مدعی شدند که ایران 2018مه  6در  ☚
را  است و قصد حمله موشکی به اسرائیل کرده صدها موشک در سوریه انبار

ر که گذرد، هرباسالی که از عمر اسرائیل می 70دانیم که در طول دارد. می
، دداست از راه جنگ، توسعه طلبی کند و قدرت متفوق منطقه بگر خواسته

کند.  است تا حمله پیشگیرانه خود را توجیه گونه تبلیغات زدهدست به این
اد که جنگ بیاد بیاوریم که وزیر دفاع امریکا بعد از دیدار از اسرائیل، خبر د

 اسرائیل با ایران وقوع یافتنی است. 
ای زیر رفتن قیمت دالر را با خود و با امره این سه امر ربط باال    

 هند:دتوضیح می
  

ماه مه، ترامپ بر سر توافق اتمی بیاورد و چند  12ر دبالئی که قرار بود   ☚
افق امریکا از تومه آورد. او گفت:  8ها بود، در و چون موضوع گمانه زنی

ها را در مورد ایران اعمال میشود و شدیدترین تحریماتمی خارج می
یش از آن، پ. کند. در جا نیز حکم ریاست جمهوری را امضاء کرد

 به ترامپ هشدار داده بود )اشپیگل( که خروج امریکا از توافق مکرون
تواند خاورمیانه را در جنگی عمومی فرو برد. و بدون تردید، می

 تغییری اساسی در روابط ایران با روسیه و چین از سوئی و با غرب از
  .آوردسوی دیگر پدید می

  
ن )= سرداران سپاه = مافیاهای تبلیغ ضرورت تصدی دولت توسط نظامیا ☚

است: امریکا از توافق اتمی  مالی( حاال دیگر پایه هم پیدا کرده –نظامی 
این  کرد و قوای اسرائیل بحال آماده باش درآمد.  ها را برقرارخارج و تحریم
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کشف جنازه »تبلیغ همراه است با امر واقعی که شعار بسود رضا خان دادن و 
از برجام خارج شوید و اداره «. »رضاشاه مسلمان»شور به و القای نیاز ک« او

شود سخن شمخانی خطاب به )که گفته می« دولت را به سپاه واگذارید
است.  بوده« دولت نظامی»سازی برای  است(، هدفش زمینه روحانی بوده

در حقیقت، ولو شمخانی این سخن را نگفته باشد، اما شرائط کشور در پی 
کند، دولت را نظامیان تصدی کنند، از توافق اتمی، ایجاب میخروج امریکا 

  اند. است که آماده کنندگان اذهان عمومی، به تکرار بکار برده« دلیلی»
دهد نیز مکرر کشور آبستن حوادث است و در بهار حادثه مهمی روی می ☚

بر  ااست. اما آن حادثه و رویداد مهم کدام است؟ بن بر زبانها جاری شده
 است: گزارش دریافتی، آن حادثه و رویداد مهم این

شینی ماه بخش مهمی از پروژه جان در ایام پنج روزه تعطیلی خرداد»   
خرداد  14شود حکومت تا قبل از شود. احتمال داده میانجام می

استعفا کند. این پنج روز بسیار حساس است چرا که هم ماه رمضان 
ود هم تمامی مدارس و دانشگاهها شاست هم تهران بسیار خلوت می

ها و هم ارکان اند هم در آن ایام روزنامهتا آن موقع تعطیل شده
اجرائی کشور تعطیلند. در آن ایام فقط بخشی از نظامیان و نیروی 
انتظامی و ... سرکارند. تلگرام را که بستند. کافی است در آن چند 

آن وقت بهترین روز پاریزیت تشدید شود و اینترنت هم قطع شود 
  «. فرصت برای تغییر و تحول کالن است 

تواند با این شدت و وجود امرهای واقع باال، قیمت دالر چگونه می با    
شتاب افزایش پیدا نکند. کشوری که استقالل و آزادی خود را قدر نشناسد، 

کند. نیروهای محرکه حیاتیش در شبکه جهانی، در تخریب جریان پیدا می
در آغاز برضد دو هدف اول انقالب، استقالل و آزادی، کودتا و  اگر هم

استبداد بازسازی شد، به خاطر وجود ظروف مرتبطه قدرت بود: از 
کردن اسناد اتمی از ایران، از قدرت خارجی، در  گروگانگیری تا خارج

بازسازی استبداد و از میان برداشتن ایستادگان بر حقوق مردم و نیز از میان 
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است و اینک نیز بکار تصرف کامل دولت  تن رقیبان، استفاده شدهبرداش
 شود:از قدرت خارجی استفاده می توسط حزب سیاسی مسلح 

