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غیر قابل باور!
سیاوش کاویانی

فتن��ه 88 تا زمانی ک��ه اصالح طلبان به گناه 
خود اعتراف نکنند و در صدد جبران آن برنیایند، 
همچنان باقی اس��ت و باید مراقب رفتارهای این 

طیف سیاسی بود. 
از آنجا که آشوب های پس از انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال 88، پس از اعتراضات غیرقانونی 
و قان��ون ش��کنانه دو نام��زد ریاس��ت جمهوری 
اصالح طلبان با دروغ تقلب در انتخابات باعث آغاز 
فتنه در کشور شد، اما آنچه که باعث شد تا حکم 
حصر خانگی آن دو نامزد از س��وی شورای عالی 
امنیت ملی کشور صادر ش��ود، موضوع انتخابات 
نبود بلکه پیروی اصالح طلبان و هدایت دو نامزد 
شکس��ت خ��ورده انتخابات ریاس��ت جمهوری از 
طرح ه��ا و برنامه های��ی بود که آمری��کا و غرب با 
بهره گی��ری از فضای خیزش های اس��المی که به 
بهار عربی ش��هرت یافت، ش��کل گرفت. یکسال 
پ��س از فتن��ه 88 بود که دو نام��زد اصالح طلب 
حصر خانگی ش��دند و این موضوع مهمی اس��ت 
که جریان سیاسی اصالح طلب نمی خواهد به آن 

دامن زده شود.
طی��ف افراطی اصالح طلب��ان از انقالب هایی 
که در تونس و مصر آغاز ش��ده بود، به این گمان 

افتادن��د که فضا اکن��ون برای ایجاد به��ار ایرانی 
آماده اس��ت، این تفکر از آنجا نش��أت گرفت که 
آمریکایی ها با سیاس��ت های خود فضا را در ایران 
به این س��و گرایش دادند چ��را که در بحث فتنه 
88 و دروغ تقلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

نتوانستند به اهداف خود در ایران دست یابند.
اکنون پس از گذشت 8 سال از فتنه 88 هنوز 
هم اصالح طلبان خود را مقصر آن نمی دانند به همین 
خاطر است که رفع حصر را پیگیری می کنند. حتی 
آنه��ا طرف مقابل را که به جری��ان احمدی نژاد نام 
گذاری شده اس��ت، مقصر اصلی می دانند و اعتقاد 
دارند ک��ه جریان احمدی نژاد طراح فتنه 88 بود و 

اصالح طلبان هم در این بازی افتادند.
آقای عباس عب��دی، در گفت وگویی با یکی 
از خبرگزاری ه��ا این ادع��ا را مطرح کرده و حتی 
گفته اس��ت که فردای آن مناظره 13 خرداد 88، 
در کردستان سخنرانی داشته و عین همین قضیه 

را گفته است.
اکنون پرسش اصلی و مهم این است که اگر 
اصالح طلبان به این نتیجه رسیده بودند که فتنه 
88 یک بازی از س��وی جناح احمدی نژاد اس��ت، 

چرا وارد آن شدند و بازی خوردند؟! 
اگر اصالح طلبان بازی نمی خوردند و خود را 
کنار می کش��یدند، آیا احمدی نژاد می توانست باز 

هم فتنه ای بپا کند؟ 
چنین موضعی از س��وی اصالح طلبان فرار رو 
به جلو اس��ت تا خود را نزد اف��کار عمومی موجه 
جلوه دهد، چرا که هنوز نه تنها متهم، بلکه مقصر 
اصلی فتنه 88 و تبعات گس��ترده آن هستند که 

دامن کشور را گرفت و هنوز هم ادامه دارد.
نمی ت��وان باور کرد که یک جناح سیاس��ی با 
وجود سیاس��تمدارانی که خود را خب��ره این کار 
می دانن��د، فریب خورده باش��د و در دام یک بازی 
سیاسی افتاده باش��د. اگر چنین ادعایی را درست 
بدانیم، فتنه ای که در س��ال 1378 باز هم از سوی 
اصالح طلب��ان کلید خورد را چه باید نامید؟ آیا در 
آن زم��ان هم اصالح طلبان ب��ازی خوردند؟ آیا در 
سال 78 جریانی به نام احمدی نژاد وجود داشت؟
ساده انگاری است که فتنه 88 را یک بازی از 
سوی جریان احمدی نژاد بدانیم، هر چند رفتارهای 
این جریان هم در آن دوران بی تأثیر نبوده است، 
اما پیش��ینه و سابقه کدام جریان سیاسی از میان 
جریان احمدی نژاد و جریان اصالح طلبان از وجود 

