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 ظهور امپراتوری نوین روسيه و خطر تجزیه ایران 
 
 

 چشم اندازی به موضوع 
ول چند سال اخير پيرامون ایران اکنون همه نگاه ها به کرملين، این دور دست، یعنی در تقاطعی که در ط

و بحران هسته ای ایران، متقاضيان و مذاکره کنندگان متعددی را پذیرا بوده، دوخته شده است، آیا آنگونه 
که مقامات جمهوری اسالمی ایران بویژه عناصر مهم در دستگاه دیپلماسی دولت نهم فکر می کنند و 

! قت و شهامت در پی اعتالی ایران و ایرانيان هستند؟می گویند، سياست سازان کرملين با نهایت صدا
آیا حقيقتَا آیات و روایات پترکبير مربوط به ایران از اندرونی های کاخ کرملين رخت بر بسته و نگاه اهریمنی 

 ! و ضد ایرانی در اطاقک های پی در پی از پس حصار بلند کرملين روفته شده است؟
ن بپردازیم این است که در این داد و ستد اهریمنانه پيرامون نفی حفظ نهایتًا سوالی که باید به پاسخ آ

یکپارچگی ایران، آیا مقامات سياسی کرملين و در راس آن والدیمير پوتين، به کدام یک از پيام و نداها 
به کرملين بدهند " دلربایی"گوش می کند؟ آیا پيشنهاد سياستمداران آمریکایی را که سعی دارند بسته 

جهانی ميان روسيه و آمریکا است را مورد اجابت قرار می دهند و یا اینکه " معامله بزرگی"خشی از که ب
دالری دولت غير منتخب و آشيان و مأمن زایش "  ميليارد 50" با نرخ مشخص " هدیه واقعًا سلطانی " 

که مدعی پاره  –تروریستها یعنی عربستان سعودی ودیگر دولت های غير دمکراتيک ریز و درشت عربی 
 !  را دنبال خواهد کرد؟-ای از کشور ایران هستند 

باید هميشه در " را که فرمان داده بود " پتر کبير" و یا اینکه وصایای بنيانگذار امپراتوری روسيه قدرتمند 
 پی آن بود که ایران رو به ویرانی رود و چنان باید آنرا در حال احتضار نگاهداشت که دولت روسيه هرگاه

را مورد به مورد به . " بخواهد بتواند بی درد سر آنرا از پا در آورد و به اندک فشاری کار خود را بپایان رساند
 مرحله اجرا می رساند؟ 

ویا شاید هم اینکه کرملين جانب حقيقت را پيش گرفته و واقعيات تاریخی مربوط به جزایر سه گانه ایرانی 
برای باز شناسایی . ل و تصرف به اطالع افکار عمومی می رسانددر خليج فارس را بدون کوچکترین دخ

این بحث دشوار که حيات و ممات کشور ایران به آن گره خورده است، نگاهی به تاریخ ایران و روسيه که 
، تبلور یافت، 1723در نخستين قرار داد استعماری این کشور با ایران در عهد نامه سان پترزبورگ در اوت 

  .ضروری است
 

 روسيه تزاری و صدامات آن بر ایران 
آنزمان که شاهان هوسباز، مردان کاردان را یکی پس از دیگری از ميان برداشتند و یا چونان امام قلی 

 از ایران بيرون 1622 کسيکه متجاوزان بيگانه همچون پرتقالی ها را در ژانویه -خان، سردار بزرگ ایرانی، 
خانواده شان رابه قتل رساندند و آنگاه دیوانيان و صاحب منصبان و بعضًا به  خود و تمامی اعضای -راندند، 

همراهی برخی از روحانيون نا آشنا به امور سياسی ، کشورداری و دیپلماسی بين المللی، جای آنها را 
د؛ محمود بی درنگ گرفتند؛ متعاقبًا دیوان و بدان بفکر افتادند تا پاره ای از کشور ایران را برای خود بستان

، به 1722در این ميانه بنای تاخت و تاز به ایران را گذاشت و در سال ) محمود افغان ( بن ميرویس افغان 
از سوی دیگر امپراتوری . حکومت شاه سلطان حسين در ایران پایان داد و تاج شاهی او را برسر خود نهاد

فاده کرده و هنگاميکه شاه سلطان روسيه تزاری نيز که شاهد حادثه بود، از فرصت پدید آمده است
 بواسطه فرزند خود طهماسب دوم، اسماعيل بيک را به - شاه بی کفایت و بی درایت ایران،-حسين، 

دربار پتر کبير می فرستد؛ تزار روسيه در قامت انسانی و نوع دوستی و چونان همسایه ای شریف، در 
غربی دریای خزر تا خطه سرسبز گيالن را در برابر ، کرانه های 1723 اوت 25قرار داد سان پترزبورگ در 

 . حمایت از شاه ایران در مقابل بيرون راندن قوای افغان از ایران، مطالبه می کند
 

اما طولی نکشيد که آشکار شد، امپراطور روسيه نه تنها اقدامی، که خود قول مساعد آنرا داده بود، 
 . ی ایرانيان، خود وی تيشه بر ریشه ایران و ایرانيان می زندانجام نمی دهد، بلکه در کمال حيرت و ناباور

پتر کبير که بی هيچگونه پروایی اميال خود را پيرامون همسایگانش بيان می داشت، همواره خواستار 
 . ایرانی ضعيف و محتضر بود

ه تزاری را تامين باری ایران ضعيف و از پا در افتاده، همواره اميال و خواستگاه های مادی امپراتوری روسي
بنابراین امپراتوریی که در هر ضلع خود در حال توسعه طلبی بود، ضربات مرگبار بی شماری را بر . می کرد

پيکره بی رمق ایران، که حاکمان و مدیران ناکارآمدی بر آن حکومت می کردند، وارد آورد، الجرم هر روز بر 



بيشتر ایران را در سطح داخلی و منطقه ای فراهم اساس اندرزهای پتر کبير، مقدمات ضغف و استيصال 
 . می آورند

 
شکست ایران در جنگ اصالندوز ، فتحعلی شاه قاجار را مجبور کرد تا تن به صلح زبوحانه ای با امپراتوری 

، گرجستان، ١٨١٣ اآتبر ١٢با تحميل قرارداد گلستان در ! و روسيه تزاری و بریتانيا کبير. روسيه تزاری دهد
تان، باکو، دربند، شروان، قرباغ، شکي، گنجه ، موقان و قسمت علياي طالش همچنين حق داغس

 . کشتيراني در درياي خزر را در حوزه قلمرو خاک خود درآورد
عهدنامه ننگين گلستان سبب گردید تا برای نخستين بار مرزهای جغرافيایی ایران تغيير فاحش کند و 

 . رس به دست امپراتوری روسيه تزاری بيافتدتمام نواحی حاصلخيز در شمال رود ا
 که در حاکيمت ایران از - دوباره درگيری ها ميان نيروی دوطرف آغازیدن گرفت و در این جنگ 1826در سال 

 سپاه ایرانی نيز شکست بسيار سختی خوردند که حاصل آن -نيروهای کاردان و آگاه پاکسازی شده بود،
 . ایران بودتحميل عهدنامه ننگين دیگری به 

، در روستای ترکمنچای قرار داد تحميلی 1828 فوریه 21در پایان جنگهای دور دوم ایران و روس ؛ در 
 فصل بين نمایندگان دولت روسيه تزاری و ایران منعقد گردید که آثار مخرب سياسی 16صلحی در 

 . جبران ناپذیری برای ایران به بار آورد ... ،اقتصادی و 
 مقامات روسی مدهوش سرزمين های خاوری دریای خزر گشتند، و این خواستن نيز چندی نگذشت که

معنای به غير اشغال و تصاحب در پی نداشت و با این تمهيدات بود که امپراتوری روسيه تزاری اهداف 
 .شوم استعماری خود را با حمله و چنگ اندازی به مرزهای شرقی ایران در قرارداد نگين آخال تکرار کردند
بدین ترتيب امپراتوری روسيه تزاری که در پی تصاحب و تسلط بر گستره ترکستان و بخش های خاوری 

، این نواحی حاصلخيز را به خاک امپراتوری خود اضافه 1881 دسامبر 14دریای خزر بود، توانستند در تاریخ 
لستان و ترکمنچای از ایران کند و از آن پس این نواحی نيز چونان مناطق دیگر در عهد نامه های ننگين گ

 . جدا گردیده و به خاک این امپراتوری اضافه گردید
اما مقاصد اصلی امپراتوری روسيه تزاری تنها به این مناطق محدود نبود، بلکه کارپردازان این امپراتوری 

شرقی ایران قصد داشتند تا از این طریق بعنوان پالتفرمی استفاده کرده تا بلکه بتوانند نواحی حاصلخيز 
آنها در این زمينه از سياست خاصی پيروی می کردند، روسها می خواستند تا . را نيز ضميمه خود سازد

با تحميل سياست سرزمين سوخته، این مناطق را ورشکسته کرده و سپس آنرا به سهولت به سرزمين 
 . ها ی خود منضم کنند

: "  بریتانيا در این باره نظر می دهد و معتقد است لرد کرزن، نایب السطنه و وزیر امورخارجه امپراتوری
روسها در ضمن انعقاد قرارداد مرزی اوًال کوههای بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند، سپس 
سرچشمه رودخانه ها را نيز جزء خاک روسيه ثبت کردند که هر وقت اراده نمایند آب را از روستاهای ایران 

 . " جه محصول خراسان را تباه سازندقطع کنند و در نتي
 

 - اماغره -از آن پس حاکمان روسيه تزاری هر گاه و بيگاه تقاضاهای خود را یکجا به شاهان بی ليافت 
ایران که تنها به فکر حرامسراهای خود بودند، تحميل می کردند، که بعضًا مهمترین موارد آنها از این قرار 

 : است
 ن ليانازوف روسی امتياز شيالت توسط استپا

 تشکيل نيروي قزاق در ايران 
 امتياز انحصار کشتيراني در شمال ایران 

 امتياز تاسيس بانک استقراضي روس 
 امتياز قرارداد گمرکي ايران 

 قرارداد نفت شمال ایران توسط آکاکی مددویچ خوشتاریا 
 

گان آنها توانستند از شاهان ضعيف باری این نمونه هایی است که تزارهای روسی و یا وابستگان و نمایند
 . و بی اراده قاجاری کسب کنند

 
این تنها دولت استعماری روسيه تزاری برجا مانده از پترکبير نبود که در صدد بی جان و بی رمق کردن 

ایران و سپس بلعيدن آن بود، بلکه استعمارگر شهره دیگری نيز چون بریتانيای کبير، با همکاری مستمر با 
 .  تزاری می پرداخت تا ایران و ایرانی هر روز خميده و خميده تر شودروسيه

در تمامی این مراحل دولت روسيه تزاری همکاری نزدیک و صميمی دولت بریتانيا را نيز همراه خود 
در قرار داد ننگين گلستان، در حقيقت معمار اصلی آن کسی نبود جز سرگوراوزلي سفير . داشت

 .  فراوانی را برای اجرای عقد این عهد نامه شرمگين بخرج دادانگلستان که تالش های
در قرارداد خفت بار ترکمانچای نيز بازهم حضور موثر سرجان مك دونالد، سفير انگليس را می بينيم که در 

تمامی ميوه های رسيده را به دامان روسيه )در اردوگاه ژنرال پاسکوویچ(مجلسی در قریه ترکمانچای



مگر روسيه تزاری را متقاعد سازد هوس تسخير هندوستان نکرده و بدین ترتيب خود را با ميوه می ریزد تا 
 . های شيرین تصاحب شده قفقاز بسنده دارد

باری بدین ترتيب، جغرافيای امروز ایران، حاصل مشارکت دو قدرت استعماری قرن نوزده، و بيستم ميالدی 
گستره سرزمين هاي جدا "بنابراین حاصل این اقدامات . انيان بودميان دو امپراتوری مخوف برای ایران و ایر

 ميليون و چهارصد و سيزده هزار کيلومتر 3شده از ايران در قراردادهاي شوم استعماري در دوران قاجاريه 
اما باز هم، دیدگان طمع آميز آنها به این حجم کفایت نمی کرد، بلکه آنها باقی مانده ایران . رسيد." مربع
شاهان بی تدبير قاجاری که عالیق آنها به حرامسراها .  تمامی منابع و منافع آنرا بکل طلب می نمودندبا

در گوشه نشسته بودند و چون پایگاه مردمی نداشتند و مردم . بيش از آرامش ایران و آسایش ایرانيان بود
 دست در - روسيه و بریتانيا - را تنها رعایا خطاب می کردند آنگاه که ایران بی رمق شد دو استعمار پير

 با تمامی منابع و منافع آن ميان خود 1915 و 1907دستان یکدیگر نهاده و ایران را در دو قرداد نگين 
 . تقسيم کردند