  

کردن اسناد از ایران، استفاده از  از گروگانگیری تا خارج ❋
 :قدرت خارجی در استقرار استبداد ناقض استقالل و آزادی

  
ایران و تن ندادن به تصرف کامل  بخاطر تقویت وجدان تاریخی مردم   

دولت توسط حزب سیاسی مسلح، استفاده از قدرت خارجی، در بازسازی 
 کنیم:استبداد را فهرست می

 . پیام خمینی به کارتر: ما از بختیار بهتریم1
 واندختر از انقالب اول نرا انقالب دوم بزرگگیری که خمینی آ. گروگان2
هدف با  ستبدادگرایان زمینه ساز آن بودند و هم. تجاوز عراق به ایران که ا3

اج انگلستان و امریکا و اسرائیل در ادامه دادن به جنگ: فرو شکستن امو
های یمژطوفانی که انقالب بود و بازسازی استبداد در ایران با هدف حفظ ر

 نشاندهاستبدادی دست 
است . سازش پنهانی با ریگان و بوش، نامزدهای ریاست و معاونت ری4

، جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا که بتوان به قول بهشتی
بیرون  از پرده«. صدر و کارتر استفاده کرداز گروگانها مثل آتو برضد بنی»

 گرفت. نام« افتضاح اکتبر سورپرایز»افتادن این معامله ننگین، 
در  پنهانی با استفاده از گروگانگیری یعنی معامله 1360. کودتای خرداد 5

ب و صدر و در واقع بر ضد انقالآلودن خمینی به آن معامله کثیف برضد بنی
 هدف آن که استقرار مردم ساالری بر اصول استقالل و آزادی بود. 

های پنهانی برای خرید اسلحه از امریکا و کشورهای اروپائی که با . معامله6
المللی ان، افتضاح بیناز پرده بیرون افتادن سفر هیأت مک فارلین به ایر

ها )با هر کشور یک افتضاح نام گرفتند. حاصل ایران گیت« ایران گیت»
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ها شد. ایران گیت(، کودتا بر ضد منتظری و تصرف دولت توسط ایران گیتی
 کنند:هم اکنون نیز آنها بر کشور حکومت می

به سرهنگ نورث، طرف گفتگو در « رومیانه» 600. دادن فهرستی از 7
به او  امله پنهانی خرید اسلحه در ازای آزادکردن گروگانها و توضیح دادنمع

ز آن روها دولت را اکه چرا باید ایران در جنگ شکست بخورد تا که میانه 
ریکا که، در آغاز، خواستار دریافت اسلحه کامل از امخود کنند. طرفه این

گوید: یم صدام. سرهنگ نورث نیز به آنها میژکردن ر اند برای سرنگونبوده
ت است. اما بتدریج، شکسیم صدام را داده ژریگان دستور سرنگون کردن ر

 شود.روها میخوردن در جنگ شرط زمامداری میانه
 . مراجعه به کاخ سفید از طریق اسرائیل )حامل پیام کمیچی، مدیر کل8

ی درخواست حمایت و وعده قتل است( براوزارت خارجه امریکا بوده 
 دادن. « رومیانه»خمینی را در ازای حمایت امریکا از دولت 

تی های نظامی و اطالعا. قراردادن کشور در حلقه آتش: استقرار پایگاه9
 امریکا و اسرائیل در دورادور ایران.

. جلوگیری از عادی شدن روابط ایران با امریکا و اروپا در حکومت 10
و در  له به اتوبوس بازدیدکنندگان امریکائی از تهران از این سوخاتمی: حم

ا سطل آشغال انداختن پیشنهاد صادق خرازی و سفیر سوئیس در ایران که ب
 بود، توسط بوش و حکومت او.  ای و خاتمی تهیه شدهموافقت خامنه

یران . بحران اتمی و استفاده از آن، برای تحمیل احمدی نژاد به مردم ا11
حت تکه ایران و همه کار کردن برای این « انتخابات مهندسی شده»طریق  از

مالی بر کشور کامل گردد. در  –ها قرارگیرد و تسلط مافیاهای نظامی تحریم
دن شود و در خوراین دوره است که سپاه بر بخش بزرگی از اقتصاد مسلط می

چی میدران قاچاقکند که احمدی نژاد نیز آنها را براو بردن چنان افراط می
 خواند.