نخبگان سیاسی! بهره مند است؟
احمدی ن��ژاد و جریان او یک واحد سیاس��ی 
نوپ��ا و تازه کار ب��ود در حالی ک��ه اصالح طلبان 

سابقه دولت و مجلس را در کارنامه خود دارند. 
در هر حال چنی��ن توجیهاتی را نمی توان به 
عنوان ی��ک واقعیت پذیرفت چرا که جریان فتنه 
88 و پ��س از آن فتن��ه ای دیگر با نام ایجاد بهار 
ایرانی، همچون بهار عربی در تونس، مصر و برخی 
دیگر از کشورهای عربی، طراحی آمریکا با اجرای 
سیاس��ی اصالح طلب با رهبری داخلی از س��وی 

سران فتنه بود.
مقص��ر دانس��تن و پذیرفتن عملک��رد غلط 
سیاس��ی ش��اید بتواند اندکی از بار سنگین جرم 
را بکاه��د که البته هن��وز هم چنین رویکردی در 

اصالح طلبان دیده نمی شود.

برای برخی که احمدی نژاد را طراح فتنه می دانند

فریب خوردگی
یا کتمان حقایق؟

ارمغان اومانیسم 
در افراط گرایی و اسالم ستیزی

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
 حجت االسالم محمدحسین مختاری

تراژدی کشتار وحشیانه مسلمانان مظلوم میانمار توسط بودائیان متعصب 
که با چراغ س��بز دولت جنایتکار میانمار و حمایت های قدرت های اس��تکباری 
به ویژه آمریکا صورت می گیرد، آنچنان دهش��تناک اس��ت که قلب و روح همه 
انس��ان های آزاده را در جوامع بشری به شدت جریحه دار کرده است؛ اما قتل 
عام و مس��لمان کشی آشکار، توس��ط بوداییان تندرو که ابتدایی ترین اصول و 
قواعد انس��انی را به کما فرستاده اند در حقیقت ماهیت پوچ و توخالی مدعیان 

حقوق بشر را بیش از پیش برای جهانیان نمایان کرده است.

استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با نسل کشی، آپارتاید و 
افراط گرایی

بدیهی اس��ت سکوت غول های رس��انه ای جهان در برابر این جنایات علیه 
انس��ان های مظلوم، بی دفاع و بی گناه و به آتش کش��یدن خانه های مسلمانان 
روهینگیایی، تجاوز به زنان و کش��تن کودکان، مصلوب کردن مردان مسلمان 
و آت��ش زدن زن��ده زنده آنها و محرومی��ت قوم مس��لمان روهینگیا به عنوان 
بزرگ ترین اقلیت میانمار از حقوق ش��هروندی، بار دیگر استانداردهای دوگانه 
غرب را در مواجهه با نس��ل کش��ی، آپارتاید، افراط گرایی و تروریسم به تصویر 

کشیده است.

رفتارهای دوگانه غرب در قبال حوادثی همچون کشتار مسلمانان 
میانمار شرم آور است

شرم آور است که کشتن یک حیوان در غرب با پروپاگاندای رسانه ای غرب 
محکوم می شود، اما دولت ها و رسانه های غربی در برابر پاک سازی نژادی تمام 
عیار در میانمار روزه س��کوت می گیرند، لذا رفتارشناس��ی رسانه های بیگانه در 
مواجهه با تراژدی کشتار مسلمانان میانمار و تعامل دوگانه غرب با حقوق بشر 
نش��ان می دهد، همگرایی غرب و افراط گرایی در قالب بودائیسم را می توان در 

راستای راهبرد کالن غرب در اسالم هراسی و نابودی اسالم جستجو کرد.
همچنی��ن دیگ��ر گمانه زنی ها مبنی بر ث��روت منابع ان��رژی در میانمار و 
تشدید بی اعتنایی کش��ورهای غربی نسبت به مسائل این کشور و اکراه شدید 
رسانه های غربی صهیونیستی در بازنمایی افراط گرایی غیر مسلمانان، در حالی 
که سالیان طوالنی بر طبل افراط گرایی مسلمانان کوبیده اند در جای خود قابل 

توجه و تأمل است. 

