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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  می کند؟ مبارزه کدام دشمن با  مااپوزیسیون

و سپس کنگرهء امريکا، و عکس العمل » ايپک«آمدن آقای ناتانیاھو، نخست وزير کشور اسرائیل، به امريکا و سخنرانی ھايش در 
بدانیم گروه ھای مختلفی که تحت نام اپوزيسیون در ايرانیان خارج از کشور نسبت به سخنان او، آزمايشی بود برای اينکه برخی از 

خارج کشور عمل می کنند براستی از کدام پايگاه و موضعی سخن می گويند و، به لحاظ سمت گیری سیاسی، شاخک ھاشان 
  .چگونه از اوضاع خبر می گیرند و خبر می دھند

com.esmail@nooriala  

  پیشگفتار
ضرورتی موجب شده است که ادامهء مطلب ھفتهء گذشته ام را متوقف کرده و به آمدن آقای 

و سپس کنگرهء امريکا، و » ايپک«ناتانیاھو، نخست وزير کشور اسرائیل، به امريکا و سخنرانی ھايش در 
اين واقعه  آزمايشی بود عکس العمل برخی از ايرانیان خارج از کشور نسبت به سخنان او، بپردازم، چرا که 

برای اينکه بدانیم گروه ھای مختلفی که تحت نام اپوزيسیون در خارج کشور عمل می کنند براستی از کدام 
پايگاه و موضعی سخن می گويند و، به لحاظ سمت گیری سیاسی، شاخک ھاشان چگونه از اوضاع خبر 

  .می گیرند و خبر می دھند
  :وع الزم می دانم که چند نکته را روشن کنماما قبل از پرداختن به اين موض

 »غیر منفی«  اشاره ای، در متن مبارزه علیه حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان،می دانم که. 1
     :ستاز چند جانب خطرآور ا ، اسرائیلعملکرد رھبران کشور به )»مثبت«توجه کنید که نمی گويم (

 بنیادگرايش، چه در صورت ھنوز تحقق چه در شکل (طرفداران حکومت اسالمینخست اينکه 
ئی که حکومت »مبارزان علیه امپريالیسم به سرکردگی امريکا«نیافتهء اصالح طلبانه اش، و چه در قامت 

 شخص را به حقوق بگیری از ، بالفاصله،)اسالمی را ھم، با ھمهء بدی ھايش، در جمع خود می بینند
  . اسرائیل متھم می کنند

اشاره کنندهء به شخص به دالیل رقابت ھای سیاسی می خواھند  که  ھستندکسانیدوم : ب
  . را رد یا بی حیثیت کنند و چنین فرصتی بھترین زمان برای آن ھاست ،اسرائیل

 برخواھد انگیخت از ھم اکنون  از ناحیهء اين دو گروهبنابر اين، واکنش ھائی که مقالهء اين ھفتهء من
ھمگی شان را واکنش طبیعی و باشم  برای آنھا اھمیتی قائل ناگزيرم کهً منطقا ن و منندقابل پیش بینی ا

 نمی توانم، بخاطر ترس از اينگونه اما، در ھر دو صورت. نموابستگی يا دلواپسی بدامغزھائی انباشته از 
  .لجن پراکنی ھا، حرفی را که در سر دارم مطرح نسازم

البیگری «نمی آورم، اشخاصی که در امر من برخی اشخاص ديگر را در زمرهء دو دستهء فوق . 2
 خواندم که در مورد سخنرانی "ناياک"ان ًمثال، در نشريهء اخیر سازم. فعال اند »برای حکومت اسالمی

از لحظه ای که دفاتر نمايندگان کنگره در واشنگتن ! چه روزی بود«: ناتانیاھو در کنگرهء امريکا نوشته بودند
از نمايندگان کنگره خواستند که در  ايالت امريکا دست به اقدام زده و 26 تیم ناياک در 65گشوده شد، 