 
 تاسيس اتحاد جماهيری سوسياليستی شوروی و صدمات آن بر ایران 

 آوردن حکومت بلشویکی اتحاد  و سپس سربرون– نيکالی دوم –با فروپاشی امپراتوری تزاری روسيه 
شوروی، درب باز هم بر همان محور استعماری گذشته خود چرخيد و نصایح شيطانی پتر کبير در امور 

اگر تا دیروز با پشتوانه توپخانه بارانوف و . ایران بر فراز رهبران و اجاره نشينان کاخ کرملين باقی ماند
ن ژنرال ها تستسيانوف، پاسکویچ و لياخوف ها به شوشکاهای روسی، به فرمان رهبران نظامی چونا

 که –قتل و عام آزادیخواهان و مردمان بيگناه می پرداختند تا با زور اسلحه و شمشير بر ایران و ایرانيان 
 فائق آیند و بدینوسيله با به یغما بردن منابع و –هيچگاه در طول تاریخ درخشان خود زور را بر نمی تافتند 

 و 1917آنها سلطه داشته باشند ، نتيجه ای در خور توجه نمی داد، الجرم پس از وقایع سال منافع آن بر 
 باکو، مسئولين و کارشناسان روسی کوشيدند تا با طرح شعارهای پرطمطراقی چون 1921کمنترن 

سوسياليسم و برابری، در ميان ایرانيان شکاف انداخته تا مگر در این ميانه کسی یا کسانی ضعيف 
 . نفس وابسته یافته تا بدین ترتيب بتوانند مطامع و منافع مسکو در ایران را به پيش برندال

 
 شوروی و صدمات ایران از جنگ جهان دوم 

در جنگ جهانی دوم برعليه فاشيسم جهانی، ایران پل پيروزی لقب گرفت، این لقب تشریفاتی نبود، در 
با فاشيسم از خود، خود گذشتگی های فراوانی بخرج دادند، این فرآیند ایران و ایرانيان در مبارزه جهانی 

ليکن قوای متفقين نه تنها قدردان ایران و ایرانيان نگردیده، بلکه در کمال ناباوری شروع به تضعيف ایران و 
ایرانيان کردند، یعنی همان ها که در ميانه شعله های این جنگ متحمل هزینه های گزاف مادی و جانی 

اما با کمال تأسف و ناباوری در پایان جنگ جهانی دوم، نه تنها قدردانی الزمه را از ایران و . شده بودند
ایرانيان بعمل نياوردند، بلکه روس ها که متعهد شده بودند شش ماه پس از خاتمه جنگ جهانی، ایران را 

ان ایران را تجزیه کردند و در تخليه خواهند کرد نه تنها این کار را نکردند، بلکه در نگاه ناباورانه، آذربایج
 سادچيکف ، انحصار نفت شمال ایران را مطالبه می کردند، که به هيچ یک از اصول مترقی -قراردادقوام 

 . سوسياليستی که خود از آن سخن می گفتند، مطابقت نمی کرد
 

 روسيه تنها به پول فکر می کند 
ه اوليگارشی جدیدی در روسيه انجاميد، باز هم ، به تشکيل گرو1991فروپاشی اتحاد شوروی در دسامبر 

متاسفانه مالحظه گردید که آموزه های استعماری پتر کبير همچنان در جای جای کاخ کرملين در اهتزاز 
است، و اجاره نشينان کرملين همچنان در جهت حفظ منافع خویش، موظف به پيروی از آن دکترین می 

 . باشند
 همانند هر حکومت تماميت گرا، که تکيه بر بيگانگان را بر اراده ملی مقامات جمهوری اسالمی ایران

ترجيح می دهند، و آنان را حامی خود می دانند، همواره چشم و اميد خود را به مقامات کرملين دوخته 
بودند و از این رو بود که عالترین مقامات جمهوری اسالمی ایران خواستار اتحاد استراتژیکی با مسکو 

 بطور مثال وقتی که الکساندر ماریاسوف، سفير جدید روسيه در تهران معرفی شد، هاشمی بودند،
رفسنجانی به مالقات با او شتافت و از زبان خود با ماریاسوف پيشنهاد اتحاد استراتژیک ایران، روسيه و 

ای در برابر آمریکا وغرب این اتحاد استراتژیک می تواند وزنه : " چين در برابر آمریکا را داد و در ادامه افزود
 ." باشد و شرایط بين المللی را متعادل سازد

 
حال آنکه هيج اميد و اميدواری نه تنها از کرملين بر نمی خيزد، بکله برعکس تمامی دوستان و نزدیکان 
. روسيه حتی برادران اسالو وی، حاکمان اوليگارشی روسيه را افرادی بسيار مادی و خطرناک می بينند

این امر پدید نمی آید تا مگر . نها بر پایه اندرزهای پتر کبير، در پی تصاحب منابع و منافع هستندکه ت
اسلوبودان ميلوسوویچ رئيس جمهوری سابق یوگسالوی نيز . کشوری ضعيف و فاقد پایگاه مردمی باشد

 زندان الهه هلند یکی از آنها بود که پس از سقوط از اریکه قدرت، در مصاحبه ای از داخل سلول خود در



روسيه : " لب به سخن گشود و در باره خيانت های روسيه نسبت به دولت و کشور خود با حسرت گفت
اولين کسانی که مرا تنها گذاشتند دوستان قدیمی " او در ادامه متذکر شد." به من خيانت کرده است
 ." من از جمله روسها بودند

روسها با شروع روند " ين را در این ميان بر می شمرد که ميلوسوویچ انگيزه های مادی حاکمان کرمل
به من پشت کردند که البته مسکو با خيانت به من و ملت صرب در واقع به ] اقتصاد [جهانی شدن 

 ." خودش خيانت کرد
 

روسيه با وضع عوارض گمرآي يكصد و هشتاد درصدي در ازاي " ضمنًا نباید فراموش کرد وقتی که 
 بالروس مشكالتي درتامين انرژي اين آشورآه از متحدان استراتژيك مسكو محسوب مي صادرات نفت به

اعمال کرد، الكساندر لوآاشنكو رئيس جمهور بالروس در واکنش به این اقدام برادران اسالو خود در " شود
 ." روسيه تنها به پول فکر می کند" باری اکنون : کاخ کرملين گفت

 
  تهدید ایران حاکمان اوليگارشی روسيه و

در دوران پس از اتحاد شوروی و آنگاه جای گرفتن حاکمان اوليگارشی نو کاسه از ميان خرابه های حزب 
والدیمير . کمونيست آن کشور ، نجواهای خطرناک و شومی پيرامون ایران از مسکو به گوش می رسيد

شرم و هراسی در کتابش ولفوویچ ژیرینوفسکی، رهبر حزب ليبرال دمکرات روسيه، بدون هيجگونه 
" روزی فرا خواهد رسيد که سربازان روس چکمه هایشان را در اقيانوس هند خواهند شست : " نوشت 

سرنوشت روسيه در : " اوهمچنين در مصاحبه با کوریره دال سرا پرتيراژترین روزنامه ایتاليایی می گوید
 می تواند همچنان تمام آفریقا را به اروپای غربی. با غرب هيچ مشکلی نداریم. جنوب بازی می شود

ایاالت متحده می تواند در آمریکای جنوبی با خيال راحت بمانند و ژاپن . عنوان منطقه نفوذ خود نگه دارد
: ولی روسيه به سه سرزمين نياز دارد. دو قاره آسيای جنوب شرقی و استرليا را برای خود نگه دارد

 ." ساب در رفته منطقه نفوذی بسيار محدودهمه نوع ح. ترکيه، ایران، افغانستان
 

اکنون حاکمانی که در روسيه پس از فروپاشی اتحاد شوروی به قدرت رسيده اند و با اختالس و چپاول 
های عمومی به سرمایه های افسانه ای دست یافته اند؛ البته اشتهای سيری ناپذیر آنها، این گروه را به 

باری همو است . فت و گاز دریای خزر و خليج فارس هدایت کرده استخارج از مرزهای خود از جمله به ن
 . که اميال تمام و کمال پتر کبير را برای روسيه امروز بروز می دهد

روزنامه کيهان چاپ جمهوری اسالمی ایران گزارش می دهد، ژیرینوفسکی در یکی از سخنرانی خود، که 
به آمریکا اعتراض وسپس پيشنهاد تقسيم منابع نفت و چندی پس از حمله آمریکا به عراق انجام گرفت، 

ضمن انتقاد از حمله نظامي " ژیرینوفسکی : گاز منطقه خاورميانه را می کند، این روزنامه می نویسد
خواستار ] او[ آمريكا به عراق، هدف از اين اقدام را تصرف منابع نفت اين آشور خواند و در عين حال 

 ." خاورميانه بين اين آشور و روسيه شدتقسيم منابع و ذخاير نفت 
این روزنامه نزدیک . روزنامه ایزویستيا در گزارشی روشنایی بيشتری بر قسمت تاریک این موضوع افشاند

به مسکو " دلربایی"سياستمداران آمریکایی سعی داشتند پيشنهاد : " به دولت پوتين می نویسد
است که " معامله بزرگی"کایی، این پيشنهاد بخشی از طبق اطالعات مندرج در رسانه های آمری. بدهند

 . در آن باید تصميم به حل مسئله کوزوو و ایران نيز گنجانده شوند
 
 
 

 دریای خزر حلقه گمشده منافع ایران 
ایرانيان همواره قدیمی ترین ساکنان دریای خزر را تشکيل می داده اند، در تمامی متونی که از ایام 

 ميالدی برجا مانده است داللت بر آن داشته که ایرانيان یکی از طرفهای اصلی در 18باستان تا به قرن 
 . این مناطق بوده اند

امپراتوری روسيه تزاری که سياست استعماری آبهای گرم و پيشروی به سوی خليج فارس را در سر می 
این . خودی ایران گردیدندپرورانند شروع به پيشروی به سوی جنوب کردند و در این ميان همسایه خود به 

، که بخشی از آن مربوط به دریای خزر 1723کشور برای نخستين بار در قرار داد سان پترزبورگ در اوت 
 . بود، طرف مقابل ایران در حوزه دریای خزر معرفی گردید

 تزاری در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بيست ميالدی، دریای خزر عمًال تحت حاکميت امپراتوری روسيه
قرار گرفت و در مقابل، حاکميت ایران بر دریای خزر محلی از اعراب نداشت اما با وقوع انقالب 

، و پدیدار شدن نظام اتحاد شوروی، و سپس لغو تمامی معاهدات 1917سوسياليستی در اکتبر 
 و 1921 فوریه استعماری روسيه تزاری، دریای خزر در دو قرارداد مودت و دوستی ایران و اتحاد شوروی در

 .  تحت حاکميت مساوی و مشاع دو کشور قرار گرفت1940سپس در سال 
، کشورهای آذربايجان، ترآمنستان و قزاقستان نيز به 1991با فروپاشی اتحاد شوروی در دسامبر



 . همسايگان دریای خزر پيوسته و تعداد آشورهاي ساحلي از دو به پنج آشور افزايش يافتند
هرگاه بخش يا بخش هايي از سرزمين آشوري " وين"وق بين الملل و براساس آنوانسيون اما از منظر حق

تبديل به يك يا چند آشور جديد شود، اين آشورها ملزم به اجراي تعهدات پيشين هستند، اگر چه 
، در کنفرانس آلماتی قزاقستان تمامی تعهدات حقوقی اتحاد شوروی را 1991 دسامبر 21روسيه در 
اما طولی نکشيد که برخي از آشورهاي تازه استقالل يافته و همچنين در راس آن روسيه جهت پذیرفت، 

تدوين رژيم حقوقي جديد اين دريا، دیدگاه های خاص خود را مطرح کرده و درصدد پایمال کردن حقوق 
 های  درصد از منافع کل آن بود با دخالت50ملی ایران در این حوزه شدند و حقوق قانونی ایران که 

 .  درصد کاهش یافت13مستقيم کرملين به 
این رویداد که به تضييع حقوق ملی ایران از سوی مسکو منتهی گردید مورد اعتراض فراوانی قرار گرفت 

اما بدليل فضای بسته در داخل کشور و محاسبات غلط مقامات جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 
له احتمالی با حمله نظامی آمریکا و اسرائيل، سبب به برخوداری از حمایت بی شائبه روسيه در مقاب

محاق رفتن اصل این خبردر رسانه های همگانی جمهوری اسالمی ایران شد، رویکردی که می تواند 
 . منافع ایران را تحت خطر بی بازگشتی قرار دهد

ه ملی ایران شد، افشای این خبر باعث نگرانی گسترده ای درميان ایرانيان و نيروهای ملی باالخص جبه
جبهه ملی . این نيروها بودند که اعتراض بلند و استوار خود را نسبت به این ستم ملی آشکار ساختند