با وجود آنکه در بودائیس��م، آموزه هایی از قبیل »احکام پنجگانه اخالقی« 
به چش��م می خورد که بودائیان را از کش��تن هر موجود زنده منع می کند، اما 
نفوذ قدرت های ش��یطانی به ویژه آمریکا در منطقه جنوب ش��رق آس��یا، و نیز 
هم گرایی انسان محوری در بودائیسم با اومانیسم غربی در نهایت به رادیکالیسم 
و خشونت گرایی در قالب اسالم س��تیزی و مسلمان کشی در کشورهای بودایی 

هم چون میانمار منتهی شد.
در تبیین این مدعا باید گفت امروز ردپای بودیس��م در آثار هنری جوامع 
غربی به ویژه سینمای هالیوود و دیگر محصوالت دیجیتالی غرب به خوبی قابل 
مشاهده است که نش��ان دهنده برنامه ریزی هدفمند جوامع غربی در مقابله با 
موج گرایش جوامع غربی به اس��الم و جایگزین سازی اومانیسم عرفانی سکوالر 

همچون آئین بودا به جای آموزه های اسالمی است.
از س��وی دیگر نهیلیس��م و پوچ گرایی مهم ترین ش��اخصه در اومانیسم به 
ش��مار می آید که در نهایت به خشونت آفرینی نامحدود و بی بندوباری بی حدو 
حصر می انجامد، لذا س��کوت حامیان اصلی اسالم هراسی در مواجهه با کشتار 
مسلمانان در میانمار و شباهت زائد الوصف فرهنگی کشورهای بودایی همچون 
تایلن��د در آن منطق��ه ب��ا جوامع غربی در ترویج فس��اد و فحش��اء، در تالقی 
حیرت انگیز ریشه های مشترک فکری اومانیسم غربی و اومانیسم بودایی بسیار 

معنادار است.

ضرورت محکومیت عامالن هولوکاست مسلمانان میانمار از سوی 
همه دولت های بین المللی

ب��ا این تفاس��یر باید اذعان ک��رد که ل��زوم محکومیت عامالن کش��تار و 
هولوکاس��ت مس��لمانان میانمار از س��وی همه دولت های بین المللی به ویژه 
جوامع اس��المی به ش��دت احساس می ش��ود، همچنین ضرورت حمایت همه 
جانبه جوامع بش��ری به ویژه دولت ها و ملت های اس��المی از مسلمانان مظلوم 
میانمار برای برون رفت از یک فاجعه عظیم انسانی بسیار حیاتی است، به ویژه 
آنکه بدانیم خطر گس��ترش موج اسالم ستیزی، دیگر کشورهای این منطقه را 

نیز تهدید می کند.

ایجاد افراط گرایی از جنس بودائیسم در دستور کار قدرت های شیطانی
در خاتمه باید گفت شکس��ت خفت بار گروه های تروریس��تی تکفیری در 
عراق و س��وریه، اس��تیصال روزافزون قدرت های اس��تکباری را موجب ش��ده 
اس��ت، اما توطئه های حامیان اصلی تروریس��م پایانی ندارد و در تازه ترین آن 
بحران س��ازی از سوی داعش��یان بودائی در تکمیل پازل اسالم ستیزی و ایجاد 
افراط گرایی از جنس بودائیسم که در جنایت کم از داعش ندارد در دستور کار 

قدرت های شیطانی قرار گرفته است.
ل��ذا باید ب��ر ضرورت اتحاد جهان اس��الم در مقابله با موج اسالم س��تیزی 
گروه های افراطی اس��المی و غیر اس��المی در نقاط مختلف جهان به ویژه در 
میانمار تأکید کرد و لزوم دشمن شناسی موثر در مبارزه بی امان با اهداف پلید 
قدرت های اس��تکباری به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به ویژه در منطقه 
جنوب ش��رقی آسیا را خواستار ش��د که در صورت تحقق این مهم می توان در 
راستای احقاق حقوق مسلمانان مظلوم میانمار و برون رفت از بحران سازی های 

قدرت های شیطانی گام نهاد.