را در میان نھادند، بسیار از آنھا داستان ھائی شخصی .  ناتانیاھو در کنگره شرکت نکنندسخنرانی زيان بار
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بوھی از برخی ديگر ان. بیشتر تأثیرگذار استزندگی خود و خانواده ھاشان بر  "ديپلماسی"دربارهء اينکه چرا 
آنھا، بی . امضاھائی را که جمع آوری شده بود ارائه داده و برای نخستین بار دست به اقدامات مدنی زدند

 برای مالقات ه شدناعتنا به برف و گرفتاری ھای شغلی شان، ساعت ھای زيادی را صرف تمرين و آماد
نیازی به بازگوئی ندارد و » کارش گانهء اعضاء فدا65تیم ھای «داستان ناياک و » ...ھاشان کرده بودند

حکومت اسالمی قابل پیش بینی » نا ـ بودی ِ«نسبت به خواستاران از جانب آنھا و ھرگونه واکنشی نیز 
  . است

ر  ممکن است برخی از خوانندگان اين مطلب تصور کنند که من قصد دارم از رفتا،در عین حال. 3
ی به تاريخچه و ً خواھند ديد که سخن من اصال ربطبنگرندک دولت اسرائیل طرفداری کنم، در حالیکه اگر نی

ی ھا ندارد و تنھا ناظر بر موضعی است که آنھا در برابر حکومت اسالمی مسلط بر یلرائماھیت و کارکرد اس
 و  از وضع موجودی ھا اسرائیل احتمالیدر اين راستا حتی کاری به کار سوء استفاده ھای. کشورمان دارند

است ھای کلی اين نم بوی ھیچگونه تأيیدی در مورد سی ندارم و سخ در مورد منطقهشانمیال در راستای ا
  . ندارد راکشور در خاورمیانه

 آدمیان شرافتمند و صادقی را نیز می شناسم که مطلب حاضر می تواند خشم ، بھر حال،اما. 4
مطلب کنونی را می  نان،ن شدن آعجز از درک منطق خشمگیاعتراف به  با ً،آنان را برانگیزد و من دقیقا

 چاره ای جز بیان صريح عقايد خود برای ،برای درک يکديگر و ايجاد مفاھمه ،می پندارم را کهنويسم؛ چ
  . و صادق می شناسیم شان نیستدکسانی که شرافتمن

  
  معمای موضع گیری

بدادی و ت اسالمی مسلط بر ايران حکومتی اسحکومت«: می گويددر مورد کشورمان ناتانیاھو 
، ماجرا جو و ماجرا آفرين، حامی ھمه گونه تروريست اسالمی و غیر  ملت ايران منافع، مخالفسرکوبگر

 چون ھمواره خواستاری نابودی اسرائیل بوده است، از ، واسالمی، و در پی دستیابی به بمب اتمی است
   . » خطری جدی برای اسرائیل محسوب می شود،اين لحاظ

سخنان ناتانیاھو موضع قسمت از ) و نه بیشتر(اين ی که علیه ن شرافتمنددوستا از نم پرسش
  :  کهمی گیرند آن استمنفی و واکنشی 

   را قبول نداريد؟ باالآيا شما سخنان -
 نبايد اين » بدتر از حکومت اسالمیل ِاسرائی«  نخست وزير می گوئیداماقبول داريد را آنھا و يا  -

  ؟حرف ھا را بازگو کند
شخص  در حین مخالفت با ،چگونه است که گاهگر پاسخ شما به پرسش دوم مثبت است، و ا -

سخن می گوئید و، در نتیجه، در صف مدافعان حکومت اسالمی مسلط نیز  او مطالبصحت  در نفی ،گوينده
  بر کشورمان می ايستید؟

اند از کوشش کشوری که خودش دويست کالھک اتمی دارد نمی تو«: توان گفتمی چگونه ًمثال،  -
  .»حکومت اسالمی برای دستیابی به بمب اتم ايراد بگیرد
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 دستیابی حکومت اسالمیست ھا  وخیمآيا در اينگونه واکنش آنچه ناديده گرفته می شود عواقب -
   بلکه برای کشور خودمان، نیست؟،به بمب اتم، نه برای اسرائیل