 نسبت به آن اعتراض گسترده ای را به انجام 2007 اکتبر 15ایران با انتشار اطالعيه ای در تهران به تاریخ 
 . رسانيد

 
 يج فارس مطامع کشورها عربی غير دمکرات منطقه در خل

این تنها خطر قدرتهای استعماری دیروز و امروز نيستند که برای اندیشه های اهریمنانه و جنگ افروزانه 
خود، مهندسی جنگ، اشغال و غارت منابع طبيعی و حاصل دسترنج ایرانيان را به رشته تحليل و ترسيم 

 - نيابت از دولت ها حامی خود  به-می کشند، بلکه دولت های غير دمکراتيک و دست نشانده دیگری نيز
از این . در منطقه بنحو آشکاری اعالم آمادگی می کنند تا در این سناریوی خوفناک به ایفای نقش بپردازند

روی است که هر بد اندیشی که چشم طمع به ایران را داشتند، انجمن کردند تا در صدد دست یازیدن به 
 . د باشندافکار و اميال بد اندیشانه و اهریمانه خو

قطعًا هيچکدام از آنها به اندازه حاکمان جزم اندیش عربستان سعودی، که مأمن و آشيان توليد 
رادیکاليسم و تروریسم با انبانی انباشته از زر و سيم نامشروع است، پررنگ تر نيست، این حاکمان غير 

 5+1انسه و آلمان در گروه منتخب به مالقات اغلب رهبران غربی از جمله رهبران آمریکا، انگليس، فر
تا آنان را در این مرحله زمانی ترغيب به حمله به ایران کنند، و آنگاه که مانع روسيه را در برابر خود . رفتند

 ميليارد دالر؛ ره به روسيه پيش می 50به ارزش " هدیه ای واقعًا سلطانی " حس کردند با پيشنهاد 
 . يز راضی به حمله به ایران کنندگيرند، تا بلکه کاخ نشينان کرملين را ن

 
 معاون اداره اطالعات و پژوهش بخش خاورميانه و جنوب آسيای وزارت ٢٠٠۵آقای وين وايت که تا مارس 

خارجه آمريکا را عهده دار بود، در مصاحبه ای با دفتر بی بی سی در واشنگتن در باره عالقه رهبران غير 
واشنگتن پيام : "آمریکا به جنگ تمام عيار با ایران می گويددمکراتيک کشورهای کوچک عربی در ترغيب 
من هفته پيش که در دبی بودم نه از مقام های رسمی . های متفاوتی از دولتهای اعراب شنيده است

که از کشورهای مختلف ديدن کرده بود شنيدم که برخی از ] امریکایی خود [بلکه از يکی از دوستان 
واسته اند که تاسيسات اتمی ايران را نابود کند زيرا آنها ايران اتمی را بسيار کشورهای عربی از آمريکا خ

 ." خطرناک می دانند
 و خود -او همچنين در ارتباط با کشورهای بزرگتر عربی که تجریدًا اشاره ای به عربستان سعودی است،

کشورهای بزرگتر که : "  اضافه می کند-را قيم مسلمانان و اعراب و کشورهای عربی خاورميانه می داند
رقابت بيشتری با ايران احساس می کنند از هر اقدامی که موجب تضعيف اين کشور در خليج فارس 

 ." شود، حمايت می کنند
 

برخی سران عرب "به همان ترتيب یک مسئول بلند پایه آمریکای دیگر نيز در این ارتباط خبر می دهد که 
 ."  به برخورد نظامی با ایران تشویق کرده اندبه ویژه درخليج فارس، بارها بوش را

 
 ! حال نقش کشورها بزرگ و درشتر در این ميانه چگونه است؟

، در گزارشی پيرامون این موضوع، 2008 فوریه 15روزنامه کامرسانت چاپ مسکو منتشره در روز جمعه 
 : " اطالعات جالب توجهی می دهد و در این ارتباط می نویسد

وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته در مسکو تالش کرد که "  الفيصلسعود"شاهزاده 
رئيس جمهور روسيه را متقاعد کند که تالش ایران می تواند منجر به بی ثباتی جدی " والدیمير پوتين"

سازی روابط روسيه و ایران، وعده می دهد ]متوقف[ریاض در مقابل متوثص.اوضاع در خاور نزدیک شود



 ميليارد دالر 50 سال حجم مبادالت تجاری را تا 5 تسليحات بسياری را از روسيه خریداری کرده و طی که
 . برساند

که توسط مقامات عربستان " تهدیدات ناشی از ایران"ایده اصلی در طرح گسترده نجات خاور نزدیک از 
 که این در درجه اول باید تنظيم شده، این است که روسيه از همکاری های آتی با تهران امتناع کند

این طرح . مربوط به همکاری های گسترده در زمينه هسته ای و نيز همکاری های فنی و نظامی شود
همچنين در نظر دارد که مسکو در شورای امنيت سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بين المللی از 

 . ب امتناع کندکار دائم خود برای دفاع از ایران در برابر فشار از سوی غر
عربستان متوجه است که مسکو در صورت حمایت از این طرح، متقبل هزینه های بسياری هم از نظر 

 ... مالی و هم معنوی خواهد شد و از این رو در عوض به هدیه ای واقعًا سلطانی به روسيه می دهد
مشارکت استراتژیک اقتصادی را عربستان عمًال . ریاض قصد ندارد کار را به قراردادهای نظامی محدود کند

پيشنویس این سند در نظر دارد که طی پنج سال آینده مبادالت تجاری دو . به روسيه پيشنهاد می دهد
 مبادالت تجاری روسيه 2006در سال ( ميليارد دالر برسد 50جانبه و حجم سرمایه گذاری های متقابل به 

 )." يد ميليون دالر نيز نمی رس250و عربستان سعودی به 
 

 !! رهبران روسيه و عربستان در کاخ سلطنتی ریاض تنها به عدالت و حقيقت فکر کردند
ریاض مدتها بود که در تالشی مضاعف، قصد داشت تا به هر ترتيبی که ممکن است، نظر مساعد 

اه این کشور در م. مقامات کرملين بویژه رئيس جمهوری این کشور، والدیمير پوتين را به خود جلب کند
 این نزدیکی گسترده را بوجود آورد، هواپيمای روسی حامل پوتين و هيأت همراه او پس از 2007فوریه 

عبور از آسمان ایران و پس از گذر از فراز خليج فارس در ریاض فرونشست و هيات همراه رئيس جمهوری 
ستان سعودی قرار گرفت روسيه مورد استقبال گرم و صميمی از سوی عبداهللا بن عبد العزیز، پادشاه عرب

و پس از گفتگو ها و رد و بدل شدن عالیق و مطالبات هر یک از دولتين از یکدیگر احساس تأمل و تفاهم 
 . بسيار گسترده ای فراهم آمد

هنگاميکه احساس شد این تفاهم و تأمل به نقطه نهایی خود رسيد، پادشاه عربستان سعودی روز 
معروف است در " عبد العزیز" دولتی این کشور را که به نام نشان  نشان عالی2007 فوریه 12یکشنبه 

 . اعطا نمود" والدیمير پوتين"کاخ سلطنتی ریاض به 
به دوستان واقعی ] تنها [ این نشان : " پادشاه عربستان هنگام اعطای این نشان به والدیمير پوتين گفت

ان کرده و آن هدیه کوچک سلطانی را نشان آنگاه والدیمير پوتين ابراز امتن". عربستان اعطا می شود
آنگاه که نگاه شرکت " روسيه دوست واقعی شماست " افتخار دانسته و در عوض تاکيد کرد که تنها 

های لوک اویل و گاز پروم با ميدان های نفتی عربستان معطوف مانده بود، پوتين این ندای مناسب را به 
 " ات بسياری برای توسعه روابط وجود دارد امکان" پادشاه عربستان رساند و گفت که 

 
هنگاميکه اميال کرميلن در این حوزه برآورده شد رئيس جمهوری روسيه به پاس احترام و قدردانی از 

ملت های ما روابط دیرینه ای دارند که به برکت تالش های شما عميقا : " پادشاه عربستان سعودی گفت
 عبد العزیز، پادشاه عربستان سعودی از پوتين تشکر کرد و خطاب به آنگاه عبداهللا بن" بهبود یافته است 

شما با عملکردهای خود ثابت کردید که یک رهبر و انسانی هستيد که به عدالت و حقيقت : " وی گفت
 " عالقمند می باشيد 

 
 !! به امارات متحده عربی " جزایر ایرانی "کرميلن و همراهی برای بازگرداندن سه 

 آوريل 12ریل، هجده کشورعربی در بيانيه پايانی اتحاديه پارلمان های عرب، در روز پنجشنبه در ماه آو
، ادعای امارات را پيرامون مالکيت جزاير ايرانی تنب کوچک، بزرگ و ابوموسی بار دیگر تصدیق 2008
 . نمودند

 سخنرانی در ماه مارس همان سال نيز سران اتحادیه عرب در دمشق جمع شده و عمرو موسی در
 . شد" جزایر اماراتی"افتتاحيه اجالس نيز خواستار حل سریع موضوع 

عمرو موسی، دبيرکل اتحادیه عرب نيز در افتتاحيه این اجالس خواستار مذاکره فوری ایران و امارات " 
 ." شده بود] الهه[و یا ارجاع موضوع به دادگاه بين المللی " جزایر اماراتی"متحده عربی در مورد 

در حالی بيان شده که منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران نيز در اجالس " الب آن است که این سخنان ج
و وقتی سران اتحادیه عرب با خونسردی وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران مواجه ." حضور داشته است

و این سران غير . فتشدند، پا را فراتر از این حد گذاشتند و حمالت بر عليه ایران شدت و فزونی بيشتر گر
" جزایر ایرانی"منتخب در نهایت با صدور بيانيه پایانی خود در اجالس سران اتحادیه عرب در دمشق، نام 

 . تغيير دادند" جزایر اماراتی"را به 
 

این رویکرد نمی توانست بدون اطالع و موافقت قبلی کشورهای غربی از جمله انگلستان و آمریکا باشد، 
هدیه ای " ات غير دمکراتيک اماراتی نيز به نکوئی می دانست که در این ميانه نيز باید با یک بنابراین مقام



 . به آستان کرملين بروند" واقعًا سلطانی 
در راس ) المجلس الوطنی االتحادی(بدین ترتيب عبدالعزیز عبداهللا غریر، رئيس مجلس مشورتی امارات 

، به مسکو رفت تا بر سر ادعای حاکميت 2008 مه 20وز هيئتی از اعضای مجلس مشورتی امارات در ر
 . امارات بر جزایر سه گانه ایرانی، با مقامات روسيه گفتگو کند

 مه در جمع 24عبدالعزیز عبداهللا غریر پس از بازگشت از پایان سفر رسمی چهارروزه ای خود در روز شنبه 
رئيس مجلس سنای [ س مجلس فدرال روسيه در دیداری که با سرگئی ميرونوف، رئي: " خبرنگاران گفت 

 . داشته، آقای ميرونوف تأکيد کرده که جزایر سه گانه باید به امارات بازگردانده شود] روسيه 
به گفته رئيس مجلس مشورتی امارات، سرگئی ميرونوف وعده داده که پيشنهاد خواهد داد هيئتی در 

ایران و روسيه و گروه دوستی روسيه و جهان مجلس فدرال متشکل از نمایندگان عضو گروه دوستی 
عرب تشکيل شود که نماینده ای نيز از مجلس مشورتی امارات در آن حضور یابد و این هيئت، ادعای 

 ." امارات بر جزایر سه گانه را با ایران مطرح کند
 

 M B« ای سایت بخش فارس العربيه که وابسته به سايت خبری العربيه که بخشی از گروه چند رسانه 
C «  متعلق به یک سرمایه دار اهل عربستان سعودی است و مقر آن در دوبی قرار دارد، در گزارشی در

وام خبرگزاری رسمی امارات عربی متحده از قول آقای غریر گفته است که روسيه : " این باره می نویسد
دو کشور ميانجی گری کند و در پاسخ به این درخواست امارات عربی متحده، موافقت کرده است که بين 

همچنين ریيس شورای . به ایران گوشزد کند که ميان ایران و امارات بر سر این مسئله مشکل وجود دارد
ریيس مجلس سنای روسيه از ادعای امارات بر " سرگئی ميرونوف"مشورتی امارات مدعی شده که 
مالکيت این جزیره ها از حمایت دولتهای ادعای امارات عربی متحده بر . جزایر سه گانه حمایت کرده است

 ." عرب دیگر نيز برخوردار است
 

بدین ترتيب، سناریو اهریمنی اهریمنان به نطقه ای از مراحل پایانی خود دست یافت که حاکميت قانونی 
و طبعيی ایران بر بخشی از سرزمين های خود و همچنين ایرانيان که قرن های متمادی است در آن 