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد

88006969

 قطعنامه پایانی تجمع جمعی از دانشجویان، اساتید 
دانش��گاه  ها و اقش��ار مختلف مردم در برابر س��اختمان 
نمایندگی س��ازمان ملل متحد در تهران در اعتراض به 

کشتار وحشیانه مسلمانان در میانمار قرائت شد.
مت��ن این قطع نام��ه که به امضای پنج تش��کل 

دانشجویی رسیده،  به این شرح است: 
پیامب��ر اک��رم)ص( فرمودند: »َمْن َس��ِمَع َرُجاًل 
یُناِدی یا لَلُْمْس��لِِمیَن َفلَْم یُِجْبُه َفلَْیَس بُِمْسلِم. کسی 
که صدای انسانی را بشنود که فریاد کمک خواهی سر 

می دهد و بی تفاوت باشد، مسلمان نیست.«
همزمان با ایام حج و اعیاد س��عید قربان و غدیر، 
مسلمانان مظلوم میانمار، مجدداً توسط نیروهای دولتی 
و بودائیان افراطی این کشور مورد هجوم وحشیانه قرار 
گرفته اند. فجایع انسانی روزهای اخیر علیه مسلمانان 
مظل��وم میانم��ار، توج��ه و نگرانی هر انس��ان آزاده و 
باوجدان��ی را ب��ه خود جلب کرده اس��ت. روزها از پی 
هم می گذرند اما همچن��ان مجامع بین المللی مدعی 
حقوق بش��ر، موضع خود را مشخص نکرده اند. همان 
نهادهای��ی که هر روز مس��لمانان را به خاطر احکامی 
همچون قصاص و جهاد به خشونت و نقض حقوق بشر 
متهم می کردند، امروز در برابر نس��ل کشی مسلمانان 
میانمار "س��کوت مرگ" پیشه کرده اند. نهادهای بین 
المللی، تحت سیطره ی کشورهای غربی قرار گرفته و 
به دلیل دوستی با حکومت جائر و جنایتکار میانمار، به 

وظایف انسانی و قانونی خود عمل نمی کنند.

م��ا به عن��وان پیش��گامان جنبش دانش��جویی 
مسلمان و به نمایندگی از جوانان مسلمان و انقالبی 
جمهوری اس��المی ایران، ضمن محکومیت ش��دید 
اقدام��ات غیرانس��انی حکومت و افراطی��ان بودایی، 

مواضع خود را به شرح ذیل اعالم می داریم:
1- استاندارد دوگانه  کشورهای عضو شورای امنیت 
در خصوص کشتارهای میانمار، قطعاً به تضعیف جایگاه 
این شورا و سازمان ملل در بین مسلمانان و دیگر مردم 
آزاده  دنیا منجر شده است. مردم دنیا وقتی می بینند به 
رؤسای حکومت های افراطی و جنایتکار در غرب و شرق 
آسیا که در حال نسل کشی مردم غیرنظامی و مظلوم 
یمن، فلسطین، بحرین، کشمیر و میانمار هستند، جایزه  
صلح نوبل تعلق می گیرد، به حقیقت پوشالی شعارهای 

دفاع از حقوق بشر این کشورها پی می برند.
2- امروز دیگر هنگامه  س��کوت و انفعال نیس��ت و 
این سکوت به منزله  تأیید جنایت های مزدوران سفاک 
اس��تکبار در سراسر دنیا محسوب خواهد شد و به هیچ 
وجه قابل پذیرش نیس��ت. وقت آن رس��یده که تمامی 
مردم دنیا و به خصوص مس��لمانان، فریاد آزادی خواهی 
س��ر داده و با یکدیگر متحد ش��ده و در برابر استکبار و 
عوامل وابس��ته به او در سرتاسر دنیا بایستند. از رؤسای 
تمامی کشورهای اسالمی و دیگر دولت های مستقل دنیا 

دعوت می کنیم تا با تشکیل یک جبهه  متحد در برابر این 
جنایتکاران، از اقدامات خون بار آن ها جلوگیری نمایند.

3- از ریاس��ت محترم جمهوری اس��المی ایران و 
وزارت امور خارجه توقع می رود از تمام ظرفیت اجرایی 
و دیپلماتیک خود در بین کشورهای جنبش عدم تعهد 
و سازمان همکاری های اسالمی به خوبی استفاده نموده 
و ب��ا برگزاری جلس��ه  اضطراری برای بررس��ی کلیه ی 
راهکارهای ح��ل معضل میانمار، پا ب��ه عرصه  دفاع از 
این مردم مظلوم گذارند. همچنین بر دس��تگاه قضایی 
و ریاس��ت محترم قوه ی قضائیه فرض است که مطابق 
دستورات اخیر رهبری، از تمامی ظرفیت های حقوقی 
موجود برای پیگیری این موضوع استفاده نموده و دست 
از این انفعال بین المللی در حوزه ی دفاع از حقوق بشر 
بردارند. امروز جمهوری اس��المی و مسلمانان هستند 
که باید از دولت ها و نهادهای مدعی در س��طح جهان، 
مطالبه  رعایت حقوق بشر را داشته باشند و آن ها را در 