ايران ـ حق دارد به فن آوری ساختن بمب اتم باالخره، آيا شما معتقديد که حکومت اسالمی ـ و نه  -
  دست يابد يا نه؟

ًآيا واقعا معتقديد که برنامهء اتمی خامنه ای و اعوان و انصارش معصومانه و صرفا برای تأمین انرزی  - ً

  برق است؟
د پس ما ھم بايد داشته آيا گفتن اينکه چون پاکستان و ھندوستان و اسرائیل بمب اتمی دارن -
  ان با حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان نیست؟ ی خودم»ما«کی کردن باشیم، ي
 مايهء آبادی و گسترش رفاه ً اتمی مآال که توفیق حکومت اسالمی در غنی سازی کنیمفکر میآيا  -

 مقدمات ، و برانگیختن واکنش ھای داعش گونه،با ايجاد وحشت در منطقهاينکه،  يا ،مردم ايران خواھد شد
  ای کل منطقه را فراھم خواھد ساخت؟نابودی تمدن ھ

 ء با استفاده،تندروترين رھبران اسرائیل بعنوان يکی از ، بنیامین ناتانیاھو،امروز« :آيا گفتن اينکه -
 مین ھژمونی کشورش درأکوشش دارد تا برای ت ،"برای بقای اسرائیل خطر" تئوری ءديرينه مستمر از ابزار

برای بقای  خطر « واقعیت تئوری نافی»ی دراين بخش از جھان گرددنزديک، وارد کارزار قدرت طلب خاور
  است؟ » اسرائیل

 دستیابی حکومت يد باعث شود که ما بکلی منکر خطر با»نیات قدرت طلبانهء ناتانیاھو« آيا -
  دنیا و از جمله اسرائیل شويم؟ھم برای منطقه، ھم برای ، ، ھم برای ايراناسالمی مسلط بر کشورمان

 دروغ يا سینه سپر کنیم و در مقابل حمالت راست ، ھمواره و شتابان،»ما«ًتما الزم است آيا ح -
 از جو ساخته  به حاکمان غاصبان کشورمان، بجای استفادهء بھینهنسبت) بسته به تشخیص مان (اسرائیل

جلوگیری کردن از تحقق « آن ھم به اين بھانه که ؟ را در انکار ادعاھای اسرائیل بگذاريمشده، ھمت خود
 اولويت دارد؛ و بدين معنی که نیات قدرت طلبانهء اسرائیل در »براندازی حکومت اسالمی« بر »آنھانیات 

  !را به خطر می اندازند» ما«ًمنطقه مستقیما منافع 
 می که البته منطقه را ھم در بر(هء خطر ايران برای اسرائیل برای رد نظر ناتانیاھو دربار ،»ما«آيا  -

دنبال دلیل مخالف باشیم تا ثابت کنیم که چنین خطری وجود ندارد و ناتانیاھو دروغ می بايد ً مرتبا ،)گیرد
ًگويد؛ و در اين راستا به دنبال دلیل در سخنان آقای اوباما و مشاور امنیتی اش، خانم رايس، بگرديم و، مثال، 

  :  نقل کنیم که»ايپک« در ھمان مجلس از قول اين خانم
بايد بشما بگويم که امنیت اسرائیل در قلب یکی از مھمترین اھداف . با ایران در مورد مذاکرات اتمی«
به سالح  که ایران ست ااين به معنی اطمینان یافتن از این. خارجی رئیس جمھور باراک اوباما قرار دارد سیاست

توافق جامع اتمی از طريق مذاکره برای  بھتری به جز یک ء گزينهدر اين مذاکرات. اتمی دسترسی پیدا ننمايد
 عمل ژنو  اتمی درءجمھوری اسالمی به توافقات اولیه... به سالح اتمی وجود ندارد بازداشتن ایران از دستیابی