ندگی و بود و باش می پردازند، از سوی دستگاه دیپلماسی حاکميت غير خردمند و غير سامان به ز
 . دمکراتيک امارات متحده عربی، بعنوان نيروهای اشغالگر تلقی می گردند

 
برخورهای سرد و . عجيب ترین نکته این مسئله واکنش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران بود

سخنگوی وزارت " سيد محمدعلی حسينی،. هم دولت این کشور استانفعالی یکی از شاخص های م
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به برخی اخبار منتشر شده درباره ميانجيگری روسيه ميان 

مناسبات جمهوری اسالمی ایران و امارات درعاليترین سطح خوداست وچنانچه سوء : ایران و امارات گفت
کشور وجود داشته باشد، ازطریق گفتگوی دوجانبه برطرف می شود و نيازی به تفاهمی نيز ميان دو

سيد محمدعلی حسينی با تاکيد : " واحد مرکزی خبر در ادامه می افزاید."! مداخله طرفهای دیگر ندارد
براینکه جمهوری اسالمی ایران بارها آمادگی خود را برای گفتگو با امارات برای رفع سوء تفاهم درباره 

 . سعی دارد خواننده و یا شنونده را از این خطر هولناک بگذراند" اعالم کرده است ) ابوموسی(وسیم
 

شگفت آورتر در این ميان اظهار بی اطالعی و تردید سخنگوی دیپلماسی ایران است که در حقيقت 
ميهن و سکان سياست خارجی کشور را در دست دارد، و اکنون که خطر جنگ و هجوم اهریمنان به مام 

تجزیه کشور از هر زمان دیگری شدت گرفته است، و نقش کرملين در این مرحله که برای دست یابی به 
مقامات روسيه به موضع " وی می گوید که. منافع و سودهای کالن تر با یکدیگر به چانه زنی می پردازند

 شده به نقل از مسووالن جمهوری اسالمی ایران به خوبی آگاهی دارند ، ما درباره صحت مطالب منتشر
 ." روسيه تردید داریم و طرف روسی نيز تاکيد کرده است که این سخنان موضع روسيه نيست

ایشان به عبارتی موضوع را تنها به سعایت و حکایت کنندگان بد اندیش نسبت می دهند که رشک روابط 
تحرکات ] ایران [  وزارت امور خارجه سخنگوی: " دوستانه ایران و اعراب را می برند، همين منبع می افزاید

اخير برخی افراد را در امارات برای دامن زدن به یک سوء تفاهم جزئی ميان دو کشور سوال برانگيز و 
مشکوک خواند و توصيه کرد به جای تالش بی نتيجه برای وارد کردن طرفهای ثالث ، دوستان اماراتی به 

 " .گفتگوی دوجانبه در این خصوص روی آورند
 

 آیا کرملين جانب حقيقت را در پيش خواهد گرفت؟ 
اکنون همه نگاهها به کرملين، این دور دست، یعنی در تقاطعی که در طول چند سال اخير پيرامون ایران و 

 آیا آنگونه -بحران هسته ای ایران، متقاضيان و مذاکره کنندگان متعددی را پذیرا بوده، دوخته شده است، 
ی اسالمی بویژه عناصر مهم در دستگاه دیپلماسی دولت نهم فکر می کنند و می که مقامات جمهور

آیا ! گویند، سياست سازان کرملين با نهایت صداقت و شهامت در پی اعتالی ایران و ایرانيان هستند؟
نی و حقيقتَا آیات و روایات پترکبير مربوط به ایران از اندرونی های کاخ کرملين رخت بر بسته و نگاه اهریم



 ! ضد ایرانی در اطاقک های پی در پی از پس حصار بلند کرملين روفته شده است؟
نهایتًا سوالی که اکنون باید به پاسخ آن بپردازیم این است که در این داد و ستد اهریمنانه پيرامون نفی 

دام یک از پيام حفظ یکپارچگی کشور ایران، آیا مقامات سياسی کرملين و در راس آن والدیمير پوتين، به ک
به کرملين " دلربایی"و نداها گوش می کند؟ آیا پيشنهاد سياستمداران آمریکایی را که سعی دارند بسته 

جهانی ميان روسيه و آمریکا است را مورد اجابت قرار می دهند و " معامله بزرگی"بدهند که بخشی از 
دالری دولت غير منتخب و آشيان و مأمن  "  ميليارد50" با نرخ مشخص " هدیه واقعًا سلطانی " یا اینکه 

زایش تروریستها یعنی عربستان سعودی و دولت های بمراتب غير دمکراتيک ریز و درشت عربی را دنبال 
 ! خواهد کرد؟

باید هميشه در " را که فرمان داده بود " پتر کبير" و یا اینکه وصایای بنيانگذار امپراتوری روسيه قدرتمند 
ایران رو به ویرانی رود و چنان باید آنرا در حال احتضار نگاهداشت که دولت روسيه هرگاه پی آن بود که 

را مورد به مورد به . " بخواهد بتواند بی درد سر آنرا از پا در آورد و به اندک فشاری کار خود را بپایان رساند
 اجرا می رساند؟ 

اقعيات تاریخی مربوط به جزایر سه گانه ایرانی ویا شاید هم اینکه کرملين جانب حقيقت را پيش گرفته و و
 در خليج فارس را بدون کوچکترین دخل و تصرف به اطالع افکار عمومی می رساند؟ 

برای پاسخ به این موضوع ضروری است که نخست، سکان دار کاخ کرملين شناسایی شود؛ تردیدی 
ی و خارجی، یکی از بازیگران مهم و  نيز پوتين همچنان در حوزه داخل2008 مه 8نيست که حتی پس از 

اصلی است، بنابر این نقش او در ایجاد و اتخاذ تصميمی پيرامون هر مسئله و موضوع استراتژیکی، از 
 . جمله ایران ضروری و الزام آور است

 
البته سخنان زنده و یا مدراک روشنی در اختيار نيست تا به احتساب آن به اظهار نظر پرداخته و یا گفته 

شود که آیا سياست های جدید و جاری روسيه در جهت منافع ایران و یا همگام با منافع ضد ایرانی 
رهبران غير دمکراتيک عربی خواهد بود؟ برای پاسخ و باز شناخت این موضوع ما ناگزیر خواهيم بود تا 

 . تمامی عملکردهای دولت پوتين و حاکمان کرملين را در نظر داشته باشيم
 این سخن الزم به تاکيد براین موضوع است که پوتين هيچگاه تصميمات خود را همچون اغلب برای آغاز

حاکمان دمکراتيک در نظر افکار عمومی نمی گيرد بلکه بسياری از کارشناسان صاحب نظر، او را مردی 
 . می نامند که تمامی تصميماتش را در پشت پرده و بر اساس منافع اوليگارشی روسی می گيرد

 
ما آنچه در پشت پرده رخ داده نيز طبعتًا تشعشاعات آن نيز به سطوح می رسد، و بدین تریيت می شود ا

 . به سبک و سنگين کردن آن پرداخت و پی برد که روند امور به کدام سو و جهت است
 

 کرملين داوری نه تنها عادل، بلکه سرسخت که به خود می اندیشد 
ن خبر از رویکرد و چرخش جدیدی در دستگاه دیپلماسی روسيه می خبرگزارهای معتبر روسی به ناگها

یاد می کنند، از جمله روزنامه نيزاویسيمایا گازیتا درگزارش " داوری سرسختانه" دهند و از آن بعنوان 
همين عدم : "  خود رویکرد جدید اولگارشی روسی را اینگونه معرفی می کند2008 فوريه 04دوشنبه 

از بسياری لحاظ سبب تشدید موضع مسکو و ] امنيت [  اطاعت از قطعنامه های شورا تمایل ایرانيان به
 ." روی آوردن آن به نقش نه تنها داوری عادل و بلکه سرسخت می شود

 
آنگاه حرکت بعدی را ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، بر عهده گرفته و انجام می 

، که از طريق ويدئو با خبرنگاران مصاحبه می کرد، خبر داد که 2008ریه  فو27دهد، وی در روز چهارشنبه 
اگر ايران طی روز های آينده فعاليت : " روسيه از دور تازه تحريم ها عليه ايران حمايت خواهد کرد و گفت

های غنی سازی مربوط به پروژه آب سنگين را متوقف نکند، آن گاه بله، روسيه، که برای خود تعهدات 
نی را پذيرفته است، از قطعنامه ای که در ماه های اخير پيش نويس آن تهيه شده حمايت خواهد معي
 ." کرد
 

در شورای امنيت سازمان ملل برای نخسيتن بار واقعه ای رخ داد که باعث حيرت و تعجب همگانی شد، 
رد، به ناگاه روسيه که تا چندی پيش ظاهرًا بطور چشمگيری از جمهوری اسالمی ایران حمایت می ک

تغيير مسير داده و خود جبهه ای گسترده را بر عليه ایران شکل داده و نمایندگی می کرد، و همين کشور 
بود که اصرار داشت که هر چه زودتر قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل نهایی شده و بر عليه جمهوری 

 ، 2008 مارس 03متحد در روز دوشنبه بدین ترتيب شوراي امنيت سازمان ملل . اسالمی ایران صادر گردد
 راي، از تصويب 15 راي موافق از 14براي سومين بار قطعنامه اي را بر ضد فعاليت هاي هسته اي ايران با 

خود گذراند آه نسبت به قطعنامه هاي قبلي، محدوديت هاي بيشتري را عليه ايران به مرحله اجرا 
 . مي گذارد

این قطعنامه پيام "  امورخارجه روسيه با انتشار بيانيه ای تاکيد کرد در روز پس از این واقعه وزارت



 ." سياسی جدی به دولت ایران است تا تقاضاهای جامعه بين المللی را به اجرا گذارد
 
 روز مانده به پايان عمر رياست جمهوري خود و 2در چنين شرايطي بود آه والديميرپوتين تنها " 

همانند رئيس جمهور اياالت متحده، حكم ابالغ تحريم هاي ذآر » آرملين«خداحافظي با آرسي خود در 
 .  به دستگاه هاي ذیربط فدراسيون روسيه را امضا آرد1803شده در قطعنامه 

اين سند، سفرهاي خارجي براي مقامات ايراني را آه در برنامه هسته اي آشورمان فعاليت دارند ممنوع 
خي از شرآت ها و بانك هاي ايراني و نيز بازرسي محموله هاي صادر آرده و همچنين توقيف حساب هاي بر

روسيه به جمع «اين چنين بود آه تيتر تاسف آور . يا وارد شده به آشورمان را خواستار شده است
به صدر اخبار خبرگزاري هاي دنيا راه يافته، اما در » اجراآنندگان تحريم هاي اقتصادي عليه ايران پيوست

 . " راگير و همگاني داخلي بازتابي نيافترسانه هاي ف
 

دولت نهم آنچنان چشم و گوش خود را به این حيله و دسيسه استعماری کرملين بسته است که عالمت 
سوال بسياری را بر می انگيزاند که آیا این سکوت و یا لب به سخن نگشودن از روی گمراهی و نادانی 

ر اساس کدامين استدالل مورد بررسی قرار داد و یا از چه است ؟ براستی آنرا باید با چه نگرشی و ب
باری جای بسی تأمل است که سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران که . تسميه ای برای آن استفاده کرد

هزینه های گزافی را صرف امور مختلف از جمله تقویت شاخک های اطالعاتی خود در آن کشورها می 
پيرامون این موضوع جمع آوری کرده است، و چگونه اعتراض خود را به آن کند، چه اطالعاتی و اخباری را 

 . جفای ملی ابراز و بيان کرده است
 

اطاعات مستند گواهی می دهد جمهوری اسالمی ایران نه تنها در این مرحله بدفاع شایسته از تماميت 
بطوریکه . نجام داده استارضی ایران نپرداخته است بلکه در این فقره کوتاهی های غيرقابل بخششی ا

گزارشات بدست آمده نشان می دهد نه تنها مقامات ایرانی هيچگونه اعتراضی به سوء نيت سنتی 
روسيه نسبت با یکپارچگی ارضی ایران، انجام نداده اند بلکه به تعریف و تمجيد از مقامات مسکو 

 در 2008 مه 7 روز چهارشنبه غالمرضا انصاري، سفير جمهوری اسالمی ایران در مسکو. برخاسته اند
: " گفت" اکو مسکو" آستانه آخرین روز ریاست جمهوری والدیمير پوتين در مصاحبه با رادیو پر شنوده 

. مي خواهم تاآيد آنم آه زمان رياست جمهوري والديميرپوتين دوره طاليي روابط بين ايران و روسيه بود
و طرف در چارچوب منافع خود همكاري گسترده و فعالي هر د. آارهاي بسيار در عرصه دوجانبه انجام شد