جایگاه پاسخگویی نسبت به بشریت بنشانند.
در پای��ان بار دیگر از تمامی مس��لمانان و مردم 
آزاده ی دنی��ا درخواس��ت می کنی��م ک��ه دس��ت از 
اختالفات جزئی قومی و مذهبی برداشته و با تشکیل 
جبهه ی متحد مستضعفین، دست به اقدامات عملی 

و ملموس در قبال این زورگویان متجاوز بزنند.

چند سکانس از زندگی آیت اهلل طالقانی

استکبارستیز
اهل مدارا و ساده

گوشه ای دیگر از نقش عربستان 
در 11 سپتامبر فاش شد

مردم آمریکا 
قربانی پیوند نفت و دالر

حادث��ه 11 س��پتامبر2001 از جمل��ه 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
حوادثی اس��ت ک��ه پس از 16 س��ال 
همچنان ابهامات بسیاری دارد اما یک 
اصل در آن آشکار است و آن نقش سعودی و ساختار حاکم 

بر آمریکا در این حادثه است. 
20 ش��هریور س��ال 2001 در تاریخ معاص��ر به یکی از 
محورهای تحوالت جهانی مبدل شده است چرا که بسیاری 
آن را سرآغاز دورانی می دانند که نظام سرمایه داری با ادعای 
مقابله با تروریس��م، جنگ��ی تمام عی��ار را در صحنه جهانی 
آغاز کرد. س��ران آمریکا به ریاس��ت جمه��وری بوش حادثه 
11 س��پتامبر در برج های دوقلوی س��ازمان تجارت جهانی 
را بهان��ه ای قرار دادند تا با ادعای مقابله با تروریس��م جنگی 
خانمان س��وز را در جهان به پ��ا کنند. نیت واقعی آنها زمانی 
آشکار می ش��ود که از یک سو کش��ورهای خاصی به عنوان 
محور ش��رارت معرفی می ش��وند که نام افغانس��تان، عراق، 
سومالی، سودان، ایران، سوریه، کره شمالی، لیبی را می توان 

در آنها مشاهده کرد. 
از س��وی دیگر جرج بوش در س��خنرانی خود در کنگره 
آمریکا از جنگ افغانستان با عنوان جنگ صلیبی یاد می کند 
که نش��ان گر صف بندی تمام قد نظام س��رمایه داری در برابر 
اسالم است. آمریکا با تحریک افکار عمومی جهان لشگر کشی 
به افغانستان را اجرا کرد؛ در حالی که ناتو نیز به عنوان اولین 
ماموریت خارج از اروپا و آمریکا وارد میدان اشغال افغانستان 
شد. آمریکا در سال 2001 اشغال افغانستان را با کشتار ده ها 
هزار نفر رقم زد و در سال 2003 نیز با ادعای مقابله با عقبه 
تروریس��م و سالح های شیمیایی عراق را ویران و اشغال کرد 
در حالی که هرگز اجازه نداد درباره واقعیت یازده س��پتامبر 

تحقیق جهانی صورت گیرد.  
تا به امروز یک سوال مطرح می شود و آن اینکه القاعده به 
اذعان هیالری کلینتون وزیر خارجه دور اول ریاست جمهوری 
اوباما ساخته و پرداخته سازمان اطالعات آمریکا بود چرا مردم 

افغانستان باید تاوان آن را بدهند؟ 

قطعنامه پایانی تجمع دانشگاهیان در اعتراض به کشتار مسلمانان در میانمار
وشن می کند اهدای جایزه صلح نوبل به جنایتکاران، حقیقت شعارهای حقوق بشری غرب را ر
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تقلیل دادن فتنه به دعوای موسوی و احمدی نژاد و قائل شدن مناظره و اغتشاشات پساانتخاباتی
 انحراف موضوع از جریان فتنه، پوشاندن حقیقت های تاریخی و کتمان واقعیت ها است

رئیس جمهور در اجالس آستانه:

همگرایی موثر جهانی
با عقب ماندگی جهان اسالم 
ناممکن است