 » !ھمه روزه دسترسی دارد  کشور  سیسات مھم ھسته ای آنأکرده و سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز به ت
  ، پس، ان نتیجه بگريم که با استناد به اين سخنو  
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موش  «ط بر کشورمان، بقول سرايندهء بزرگ و حکومت اسالمی مسلبرای اسرائیل جای نگرانی نیست -  
  ! شده است» عابد و مسلمانا«ًاخیرا  ،مان» و گربه

را » ما «، با دخالت در امور کشورمان، کهندو فراموش کنیم که اين حزب دموکرات امريکا و آقای کارتر بود -  
جز برانداختن حکومت ھای سکوالر   رسیده که بقدرت سالی9در  اوباما ھم باراک و آقای ندبه اين دربدری کشاند

نه برای استقرار دموکراسی سکوالر که برکشیدن اسالمیست ھای رنگارنگ خاورمیانه، کاری آن ھم اما ديکتاتور، 
بخیال تکرار تجربهء نیکسون (جمھوری خود می خواھد انجام نداده است و اکنون ھم، در دو سالهء پايانی رياست 

امضای قراداد اتمی با ايران را ھمچون میراثی از حکومت خود در تاريخ امريکا باقی بگذارد و، بدينسان، اين ) و چین
ه ص خط خالٌاحتماال در دو سه میراثی که برای تاريخ امريکا  میراث گزاری آقای اوباما شود؛بار، ملت ايران پامال

  . بلندی از نکبت و بدبختی را استدام می بخشدمی شود اما برای کشور ما تاريخ

، در عین گرفتار بودن در چنگال حکومتی غاصب و غیرقانونی و ضد اعالمیهء جھانگستر حقوق و يا -
و روی تندر  اين کشور به سیاست پیشه گان راديکال وءانتخابات آينده مردم اسرائیل در«: کهآرزو کنیم  بشر،

 مسائل موجود بین اسرائیل و ديگر ،واقع بین  با آمدن زنان و مردانی معتدل و،خوش نشان ندھند، تا شايد
؛ » منطقی حل و فصل شده و دوباره آرامشی نسبی به اين بخش از جھان بازگرددءکشورھای منطقه بگونه
ی مسلط بر کشورمان در آن  کار اسرائیل است و حکومت اسالمشنج در منطقهبا اين معنای صريح که ت

  !نقشی ندارد
  

  مفروضات و نتیجه گیری ھا
  : کنیم کهًاصال بیائید قبول

  ونیست استیھئیل يک کشور مصنوعی و تحمیلی و ص اسرا-
   سرکوبگر ملت مظلوم و مسلمان فلسطین و غاصب خاک آنان است-
   دارده و برای کل منطقه نقش ھنوز دست از گستراندن قلمروی خود برنداشته-
 با حکومتی به نام حکومت اسالمی مسلط بر ايران روبرو شده که دشمنان اش را ، در اين مسیر-

است خواستار برانداختن اين کشور ًمکررا  و  بودهتجھیز و مرزھايش را مشوش می کند و منکر ھولوکاست
  .ست ھم ھدنبال دستیابی به بمب اتمیًو، ضمنا، 

در کالمی که نقل کردم و که ناتانیاھو باشند  نافی واقعیاتی ی توانند مآيا ھیج کدام از اين مفروضات
حکومت اسالمی مسلط بر ايران حکومتی استبدادی و سرکوبگر، «:  می کنم بیان می داردتکراردر اينجا 

مخالف منافع ملت ايران، ماجرا جو و ماجرا آفرين، حامی ھمه گونه تروريست اسالمی و غیر اسالمی، و در 
تیابی به بمب اتمی است، و چون ھمواره خواستاری نابودی اسرائیل بوده است، از اين لحاظ، پی دس