من يقين دارم آه با در نظر داشتن ويژگي ها و اشتراآاتي آه بين ايران و روسيه ايجاد . با يكديگر داشتند
 ." شده  است، اين همكاري ها ادامه خواهد يافت

 
 کرملين و مجازات همگانی ملت ها به جرم استقالل طلبی 

، روسيه سعی کرد تا با تاسيس کشورهای مشترک 1991اتحاد شوروی در دسامبر پس از فروپاشی 
المنافع کنترل خود را بر تمامی جمهوری های اتحاد شوروی سابق حفظ کند، بنابراین در تمامی جمهوری 

های تازه استقالل یافته، گاردهای کهنه سربازان حزب کمونيست با تغيير نام بر مسند قدرت سوار 
هر آینه پيداست این رهبران برجا مانده از مناسبات حزب کمونيست اتحاد شوروی شدند، و 

هرگاه که نيروهای خارج از مدار حکومتی در . استمرارحکومت خود را در روابط نزدیک با مسکو می دیدند
تالش بودند تا کشور خود را از گرودنه تحت کنترل مسکو خارج سازنند، برخی از سياست مدارن روسی 

اد عمل شده و با هشدارهایی که در آنها بو و طعم مجازات عمومی می داد خط و نشان می کشيدند؛ ور
بطور مثال وقتی در قفقاز و اکرائين این زمزمه ها شنيده می شد، والدیمير ژیرینوفسکی، رهبر حزب 

ت تا ليبرال دمکرات روسيه با تبختر و خشم گفت، این جمهوریها استقالل می خواهند، کافی اس
شيرهای نفت و گاز را به سوی باشندگان این کشورها ببندیم، آنگاه خواهيم دید که آنها چه مدت می 

 ! ؟.توانند زنده بمانند
 

اما زمانی که نيروهای جوان و تحصيل کرده در خارج از نهادهای حزبی به ميدان آمدند، اسباب بدگمانی و 
پس از انتخابات گرجستان شروع به تنگ تر کردن حلقه زحمت مسکو گردیدند، بنابراین کرملين از روز 

 . محاصره اقتصادی و عمليات های ایذاعی بر عليه تفليس کرده است
 

مقامات مرتبط با کرملين از انواع و اقسام گزینه ها برای به انحراف کشاندن و شکستن اراده مقامات 
گام های حساب شده برای تجزیه این تفليس و مردم گرجستان استفاده کردند؛ طرح های تروریستی و 

بطور مثال دولت گرجستان . کشور، شاخص ترین مواردی هستند که مقامات روسيه به آن متشبث شدند
در یکی از این موارد اعالم کرد آه مدارآي دردست دارد آه می رساند سرویس های جاسوسی روسيه 

 . در حال بی ثبات سازی گرجستان ميباشد



 که از دید - گرجستان در واکنش به این موضوع، تعدادی از دیپلمات های روسی راهنگامی که دولت
 اخراج کرد، روسيه مدیریت سياست سختگيرانه -تفليس به امور جاسوسی و خرابکاری نقش داشتند 

 . مجازات عمومی و دسته جمعی کشنده را در دستورکار خود قرارداد
، شرکت دولتی گازپروم روسيه اعالم داشت 2006ر نوامبر با آغاز زمستان سرد و طاقت فرسای قفقازد

 . ، این شرکت بهای گاز صادراتی خود به گرجستان را فزونتر از دوبرابر خواهد کرد2007که از آغاز سال 
 

به همان ترتيب محصوالت و کاالهای صادراتی این کشور نيز مشول قوانين تحریمی شد؛ رادیو بی بی 
 : ود پيرامون این موضوع می نویسدسی در بخشی از گزارش خ

گرجستان برای بخش عمده ای از واردات و صادرات خود به روسيه متکی است و پس از بحران ماه " 
 . سپتامبر، در معرض فشارهای اقتصادی روسيه قرار گرفته است

 با روسيه در واکنش به بازداشت و اخراج نظاميان خود به قطع ارتباطات هوايی، دريايی و پستی
 . گرجستان و فشار بر مهاجران گرجی مقيم روسيه مبادرت کرد

دولت روسيه همچنين محصوالت اصلی صادراتی گرجستان، شامل شراب و آب معدنی را به بهانه 
 ." اشکاالت بهداشتی آنها ممنوع کرده است

 
ود را به  سال، حاکميت ملی خ208اما مردم گرجستان که در تالش هستند تا پس از گذشت بيش از 

کشور باز گردانند و در مقابل این زیاده خواهی استعماری روسيه مقاومت می کنند؛ روسيه آرام، آرام 
پالسی خود را تغيير داده و اکنون به تجزیه این کشور روی آورده است، که این امر واکنش شدید رئيس 

 . جمهوری این کشور را همراه آورده است
 

ریخی تيره و تلخ ایران و روسيه که تاریخ گواه مستدلی بر این موضوع دارد و حال با توجه به مناسبات تا
این سياست نه تنها در امور ایران بلکه در امور تمامی جمهوری های شوروی سابق نيز صدق می کند، 

جمهوری سه گانه قفقاز، پنج کشور آسيای ميانه ، اکرائين، کشورها سه گانه حوزه بالتيک و غيره امروزه 
رای تالش بمنظور خارج شدن از زیر استيالی مسکو بهای گزافی را می پردازند، و روسيه با اشکال ب

مختلف از جمله مجازات عمومی باشندگان این کشورها، در پی شکستن اراده استقالل خواهی آنها 
د را به برآمده است؛ باری با این اوصاف اکنون چگونه است که مقامات بی تدبير دولت نهم، چشمان خو

این همه واقعيات بسته اند و انتظار معجزه ای از بارگاه کرملين را دارند، غافل از اینکه، مقامات مسکو در 
صدد همکاری و همياری با دشمنان یکپارچگی ایران، در تالش هستند تا ایران را در راستای منافع خود 

وجود ميتوان بر حسن نيت روسيه تاکيد کرد آیا در چنين فضایی و بر حسب واقعيات م. منهزم و تجزیه کنند
 ! و به آن شک نورزید؟

 
 

 نتيجه گيری فصل 
 -اقدامات مقامات عربی در شکایت بردن به دولت روسيه؛ یعنی کشوری که در طول تاریخ دو قرن اخير

ز یک ، ضربات و صدمات جبران ناپذیری را به خاک ایران و ایرانيان وارد کرده است، خبر ا-پس از اعراب
واقعه شوم بر عليه یکپارچگی ایران را دارد، چرا که بی هيچ تردید و شبهه ای، مقامات امارات متحده 

عربی در این راستا، نه بر اساس منافع ملی و مردمی این کشور اقدام و حرکت می کنند، بلکه در پشت 
لت های غربی و بعضًا پرده این اقدامات، آنها بدون کمترین شک و تردیدی حمایت های برخی از دو

بخشی از هيأت حاکمه آمریکا و گروه معروف به نئومحافظه کاران را پشت سر خود دارند که برای حمله و 
تجزیه ایران برنامه های مدون و منظمی را تهيه و ترتيب داده اند، بنابر این، سفر هيات مذکور به مسکو و 

 دارد که یک پروژه غير متعارف در حوزه ایران در حال دیدار با مقامات مسول این کشور تنها نشان از آن
از سوی . شکل گيری نهایی است، و آن سهم خواهی هر یک از دولتهای ریز و درشت در این ميانه است

دیگر الزم به یادآور صریح است، مرجع ای که مقامات امارات به آن مراجعه کرده اند، خاطرات بسيار 
 برجای گذاشته است، این کشور - از زمان پتر کبير تا کنون -ی ایران و ایرانيان دردناک و تألم انگيزی را برا

ضربات جبران ناپذیر و متعددی را پس از اعراب بر پيکره ایران وارد کرده است و همواره ایران ضعيف و از پا 
رداد ننگين تحميل قرا. در افتاده، اميال و خواستگاه های مادی رهبران روسيه را تامين می کرده است

 و تحميل قرارداد 1828 فوريه 21؛ معاهده خفت بار و استعماری ترکمانچاي در ١٨١٣ اآتبر ١٢گلستان در 
، باعث گردید تا ایران جراحات و صدمات جبران ناپذیری را از سوی 1881 دسامبر 14شوم آخال در 

 متحمل شود و بدین -بير  و با معاضدت و همياری دولت استعماری بریتانيا ک-همسایه شمالی خود 
ترتيب اکنون مالحظه می شود جغرافيای امروز ایران، حاصل مشارکت دو قدرت استعماری قرن نوزده و 

بنابراین حاصل این اقدامات . بيستم ميالدی ميان دو امپراطوری مخوف آن روزگار برای ایران و ایرانيان بود
 ميليون 3ردادهاي شوم استعماري در دوران قاجاريه گستره سرزمين هاي جدا شده از ايران در قرا"شوم 

.رسيد."و چهارصد و سيزده هزار کيلومتر مربع



باری آنگاه که ایران بی رمق شد دو استعمار پير دست در دستان یکدیگر نهاده و ایران را در دو قرداد نگين 
 .  با تمامی منابع و منافع آن ميان خود تقسيم کردند1915 و 1907
نها ایران نيست که خاطرات و جراحات سنگينی از مداخالت مسکو بر پيکر خود دارد، جمهوری های این ت

قفقاز، آسيای ميانه و کشورهای حوزه بالتيک نيز به دليل استقالل خواهی و گوش ندادن به فرامين 
 . کرملين مورد مجازات عمومی و دسته جمعی قرار گرفته اند

 
مشاهده می شود که سناریوی دقيق و منسجم ضد ایرانی و استعماری در با اندوه فراوان اکنون نيز 

صحنه جهانی در حال شکل گيری و اجرا است که در این برنامه، دولت های اهریمنی در حال چانه زنی 
 . برای تجزیه و تقسيم بخشی از سرزمين ایران هستند

بر ایرانی بودن این جزایر را دارند، بدیهی است که طبق اسناد و مدارک متقن تاریخی که همگی داللت 
و از پيش ! چگونه است که دولت روسيه در قامت یک داور عادل و بی طرف اینچنين وارد عمل می شود؟

 ! خواستار باز گرداندن جزایر ایرانی به خاک امارات متحده عربی شده است؟
ران بوده است، بلکه اکنون هم و دولت روسيه نه تنها در طول چند قرن اخير تضييع کننده حق و حقوق ای

 . حتی در قرن بيست ویکم نيز حقوق حقه ایران در دریای خزر را نيز ضایع می کند
، ميان ایران و اتحاد شوروی، حقوق هر 1940 و سپس قرار داد 1921طبق قرار داد مودت و دوستی فوریه 

دید اوليگارشی روسيه درآستانه  درصد حق مشاع تعيين شده بود ، و سپس دولت ج50یک از دو دولتين 
فروپاشی اتحاد شوروی در قرارداد آلماتی قزافستان اعالم کرد که تمامی حقوق تعهد آور برای اتحاد 
شوروی را می پذیرد و اکنون که این مقاوله نامه هنوز جوهر آن، از سطح کاغذ خشک نشده است، 

نفت و گاز دریای خزر و تقليل و تحميل آن از چگونه است روسها بطوریکطرفه قصد تضييع حقوق ایران در 
 درصد را دارند؟ و دراین ارتباط هر گاه عناصر ميانی و کم و بيش آگاه در جمهوری 13 درصد به ارزش 50

اسالمی ایران در خواست ارجاع این شکایت به مراجعه حقوقی بين المللی را پيش می کشند، مقامات 
یند که این موضوع دوجانبه و یا چند جانبه بوده و تنها مربوط به روسی بی درنگ اعتراض کرده و می گو

اکنون . کشورهای حاشيه دریای خزر است و می بایست از طریق همان مجاری نيز حل و فصل شود
چگونه است که این دولت با سابقه بسيار منفی و استعماری در طول چند ماه اخير از این سياستی که 

ند فاصله گرفته و در راستای حاکميت حاکمان عربی منطقه خليج فارس تمایل خود دیکته و تجویز می کن
پيدا کرده و می خواهد بحث حاکميت جزایر سه گانه ایرانی ، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را از 

 ! طریق خود و یا ارجاع آن به مراجع بين المللی حل و فصل کند؟
 که هروز - از آن زمان شدت گرفت که حاکمان تهران این موضوع بر همگان روشن است که این روند

 بدور از منافع ملی، پيرامون پروژه -بيشتر پایگاه مردمی و مشروعيت خود را از دست داده و می دهند،
هسته ای خود، منطق حقوق بين المللی را براساس احساسی که منافع بخشی از حاکميت جمهوری 

ر کرده است ودر این رویکرد خود نيز احساس بغایت غير واقعی بر او اسالمی ایران را تامين می کند استوا
مشتبه شده است که از حمایت روسيه در مقابله با غرب برخوردار است ، غافل از اینکه روسيه تنها از 
کارت جمهوری اسالمی ایران در مقابله با غرب استفاده کرده و تنها به دنبال کسب اميتازاتی برای خود 