. امر واقع مستمر ادامه دادن بحران تا تمام کردن آن در شکست: ادامه 12
دادن به گروگانگیری تا تن دادن به نقره داغ شدن )میلیاردها دالر ثروت 
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ایران را امریکا برد و خورد( و گرفتار جنگ شدن و ادامه دادن به جنگ تا 
سرکشیدن و ادامه دادن به بحران اتمی تمام کردن آن در شکست و جام زهر 

و تسلیم شدن به امضای قرارداد وین با « نرمش قهرمانانه»تا تن دادن به 
گوید امریکا مدعی است ایران سر غرب کاله تعهد. روحانی می 105سپردن 

گوید ایران سر امریکا کاله گذاشته گوید. امریکا نمیاست. دروغ میگذاشته 
کردیم تا جان ایران به لب د: باید فشار را تشدید میگویاست. ترامپ می

  برسد. 
 . وارد کردن ایران در هفت جنگ که حاصل آن، موضوع استراتژی نظامی13

 و طرح سیاسی حکومت ترامپ شدن ایران است. 
مینه زکردن اسناد اتمی از کشور و استفاده نتان یاهو از آن در  . خارج14

توافق اتمی که اسرائیل مدعی است کار  سازی برای خروج امریکا از
، دو ماه است. اال اینکه روزنامه جوان متعلق به سپاهجاسوسان اسرائیل بوده 

نتان  بعد از خارج کردن اسناد از ایران و دو ماه پیش از نمایش تلویزیونی
 یاهو خبر استفاده از اسناد بر ضد برجام را داده بود. در نتیجه،

 استفاده از آن در  ر در بحران و انزوا و تحریم و. نگاه داشتن کشو15
 یم. جانشین مردم شدن سپاه، جانشینژ. تبدیل سپاه به ستون فقرات ر16

قدرت از  استقالل و آزادی شدن استبداد وابسته شد. اما سپاه بنابر قانونی که
 کند، به حزب سیاسی مسلط بدل شد و اینک، با استفاده ازآن پیروی می
 ی، در کار تصرف دولت است:قدرت خارج

آویز کردن خطر خارجی . خیز برداشتن برای تصرف کامل دولت با دست17
 است: تشدید سانسور و تنگ کردن روز افزونکه خود آن را ایجاد کرده 

«. رهبر»سازی برای آلت فعل کردن عرصه بر حکومت روحانی و زمینه 
 شد.لت فعل خواهد آ  ای بیشتر از اوجانشین خامنه

بدینسان، نبود استقالل و آزادی، بود بیابان شدن ایران و تخریب روزافزون    
ها از کشور و نیروهای محرکه )ثروت نفت و گاز و فرار استعدادها و سرمایه

ای که نسل جوان کشور است از جمله با بیکاری( و تخریب نیروی محرکه
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دگی روزمره یکایک آور قدرتهای خارجی منطقه و جهانی در زنحضور خفقان
است. آیا ایرانیان و گرفتار فقر و خشونت روزافزون شدن مردم ایران گشته 

تجربه دوران پهلوی و سپس تجربه دوران مالتاریا و پیدایش حزب سیاسی 
مسلح و مسلط شدنش بر اقتصاد و دولت، کافی نیست که ایرانیان دریابند 

ایرانیان از غفلت از استقالل و آزادی زداید و تا آورد و فقر نمیزور فقر می
بدر نیایند و از اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت نرهند و زندگانی 
روزانه خود را عمل به استقالل )استقالل در گرفتن تصمیم( و آزادی 
)انتخاب نوع تصمیم( و دیگر حقوق خویش نکنند، تخریب نیروهای 

 یابد. ای محرکه، ادامه میمحرکه در شبکه جهانی تخریب نیروه
رها که از پیش از انعقاد قرارداد آموزی، در نظاگر ایرانیان محض عبرت    

وغگویان اند، لختی تأمل کنند، راست گویان را از دروین تا امروز اظهار شده
یدند، از ددادند، میها را همانسان که روی میدهند. آنها که واقعیتتمیز می

ت استقالل شناسند. تفاودیدند، باز میود و نه واقعیت را میآنها که دلخواه خ
ا آنکه بیافتند. گیری در میطلبی و وابستگی را در موضعو آزادی را با قدرت

ی، است که راهکار، بازیافت استقالل و آزاد تجربه چون روز، روشن کرده
با  یکیبنابراین، استقرار والیت جمهور مردم است، دست نشاندگان بیگانه، 

نویسند: خروج از گویند و میتر، مییشتر و دیگری با صراحت کمب  صراحت
ون کردن توافق و برقرار کردن تحریمها را باید با قشون کشی به ایران و سرنگ

گرفت. موضع همسان مثلث زورپرست، یکبار دیگر، حاکم پی« فرقه»
     وحدت ذاتی سه رأس آن را آشکار کرد!

 
 