  .  »خطری جدی برای اسرائیل محسوب می شود
ًحتما  ،، با سیاست اسرائیل در منطقه مخالف باشیمقبول مفروضاتی که ذکر شدآيا اگر ما، بخاطر 

لفت مان را به جلوی صحنه ر سايه ببريم و داليل مخاو را دضروری ھم ھست که واقعیات مندرج در سخنان ا
بیاوريم و، از اين طريق، دست به فرصت سوزی زده و تبديل به مدافع حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان 

  شويم؟
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ًاگر اسرائیل اکنون، طبعا بر اساس منافع خود، در صف مخالفان حکومت اسالمی مسلط بر 

و بعنوان  ، در اين موقعیت معین،»ما «،ای اين حکومت شده استکشورمان ايستاده و افشاگر جنايت ھ
که در (بايد با سینه زدن برای مردم مظلوم و مسلمان فلسطین اعضاء اپوزيسیون مخالف حکومت اسالمی، 

در برابر چشم جھانیان، به انکار و » افشای جنايات اسرائیل«و ) جنگ ايران و عراق طرف عراق را گرفتند
   برخیزيم؟ نخست وزير اين کشورالفت با سخنان استھزاء و مخ

ای تعداد بمب ھای اتمی اسرائیل و  افش وظیفهء نخست ما، در لحظهء کنونی از تاريخ کشورمان،آيا
  بدکارھای حکومت اين کشور در فلسطین است؟

 اقدامی کند در دست» علیه منافع ملت ايران«آيا تاکنون شواھدی از اينکه اسرائیل خواسته است 
  است؟

یه يک کشور دور از  علاقدام  تأيیدکنار حکومت اسالمی، ونیستیم که با ايستادن در » ما«آيا اين 
   راه را برای حملهء نظامی آن کشور به وطن مان ھموار می کنیم؟،خودمرزھای 

  
  نتیجه گیری

 موارد، که  در اينگونه، می دانند»برانداز« و »انحالل طلب«که خود را من فکر می کنم اگر آنھا 
جنايات و نقشه ھای شوم حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان از مھمترين بلندگوھای جھان امروز افشا و 

 الاقل می توانیم ،آشکار می شود، حداقل سکوت کنند و در سنگر دفاع از اين حکومت شوم قرار نگیرند
ملت ايران، الاقل منافع اردوگاھی را که امیدوار باشیم که اپوزيسیونی انحالل طلب داريم که اگر نه منافع کل 

  . موضع گیری و اظھار نظر می کند،در راستای آن منافع، به آن تعلق دارد می فھمد و
 دربارهء سفر ،» حکومت اسالمیبراندازان«اما، ھیھات که من در اغلب آنچه ھائی که از جانب 

نمی  »خودنافع شراف بر ما«ين ه ام اثری از اد خوان، اش در کنگره اين کشورناتانیاھو به امريکا و سخنرانی
 خود داشته  تصرف در چنگ1350 و 1340را کلیشه ھای دھه ھای » ما«بینم و ھمچنان شاھد آنم که ذھن 

 و يا حتی جھان پس از ظھور داعش ،57دوست و دشمن خود را در پرتو واقعیات جھان پس از انقالب » ما«و 
 آنسان که گوئی شخصیت ھای سرشناس اين اپوزيسیون  می کنیم؛، نه مشاھده و نه تحلیلدر منطقه

 زندگی می کنند» فريزر تاريخ«جملگی در ) چه در اردوگاه طرفداران رژيم سابق و جه در اردوگاه مخالفان آن(
 را شان که خود،، در صف حامیان حکومتی از اين ناحیهء خاصو آماده اند که، در راستای حمله به ناتانیاھو

  . بايستند، و ملتی را به استیصال کشیده استآواره
  

 :کنید دریافتً  عال را ھر ھفتھ مستقیمایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail  

  : بیابیدمجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http  

 :صفحھء نوری عال در فیس بووک
5.nooriala.esmail/com.facebook.www://https  
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