 . هستند
بدین تریب بوی بدی که نشان از یک واقعه تلخ دارد به مشام هر یک از ایرانيان که دل در گرو مردم و 
ميهن دارند، می رسد، از آنجا که مقامات غير پاسخگو و غير دمکراتيک جمهوری اسالمی ایران برای 

 اخبار -تخر بودند  که به آن مف-جلوگيری از سرشکستگی خود، در مناسبات استراتژیکی خود با روسيه، 
مربوط به آن را به محاق برده است، و منابع خبری در جمهوری اسالمی ایران، از پردازش به آن منع شده 

اند، و سپس این خبر هولناک را نيز در پس تو و اندرونی های دژهای خود پنهان نموده اند، این امر هر 
نوع دیگری از قرار دادهای شوم، گلستان، ایرانی وطن دوست را ناگزیر می سازد تا نسبت به وقوع 

 50، تجزیه ناموفق آذربایچان، تجزیه بحرین، تنزل حقوق 1915، قرار داد 1907ترکمنچای، آخال، قرارداد 
 .  درصد؛ واکنش نشان داده و اعالم خطر کنند13درصدی ایران در دریای خزربه 

 ایران که مرکز ثقل خطراتی است که در بدیهی است در شرایط فعلی برای فرونشاندن بحران هسته ای
این برهه از تاریخ، کشور را تهدید می کند؛ پسندیده است تا مقامات غير دمکراتيک جمهوری اسالمی 

ایران و ناآگاه به امور سياسی و بين المللی ، تعليق غنی سازی در هنگام مذاکرات را پذیرفته تا مگر 
نها را که تجزیه مام ميهن، را هدف گرفته اند، کوتاه کرده و در دست بد سگاالن و اندیشه های اهریمنی آ

نهایت تن دادن به انتخابات دمکراتيک نيز می تواند به تمامی بحران های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 
 . موجود و پدید آمده در ایران، پایان دهد... 
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 دکتر احمد پناهنده 

 یادآوری 
نوشته شده است و پيش بينی کرده بود که افراد " کميته ی صلح " این مطلب در همان غوغای تشکيل

ا تشکيل دهنده ی این کميته با توجه به سوابق و ماهيتشان خواهان این نيستند که جمهوری اسالمی ر
وادارند که از غنی سازی اورانيوم دست بکشد تا این بهانه را از کشورهایی که به حق از مقاصد ویرانگر 

 . جمهوری اسالمی از فن آوری اتمی واهمه دارند، بگيرند
اما نه تنها چنين نمی خواهند بلکه یکطرفه از دنيای آزاد می خواهند که در مقابل جمهوری اسالمی در 

 .  بيایندهمه سویش کوتاه
 آیا چنين درخواستی به صلح در این شرایط کمک می کند؟ 

 چنين صلحی به نفع چه کسانی تمام می شود؟ 
 . خوشبختانه امروز صداهایی از این طرف و آن طرف شنيده می شود که اعتراض خودشان را بلند کردند

 . تشکيل، حمایت کرده بودنددر آغاز " کميته ی صلح" و این در حالی است که همه ی اینها از تشکيل 
 

 پيش درآمد 
جا دارد در مقدمه ی این مقاله با صدای بلند در گوشهایِ  پنبه کرده فریاد بزنم که هيچ صلحی بين مردم 

ایران و جمهوری اسالمی نمی تواند پا بگيرد مگر اینکه رژیمِ  جهل و جنونِ  والیت فقيه و یا حکومتِ  
 . قدرت به زیر کشيده شود و به جای سزاوارش فرستاده شوداسالمیِ  آخوندها، از اریکه 

این گفته به هيچ عنوان شخصيت ها و یا افراد را مد نظر ندارد بلکه سيستم و عقيده ی حکومت گران را 
 . هدفِ  خود قرار داده است

 و مطمئن باشيم تا وقتيکه این حکومت با چنين سيستمِ  عقيدتی در رأس قدرت نشسته است، مردم
ایران هيچ وقت در آسایش بسر نخواهند برد و هر بار از بحرانی به بحران دیگر کشانيده خواهند شد که 

 . در نهایت هست ونيست آنها را ویران و نابود خواهد کرد
به عبارت دیگر تا وقتيکه آخوندها قدرت را با اهرمِ  دین در دست دارند، جنگ همواره باالی سرِ  ایران در 

و مطمئنأ اگر نيروهای مخالف چاره ای برای اتحاد نياندیشند، این سایه فرود می آید و آنچه که پرواز است 
 . ما دوست نداریم پيش بياید، پيش خواهد آمد

با صراحت باید اعالم کرد که در صورت وقوع چنين روزِ  فاجعه باری هرچند مقصرِ  اصلی جمهوری 
الف مقصر هستند و در فردایِ  ویرانی ایران باید به مردم و اسالمی است اما به همان ميزان نيروهای مخ

 . تاریخ پاسخ گو باشند
صد البته گناهِ  مضاعف از آنِ  نيروهایی خواهد بود که از هر گونه اتحادی گریزان بوده اند و به خاطر تنگ 

 اکثریت مردم نظری و اندیشيدن به منافع حقيرِ  گروهی و پا فشاری بر نظام جمهوری، خود را از بخش
جدا کرده و موجب ماندگاری جمهوری اسالمی می شوند تا هر چه بيشتر بکشد و ویران کند تا شاید 

 . فرجی حاصل شود و بتوانند با نابودی ایران و دیگران به آالف و الوفی برسند
 " شتر در خواب بيند پنبه دانه " 
 

 : و اما بعد از مقدمه
 

ی اسالمی تنگ و تنگ تر می شود، مورچگانِ  موریانه ساالر، در النه هر چه حلقه ی محاصره بر جمهور
های خود نا آرامتر وهراسناکتر می شوند تو گویی این حلقه ی محاصره، دور گردن آنها تنگ و تنگ تر می 

 . شود
بوده است و ایرانِ  جانِ  جانان، دیروز و امروز، زندانی بزرگ برای همه ی ایرانيانِ  آزادیخواه و ایران باور 

اما به چشم دیدیم و با گوش شنيدیم که یکی از این صلح خواهانِ  امروزی، که . هم اکنون هم هست
دیروز ردایِ  قضاوت را بر تن داشت و امروز به خواری از تنش دریدند، به جای پيگيریِ  احوالِ  زندانيان در 

ه ها از جگر بر می آورد که وا مصيبتا، این ایران، سفری بی خطر به گوانتانامو و ابو قریب می کند و نال
 . چگونه برخوردی است که بر زندانيان روا می دارند

در حالی که کنار گوش و چشمش، هر روزه انسانهایِ  ایرانی که گناهی جزءآزادیخواهی ندارند شکنجه 
 . می شوند و دوجين دوجين به پای چوبه دار می روند و یا باالی جراثقال

 به بی مرّوت ترین شکلی، سرکوب و تحقير و تجاوز و اعدام می شوند اما ایشان در نقش زنان ایران



کاتوليک تر از پاب برای مردم نسخه می پيچند که حقوق بشر با اسالم منافاتی ندارد و این درحالی 
 را است که همه ی سرانِ  جمهوری اسالمی از صدر تا ذیل، خود با زبانی گویا می گویند که حقوق بشر
قبول ندارند بلکه اسالم، خود حقوق بشر است و به همين منظور در کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان 
عضو نمی شوند زیرا به نظر آنها، همين اعمال ضد انسانی عليه زنان و همه ی ایرانيان، عينِ  حقوق 

 . بشرِ  اسالمی است
قوق بشرِ  اسالمی، گواه همه چيز هست و شکل و شمایل خودِ  ایشان نيز در ایران، زیرِ  سایه ی ح

 . نيازی به هيچ گونه تحليلی در این باره، برای آگاه کردن ایشان و مردم نيست
اسالم همين است که شما امروز مجبور به رعایتِ  حقوقش هستيد و بایستی به زور لچک بر سر : آری

گفته هایِ  بی آزار، در جمهوری اسالمی بپيچانيد بدون اینکه خود بخواهيد و تازه امنيتی هم برای این 
 . نداشته باشيد

 سال کوچکترین حقوق انسانی را از ایرانيان و بویژه از زنان دریغ کردند اما ایشان به جایِ  جار زدنِ  29
جنایاتِ  جمهوری اسالمی در رسانه ها، چون شهامتی در خود نمی بينند مردم را به همين شرایطِ  

 . نند تا مثأل گزندی بر جمهوری اسالمی وارد نگرددمرگبار فرا می خوا
 سال هر بار مثل هميشه برای داغ کردن تنورِ  انتخابات، اطالعيه ها صادر کردند و می کنند و از مردم 29

می خواهند تا به انتصابيونِ  حکومتِ  اسالمی، مثأل رأی بدهند و امروز که بحرانِ  مرگبار، گلویِ  
ی فشارد ایشان به جای اینکه از نيروها و مردم بخواهند در این بحران، هر چه جمهوری اسالمی را م

بيشتر حلقه را بر رژیم تنگ تر کرده تا از شرش خالص شوند، از نيروها ومردم می خواهند در انتخابات 
 . به حساب ایشان" انتخاباتِ  آزاد " شرکت کنند البته در 

باتی را در جمهوری اسالمی، اگر سه بار هم دنيا بيایند و به مرز اما ایشان نيک می دانند که چنين انتخا
 . صد سالگی هم برسند، نخواهند دید مگر اینکه جمهوری اسالمی مردار بشود

 . شرکت کنند" انتخابات آزاد " ولی باز هم نسخه می پيچند که مردم، این بار در 
قاله ای، چنين انتخابات و یا درخواست از در این باره دیگر سخن گفتن زاید است و این قلم در یک م

 . جمهوری اسالمی را با صدای بلند رسوا کرده است
 

 ***** 
 

اما هنوز جوهر آن اطالعيه ی ایشان و همفکران ایشان خشک نشده است که دیده و یا شنيده می 
 . ح درست کنندشود که اطالعيه ی دیگری در کردند و یا بيرون هوا دادند که بر آن هستند کميته ی صل

 اما چرا این قرعه بنام ایشان افتاد؟ 
را پيشنهاد داده بودند چطور شد که یک مرتبه هوسِ  کميته صلح " انتخابات آزاد " ایشان که کميته ی 

 کردند؟ 
تا آنجا که من می دانم قرار بود تشکيل این کميته به عهده ی یک نفر دیگر از همفکران و هم شغل 

که چند سالی در جمهوری اسالمی در دانشگاه اوین درس خوانده است و برای ایشان اما مذکر، 
تعطيالت و رفع خستگی سری به ما غربت زدگانِ  غربتِ  غریب زده بودند و پدرانه نصيحت اندر فرموده 

بودند که اگر می خواهيم مبارزه کنيم، اینجا، یعنی در غربت، بيخودی وقت تلف می کنيم و بهتر است که 
 . ایشان به ایران برویم و در آنجا کميته صلح را تشکيل دهيمبا 

صدای غوغای شان گوش ها را بد جوری آزار می داد و " اصالح طلبان " یادم می آید چند سال پيش هنوز 
در همين اوضاع، چون مشکالت داخلیِ  ایران را حل کرده بودند فيلشان یاد هندوستان کرده بود وسری 

در غربت زدند تا اندر حسن اصالحات در رژیم والیت فقيه سخن ها بسرایند و آنچنان به فراموش شدگان 
تازه به همين هم . مزه ی اصالحات را بپراکنند که آب از دهان چه عرض کنم از لب و لوچه ما جاری شود

ویم تا بسنده نکرده بودند و از ما خواستند که اگر می خواهيم کاری انجام دهيم با ایشان به ایران بر
همگی بتوانيم اگر طناب دار و جر اثقال نصيب گردن ما نشد، در دانشگاه اوین درس بخوانيم و اگر شد 

 . دکترا هم بگيریم
اما همين آدم که این رهنمود را به ما می داد وقتی که پایش به ایران رسيد، ایشان را با سالم و صلوات 

طوری که فشارِ  . درسش را با مشّقت به ادامه دادبه دانشگاه اوین بردند و مدت پنج یا هفت سال 
درس، آنقدر ضعيف و نحيفش کرده بود که اگر همين جالی وطن کرده ها، به دادش نمی رسيدند، ممکن 
بود در اوین تلف شود و بعد به مناسبت خدمتی که به اوین کرده بود ممکن بود نام اوین را هم عوض کنند 

 . بانندو نام ایشان را بر سردرش بچس
اما از طنزِ  روزگار، ایشان وقتيکه از دانشگاه اوین فارغ التحصيل شدند، تصميم گرفتند که دوباره سری به 
غربت بزنند و ضمن رفع خستگی، هدایا و برگ افتخارشان را از فرنگيان به پاس فارغ التحصيلی شان در 

ند اما االن که از سال هم گذشته، دانشگاه اوین بگيرند و هر چه سریع تر به محل خدمت خود برگرد
 . ایشان فراموش کردند که صحنه اصلی مبارزه در ایران است
.پس بيخود نيست که می گویند دروغگو کم حافظه است



بگذریم که ایشان در همين دیار فرنگ به این نتيجه رسيدند و بعد افاضه فرمودند که اسالم این چيزی 
اده می کنند و یا غربيان آن را اسالم فاشيستی می گویند بلکه نيست که حکومت گران در ایران پي

البته اگر حوصله این مقاله اجازه بدهد توضيح خواهم داد که . اسالم دین رحمت است و صلح و آشتی
اسالم همين است که این جماعت در ایران پياده می کنند و خودِ  ایشان هم، هنوز بنيان گذار این اسالم 

 . ا همه جنایاتِ  مرتکب شده اش، تا کنون محکوم نکرده اندرا در ایران، ب
اما عجيب است که هر کس به دانشگاه اوین می رود پس از فارغ التحصيلی از ما غربتيان می خواهد که 

 . ما هم در آن دانشگاه درس بخوانيم
ی ضمن بيهوده ماندن ما همين دیروز بود که یکی از این فارغ التحصيلينِ  اوین به خارج آمد و در مصاحبه ا

در اینجا از ما خواست که اگر می خواهيم واقعأ مبارزه کنيم به ایران برویم تا شاید پایمان به زندان اوین 
 . باز شود و بعد وعده داد که اگر خود به ایران برگردد کميته صلح تشکيل می دهد

 . یک کميته صلح تشکيل شده استو می بينيم که الحق و االنصاف به وعده شان عمل کردند و امروز 
 اما پرسيدنی است که صلح با کی؟ 

مگر کشور ایران با کشوری دیگر، در جنگ و یا در حالِ  جنگ است که امروز داد می زنيم که صلح می 
 خواهيم؟ 

 . اگر هست به ما نشان بدهيد تا ما هم ببينيم
 ایران حمله کنند؟ مگر دنيای آزاد با مردم ایران دشمن هستند که بخواهند به 

اگر هم امروز زمزمه یک حمله خارجی به ایران گوشها را آزار می دهد باید دید چه کسانی، این زمينه را 
 فراهم کرده اند و یا می کنند و یا از جنگ استقبال می کنند و بعد بر سر آنها کوبيد؟ 

 گر بتازند؟ آمریکا و دنيای آزاد مگر دیوانه هستند که پا برهنه بر کشورهای دی
 باید دید که چرا شرایط به امروز کشيده شد که سایه جنگ هر روز در آسمان ایران بزرگتر می شود؟ 

 آیا مشکل است در وسط دعوای امروز مقصر را پيدا کنيم؟ 
 چرا خودتان را به کوچه ی علی چپ می زنيد؟ 

زاد همين حاکمان در ایران آیا مشکل است دانسته شود که دشمن همه ی ایرانيان و امروز جهان آ
هستند که قصد مجد اسالم را در جهان دارند و می خواهند خالفت اسالمیِ  امویان و عباسيان را ادامه 

 . دهند
 . به همين منظور برای بيمه کردنِ  خالفتِ  خودشان احتياج به بمبِ  اتمی دارند

 خودشان و با التر از وجودِ  بی ارزششان، ایران به همين منظور غنی سازی اورانيوم را تا پایِ  بود و نبودِ 
 . ادامه می دهند

 . به همين منظور ساختنِ  راکتور آب سنگين را پيگيرانه پی می گيرند
به همين منظور از تمامی سازمانهای تروریستی عرب و غير عرب در دنيا حمایت می کنند و در همه ی نا 

 . ، بمب می گذارند، ترور می کنند و نا امنی صادر می کنندآرامی هایِ  منطقه و جهان دخالت می کنند
 . حال شما یکطرفه از جهان آزاد می خواهيد که با جمهوری اسالمیِ  جنگِ  و جنون، صلح کند

اما فراموش می کنيد و یا عمد دارید فراموش کنيد که جمهوری اسالمی، در جنگ است که می تواند 
 . نفسش بریده می شود و ملتی در بند را از خفگی اش می رهاندتنفس کند و مطمئنأ در همين جنگ 

آیا مشکل است به این درک رسيد که جمهوری اسالمی از همان آغازِ  به حکومت رسيدنش، یک جنگ 
نا پایان را به مردمِ  ایران تحميل کرده است و هر بار برای خروج از بحرانِ  داخلی، جنگ و یا بحران را به 

  صادر می کند و پایِ  بيگانه را به ایران می کشاند؟ خارج از ایران
مگر یادمان رفته است در همان فردای شورشِ  کور و کر، که هنوز سربریدنِ  پایورانِ  نظامِ  گذشته در 

غوغا و غریوِ  شادمانیِ  شماها که امروز ردای صلح طلبی را به تن کرده اید، بوسيله خلخالی های 
اشت، همزمان با این عمل ننگين و جنایتبارشان سنگ هایی به خانه ی حکومت اسالمی ادامه د

همسایه انداختند و پایش را به خاک ایران باز کردند تا از حس و ِعرق ميهن پرستی ایرانيان استفاده کنند 
 تا بيشتر خون بریزند و وطن را فزون تر ویران نمایند؟ 

 ران باز کرد؟ چه کسی و یا کسانی پای صدام حسين را به خاک ای
جنگی که هشت سال طول کشيد و ميليونها کشته و زخمی و مفقود و ميلياردها دالر خرابی فقط روی 

 . دست مردم ایران گذاشت تا جمهوری اسالمی بتواند هر چه بيشتر جایش را سفت تر کند
 . می بوده ایدو البته شماها همگی در این کارزارِ  خانمان برباد ده، همواره مددکار جمهوری اسال

در همين هنگام که جنوبِ  ایران در این جنگِ  خانمانسوز می سوخت، مشتی غير متمدن از دیوار خانه 
ی دیگری باال رفتند و روز روشن به یاغی گری و دزدی و وحشی گری مشغول شدند و اسمش را 

 ". مبارزاتِ  ضد امپریاليستی " گذاشتند 
نسبت به رژیم پادشاهیِ  گذشته روا داشته بود و زمينه ی قدرت امپریاليستی که آن همه بی حرمتی 

 . همين آخوندها را فراهم کرده بود
اما همگی دیدیم که این حاکمان غير متمدن برای ارعاب و سرکوبِ  اعتراضاتِ  مردمِ  ایران و همراه کردن 

ی دیگر در کنار جنگ با برای یک هياهوی جنجالی البته ميان تهی، جنگ"ضد امپریاليستی" نيروهای 



جنگی که تا کنون در همه عرصه ها به منافع و منابع ملی ما، لطمه ی . عراق به مردم ایران تحميل کردند
 . جبران ناپذیری وارد کرده است

و راستی چه کسی و یا کسانی دست به این ماجراجویی ها زدند و ملت ایران را در جهان بی آبرو و بی 
  منزلت معرفی کردند؟

 آمریکا یا جمهوری اسالمی؟ 
هنوز در کارزار این ماجرجویی های ماليخوليای بسر می برند که در صلح خاور ميانه سنگ اندازی می 

کنند و بطور علنی از تروریستهای جانی در همه جا با تمامی امکانات بی همتا حمایت می کنند و نعره 
 . رددمی کشند که اسرائيل باید از جغرافيای جهان پاک گ

در همين ماجراجویی های ایران برباد ده، سالها بطور مخفی دور از نگاه مردم ایران و جهانِ  آزاد به 
فعاليت مخرب توليد سالح کشتار جمعی اتمی پرداختند و امروز که مردم ایران و جهان آزاد فهميدند، بی 

 پای جهان آزاد را برای ادب کردن و تنبيه پروا به این ماجراجوییِ  جنون آميز ادامه می دهند تا از این طریق
 . ِ خود به ایران بکشانند

 حال به من بگویيد چه کسی و یا کسانی از جنگ استقبال می کند؟ 
 جمهوری اسالمی یا جهان آزاد و در رأسش آمریکا؟ 

ی مطمئن باشيم که جمهوری اسالمی تا وقتيکه در قدرت است اول از همه مردم ایران را دشمن خود م
داند و برای بقای قدرت خود لحظه ای از جنگ دست نمی کشد و آنجا که مردم، محاصره را در همه 

سویش بر جمهوری اسالمی تنگ می کنند جنگ را به خارج از مرزها با سنگ پرانی و شکستن شيشه 
 . ی همسایه ها و دنيای آزاد می کشاند و پای بيگانه را به کشور باز می کند

 .  سال دیگر در قدرت بماند چنين خواهد کرد29ره است و اگر  سال چنين ک29
این در ذات اسالم و آخوندهای مروج آن نهفته است که با شمشير در دیروز و با سالح کشتار جمعی در 

 . امروز و یا ترور و کشتار مردم بی دفاع به موجودیت خود ادامه دهند
 قبایل یهود را گردن زد و پس از آن برای صدور اسالم دیروز محمد عليه قبيله ی خود شمشير کشيد و بعد

به اقصی نقاط جهان البته کشور گشایی با تيغ شمشير بوسيله جانشينانش انجام داد که تا امروز ادامه 
 . دارد

جمهوری اسالمی ادامه همان اسالم غارت گر و خونریز است که طبق گفته خود مأموریت دارد جامعه را 
زی به شرایط امام فرو رفته در چاه جمکران برساند تا ایشان از درونِ  تعفن هزار و با کشتار و خونری

آنوقت است عدالت . چهارصد ساله بيرون بياید و آنچنان خون بریزد که دیگر جنبنده ای وجود نداشته باشد
 . است" علی با حوضش " برقرار می شود و عدالتِ  این چنينی هم یعنی 

 کسانی در ایران یکطرفه از آمریکا و جهان آزاد می خواهند با جمهوری و جای بسی شگفتی است
 . اسالمی صلح بکنند

آیا می دانند چنين صلحی به نفع جمهوری اسالمی تمام می شود تا از این طریق بدون مزاحمتی به 
 اهداف خود که همانا رسيدن به سالحهای اتمی است دست پيدا کند؟ 

 . ين قدمی برای تثبيتِ  جمهوری اسالمی بر می دارید، وای بر شما هااگر می دانيد و آگاهانه چن
 . هر چند تا امروز کارنامه ای خوبی در این باره ندارید

شماها باید بپذیرید جهان آزاد هم منافعی دارد و نمی خواهد منافعش مورد تهدید جمهوری اسالمی 
 . واقع شود

ا برسانيم که جنگ بد است و بهتر است از تحریم هایی که ما می توانيم فقط با صدای بلند به گوش آنه
شاهرگ جمهوری اسالمی را مسدود می کند، اعمال کنند و در این شرایطِ  تنگ گرفتن جمهوری 

اسالمی در کنار یکدیگر قرار بگيریم و با حرکت مردمی در سراسر ایران، جمهوری اسالمی را از قدرت به 
جلویِ  جنگ آینده را بگيریم و هم سبب سازِ  برداشته شدنِ  تحریم از سر زیر بکشيم تا از این طریق هم 

 . ایران گردیم و سپس ایران را وارد خانواده جهانی کنيم
این عمل را امروز می توان با تشکيل کميته هایی چون عليه غنی سازی اورانيوم، عليه حمایت از 

 مداخله و کار شکنی در صلح خاورميانه و عليه ده تروریسم، عليه خرابکاری در عراق و افغانستان، عليه
 . ها عملکرد مخرب جمهوری اسالمی تشکيل داد

پابرهنه در خيابانها سرازیر " ضد امپریاليستی " نه اینکه چون همشيه مثل نيروهای یک بار مصرفِ  
ه جنگ را به شویم و عليه آمریکا شعار صلح بدهيم در حالی که جنگ افروز در خانه ما است و اوست ک

 . خانه ما می کشاند
باور بفرمایيد در این باره احتياج نيست شماها کميته صلح تشکيل دهيد بلکه از دیرباز یعنی در غوغایِ  

و احزابِ  برادر، عليه همين آمریکایِ  " تنها سوسياليسم موجود " جنگِ  سرد این کميته بوسيله 
ّمت رفيق برادران هم در هر جنگی، آنجا که پای آمریکا و جهانخوار و جهانِ  آزاد تشکيل شده است و ا

جهانِ  آزاد در ميان باشد، خيابانها را چون مور و ملخ سياه خواهند کرد و عربده ها خواهند کشيد و کف 
 . ها از دهان بيرون خواهند داد

کشورهِای اما وقتيکه روسيه در چچن خون می ریزد و تروریستهایِ  ریز و درشت، به همتِ  همين 



ایدئولوژیکِ  باقی مانده، جان مردمِ  بی گناه را در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و اسرائيل می 
گيرند و نا امنی را حاکم می کنند، همين به اصطالح صلح طلبان نه اینکه تظاهرات نمی کنند و این عملِ  

خردی از آنها دلجویی می کنند و اعمالِ  جنایتکارانه را محکوم نمی کنند بلکه در کمال شگفتی و بی 
 . جنایتکارانه ی آنها را به حسابِ  مقامت مصادره می کنند

با این توضيحات می توان نتيجه گرفت که اگر چنين کميته ای، یکطرفه از جهانِ  آزاد بخواهد با جمهوری 
 . ش را بيمه کنداسالمی صلح کند، فقط می تواند در خدمت جمهوری اسالمی قرار بگيرد و بقای

این را هم بگویم که مردم ایران تا امروز ثابت کرده اند که از خشونت و کشتار و جنگ بی زار هستند و 
 سالِ  29اما همانگونه در . همواره مشتاق این بودند و هستند که در کمال آرامش و صلح زندگی کنند

ا تا وقتی که آخوندها با حربه دین اسالم زیر. حکومتِ  اسالمی، همگان شاهد بودیم، این امر محال است
زیرا اینها . حکومت می کنند، مردم ایران، هيچ زمان رنگ و بوی صلح را نخواهند دید و حس نخواهند کرد

آمده اند تا باکشتار و نا امنی در منطقه و جهان، ناجی فرو رفته در چاهِ  جمکران را بيرون بکشند تا بکشد 
 . هر آنکه می جنبد

 : لراه ح
همانگونه که در مقاالتِ  قبلی و حتی در این مقاله اشاره کردم امروز خطر جنگ و ویرانی و تجزیه کشور 

را فقط می توان با همکاری عاجلِ  همه نيروهایی که دل در گرو ایران دارند و حاضر هستند در این شرایط 
گروهی کوتاه بيایند، انجام داد که شاه بيت ِ مخاطره آميز، فقط برای نجات ایران و مردم، از منافعِ  حقيرِ  
 . این اتحاد، برداشتن جمهوری اسالمی باشد نه مماشات با آن

 احمد پناهنده 
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 داریوش همایون 
 
 
 

اگر ما از خود اسالم و به ویژه از تاریخ اسالم و کشورهای اسالمی عناصر الزم را برای عرفيگرائی در 
جامعه ای با یک اکثریت مسلمانان بدر آوریم هيچ ضرورتی به راندن آن مسلمانان به زیر عبای آخوند ها 

 به نام دفاع از مذهب نخواهيم داشت 
 

جستاری طوالنی درباره مشکل و جایگاه اسالم در جامعه ایرانی که هر بار به گوشه های تازه ای از این 
. تصویر پيچيده کشانده شد بازتاب هائی داشت که نشان می دهد هنوز نياز به روشنگری هائی هست

 : واهد شداکنون اگر مسئله به پرسش های بنيادی آن تجزیه شود پاره ای سوء تفاهم ها برطرف خ
مشکل ما چيست، اسالم است یا سياستی که به درجات گوناگون در هزار و چند صد ساله گذشته * 

زیر سایه اسالم افتاده است؟ پاسخ این است که اسالم بيش از هر دین دیگری با قهر و غلبه ــ عنصر 
را بزرگ ترین دليل سياسی در گسترده ترین معنی آن ــ گسترش یافت، چنانکه پيروزی های نظامی آن 

حقانيت ش شمردند؛ و در همه این هزار و چند صد سال به نيروی سياست، با انحصار قدرت سياسی و 
از همان آغاز می شد گفت که خود اسالم یک . به ویژه انحصار اندیشه، برتری خود را حفظ کرده است

مشکل ما سياست زیر . ز دیگرچيز است و قدرت سياسی آن که راه را بر اندیشه و گفتار می بندد چي
حتی باز کردن در های اندیشه نيز به عامل . سایه اسالم است و راه حل ما نيز از سياست می گذرد

در هفته های گذشته در این ستون نمونه های بسيار از تاثير عامل سياست بر . سياسی وابسته است
ميان با اسالم هر چه خواسته اند بيش از همه خود اسال.اسالم در اندیشه و عمل آورده شده است



 . ما الزم نيست نگران سازگار کردن اسالم با اوضاع و احوال امروزی باشيم. کرده اند و می کنند
واپسماندگی ایران به علت مذهبی بودن مردم است یا غير دمکراتيک بودن فرهنگ و نظام سياسی؟ * 

 و کاستی های اخالقی، مسيحی یا زرتشتی یا اگر مردم ایران با همين روحيات، با همين ضعف سياسی
 دیگر مشکلی نخواهد بود؟ ) به فرض اینکه عملی باشد و به نسل ها و سده ها نکشد(بی دین بشوند 

با آنکه در آموزش های مسيح عناصر مدرن، از جمله عرفيگرائی، برجسته است دمکراسی و عرفيگرائی 
الت بسيار در زمينه های گوناگون برقرار شد و سنت حقوقی در اروپای مسيحی پس از مبارزات دراز و تحو

کليسا سخنان مسيح را صدها سال . رم در آن فرایند نقشی بيش از عناصر مدرن مسيحيت داشت
نادیده گرفته شدن های گاهگاهی و . (نادیده گرفت ولی نگهبان حقوق رم در آن سده های آشفتگی ماند

 ). دین ها بوده استموضوعی، از اسباب مهم دوام آوردن 
جامعه ایرانی را نه می توان از اسالم، اسالمی که برای هر گروه معنی خود را دارد، روی گرداند و نه 

در هر زمان و جامعه به جایگاه . بجای تغيير دین می باید نگرش دینی را عوض کرد. ضرورتی بدان هست
 ما نگرش های متفاوتی در کشورها ی با اکثریت هم امروز. دین در اجتماع، به گونه ای دیگر نگریسته اند

 . تونس را با عربستان سعودی نمی توان مقایسه کرد. مسلمان می بينيم
برنامه سياسی ما آیا می باید دین ستيزی و ریشه کنی اسالم باشد یا برقراری یک نظام عرفيگرا که * 

 باز می دارد؛ هم احترام باور های دینی را در آزاد منشی ليبرال خود دولت و دین را از مداخله در یکدیگر
اگر برای برقراری یک نظام عرفيگرا می کوشيم آیا . نگه می دارد، هم احترام حق اندیشه و گفتار آزاد را

می باید به مذهب بتازیم و کار مان را از مداخله در باور های مردم آغاز کنيم یا به عنوان نيرو های 
مسئله سياسی کشور خود باشيم؟ نظام عرفيگرا مشکلی با دین سياسی درپی پاسخ سياسی به 

ندارد و ضدیت با دین به نام آزادی، هم از نظر اصولی نادرست است زیرا بيرون از قلمرو حکومت است و 
 . هم از نظر سياسی، زیرا مردمان بسياری را رویاروی نيرو های آزادی و ترقی قرار می دهد

 * * * 
 

تدار حکومتی پشت سر یک برنامه گسترده رواج خرافات و فرهنگ زدائی گذاشته در کشوری که همه اق
شده است و اسالم آخوندی را همچون سنگ آسيائی بر گردن جامعه می اندازند دین و نقش آن در 

از یک سو اندیشه مندان مسلمان و . جامعه ناگزیر باال ترین جا را در گفتمان سياسی پيدا می کند
ـ چه آنها که از جزم مذهبی بيرون می زنند و چه آنها که در همان حلقه تنگ چاره ای اسالمی هر دو ـ

می جویند ــ برای نجات جامعه و نجات مذهب، با مثال آوردن از کتاب و سنت و تاریخ در پی سازگار کردن 
ه از سوی دیگر گروه های روز افزونی در خشم و خروش خود ب. دین با جهان دگرگون شونده هستند

و با مثال آوردن از کتاب و سنت و تاریخ، رهائی ملی را در رها شدن از . ستيز با اسالم برخاسته اند
 . اسالم می بينند

 نخستين که پوزشگرانه است، این سودمندی را دارد که در های یک بحث جدی را که approachرهيافت 
ا همه حضور سنگين ش در جامعه، اسالم ب. در هيچ جا متوقف نخواهد شد درباره اسالم می گشاید

نتيجه آن بود که . حتی در دهه های نوسازندگی رژيم پادشاهی بيرون از چنان بحثی نگه داشته شد
آخوند ها سخنان هزار ساله را تکرار کردند و اندیشه مندانی انقالبی که درپی مدرن کردن مذهب برآمدند 

م ایدئولوژیک و توتاليتر باب روز را به توده ای که هرگز و از پشتيبانی رسمی نيز بی بهره نبودند یک اسال
اندیشه مندان دیگری در خدمت حکومت، . ندانست چه می خواهد و با چه مخالف است عرضه داشتند

در خدمت هر حکومت، اسالم را به عنوان هویت به رژیمی که کورکورانه به هر وسيله ای برای 
امروز .  چه به دلش نزدیک تر می یافت عرضه داشتندمشروعيت دست می انداخت و اسالم را هر

اندیشه مندان مسلمانی که هر چه آزاداندیش تر می شوند، یاران گرایش ليبرال و عرفيگرا در جامعه 
 . ایرانی به شمار می آیند

رهيافت دیگر که ساختار شکنانه است اگر از روحيه و زبانی که نسخه بدل آخوند هاست پاک شود، و 
ده روی را به جنگ زیاده روی دیگر نفرستد، و به ویژه به دام آریا پرستی و برتری نژادی، و پارسی یک زیا

در جنگ با عربی نيفتد می تواند به سهم خود به شکل گرفتن جامعه ای چند دست تر از نظر باور های 
هبی را برمانند و این گونه که هست سخنگویان اسالم ستيز بيشتر توانسته اند توده مذ. دینی کمک کند

 . دست آخوند ها را نيرومند تر سازند
یک رهيافت سياسی نيز هست که نه گفتمان مدرنيته را با وارد کردن عناصر مذهبی گل آلود می کند و 

ما می توانيم اسالم را چنانکه در عمل بوده است، اسالم . نه توده مذهبی را از نو اندیشان می ترساند
همان نخستين روز های مکه و مدینه تا گستره جغرافيائی و تاریخی کنونی آن، را از " واقعا موجود"

اگر به نقش مصلحت در اسالم، به سياسی . بگيریم و به آنچه به سود ایران و اسالم هردوست برسيم
و به جایگاه مهم عرف در کنار شریعت بنگریم عناصر الزم را برای " که با شریعت یکی است"بودن آن 
آنچه می ماند دگرگون کردن توازن . کردن یک جامعه با اکثریت مسلمان در دست خواهيم داشتعرفيگرا 

نيرو ها در جامعه یعنی شرایط سياسی است که مانند هر رهيافت دیگر نياز به کارزاری همه سویه با 
و آخوند ها خود متوجه شده اند که یکی بودن شریعت با سياست شمشيری د. (این رژیم خواهد داشت



دم است؛ سياست آنها شریعت را سراسر با پيامد های ترسناک برای آینده مذهب در ایران گرفته 
 ). است

اگر ما از خود اسالم و به ویژه از تاریخ اسالم و کشورهای اسالمی عناصر الزم را برای عرفيگرائی در 
انان به زیر عبای آخوند ها جامعه ای با یک اکثریت مسلمانان بدر آوریم هيچ ضرورتی به راندن آن مسلم

در جامعه ليبرال عرفيگرائی که حکومت حتی حق ندارد از مردم . به نام دفاع از مذهب نخواهيم داشت
در چنان . مذهب شان را بپرسد نقش حکومت دفاع از آزادی اندیشه و گفتار و امنيت و احترام افراد است

تقدس از امر اجتماعی . های اخالقی می پردازندجامعه ای مذاهب به جای قانونگزاری به تقویت ارزش 
رای اکثریت جای فتوا های . بيرون می رود و باید و نباید ها را جامه حرام و حالل مذهبی نمی پوشانند

مردمان نيز آزادند هر چه می خواهند بپوشند و به خشنودی دل شان . متناقض فقيهان را می گيرد
خرافات، خواهد بود ولی . کنند) انفاق(يازمندان، و نه آخوند ها، دهش عزاداری کنند و زیارت بروند و به ن

 . هر چه مردم بيشتر بدانند و کمتر درمانده باشند دامنه اش تنگ تر خواهد گردید
آنچه اندیشه مندان مسلمان برای متقاعد کردن مذهبيان و کاستن از مقاومت در برابر شيوه های عمل و 

ولی کاميابی نهائی آنان هنگامی است که زور از پشت . ر با ارزش استاندیشه مدرن می کنند بسيا
آنگاه همه تعبيرات گوناگون از مذهب در یک ردیف خواهند بود، گشاده بر کارکرد . مذهب برداشته شود

 . ذهن نقاد

 


