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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١٢ جنوری ١۴

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

   مجلس ارتجاعیھا ی حساب باندھا بر سر کرسهيتسو

 مردم یھا  بخش تودهنيتر  و ناآگاهنيتر مانده  که حتا عقب٨٨ خرداد یشي تام و تمام انتخابات فرمائی از رسواپس

 موسوم یھا  گروهیپراکن  بردند و بساط توھمی پی اسالمی جمھوری استبدادمي بودن انتخابات در رژی به قالبرانيا

 یح انتخابات برا استفاده از به اصطالگري که داند افتهي حاکم دری شد، سران باندھادهي برچسره کيطلب،  به اصالح

  . کنندلي خود را تعطی انتخاباتیباز شب مهي بساط خدي باجاً ي و تدرستي کارساز نقي و تحمبيفر

 شدن آن عجالتاً موکول به ی اما عملد،ي آغاز گردی جمھوراستي پست ردني که نخست زمزمه برچروست ني ااز

 سي رئی را به جایريوز  نخست،ی مخالفت درونگونه که بتواند بدون ھردي گردی ارتجاع اسالمی مجلس آتئیبرپا

  .جمھور منصوب کند

 یباز شب مهي در بساط خگري دراني مردم اعي وسیھا  که تودهدانند ی می او اکنون به خوبۀ و دار و دستیا خامنه

اند و  ته به راه انداخیغاتي ماه گذشته جنجال تبلني روست که در طول چندنياز ھم. کنند ی مجلس شرکت نمیانتخابات

 گريھا د  آنیالبته برا. اند تا مانع از شرکت مردم در انتخابات شوند  در تالشی و خارجی دشمنان داخلنديگو یم

تر   دستکي که ست ی دارد، مجلستي مرحله اھمنيھا در ا  آنیچه برا آن. ستي چندان مھم نیشي انتخابات فرماميتحر

ھا و  العنان اطاعت کند، کشمکش  مطلقکتاتوري د،یا  خامنهیعلبدون اما و مگر از دستورات . از گذشته باشد

 هي فقتيطلب و تمام انواع و اقسام ضد وال  در درون آن نباشد و از اصحاب فتنه، انحراف، اصالحی کنونختالفاتا

  . شده باشدهيتصف

ً در درون باندھامي که رژیطي در شرااما ختالفات و  حاکم ای از ھمه سو با بحران روبروست و ضرورتا

چرا که .  بردشي خود را پاستي سني اتواند یتر نم  بزرگیھا  تنشجادي است، بدون ااني در جریدي شدیھا کشمکش

 ئی نھاهيھنوز تصف. ديافزا ی اختالفات مو ھا یري درگۀ کند و الجرم بر دامنهي را تصفیگري دکوشد ی میھر گروھ

  .اند  را آغاز کردهبي رقیھا  گروههي تصفنژاد، ی نگھبان آغاز نشده است که طرفداران احمدیشورا

 درون حکومت را ی باندھای نامزدھاتي صالحی بررسجي منتخب دولت، نتائی اجرایھا تأي که گذشت، ھیا  ھفتهدر
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 ندگاني از نمایگروھ.  جنجال به راه افتادج،ي نتانيبا اعالم ا.  دوره انتخابات مجلس ارتجاع اعالم کردندني نھمیبرا

 به ی درآمدند که به اتھام عدم التزام عملی افرادۀ زمردر زي نفر اعالم شد، ن٣٢ مجلس که تعدادشان ی کنونۀدور

ھا که   شدهتيرد صالح.  شدندتي رد صالحه،ي فقتي به اصل والی و ابراز وفاداری اسالمینظام جمھور اسالم و

 اني جرۀ را توطئئی اجرایھا تأيتند، اقدام ھ ھسی اسالمی جمھوریشگي و خدمتگزاران ھمهي فقیخود از چاکران ول

  .دندي مخالفان خود نامهي تصفی برامنحرف

 یھا  چھرهی برختيرد صالح: "گرا گفت  موسوم به اصولوني آموزش مجلس از فراکسونيسي عضو کم،یدريح

  ".ست ی انحرافاني جریوي سناری منتقد دولت در راستایگرا اصول

 دولت است و به نظر اري در اختئی اجراتأيھ: " گفتزي نی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي عضو کمیخانيعل

 ان،ي مانند کاتوزانيگرا  از اصولی افزود تعدادیو."  کرده استتي منتقدان خود را رد صالحی دولت تمامرسد، یم

  . شدندتي ھم رد صالحرهي عباسپور و غ،یمطھر

 وارد زي مجلس نسي رئ،یجانيجلس صورت گرفت، الرھا در م  شدهتي رد صالحی که از سوی اعتراضاتی پدر

 با توجه به چھار سال حضور در ندهي نماکي تيعدم احراز صالح: " گفتني آرام کردن معترضیمعرکه شد و برا

 از ی چه کارنند،ي تا ببستاد مجلس را به وزارت کشور فرۀسي رئتأي سپس سه عضو ھیو."  نداردئیمجلس معنا

 و  ستاد انتخابات استان تھران، اما در گفتسيرئ. ديآ ی احکام برمنيظر وزارت کشور در ا ندي تجدیشان برا دست

 نبوده است، بلکه ی و جناحیاسي سشاتي افراد به خاطر گراني اتي اعالم کرد که رد صالحمي رژیھا گو با رسانه

 یو.  رد شده استشان تي علت صالحني مراجع چھارگانه داشته و به ایو و از سی از جمله اقتصادیمشکالت

 شده باشند که اگر تي داشتن پرونده ممکن است رد صالحاي مواد مخدر ،ی ماللي افراد به علت مسایبرخ: "افزود

ھا  آن. دند رد کربي رقیھا ھا را البته گروه  گفتهنيا."  شده باشد، فرصت اعتراض داردتي به اشتباه رد صالحیکس

 یھا  که به گروهئی وزارت کشور را تا جائی اجرایھا تأينگھبان احکام ھ ی تا شورابرند یدر انتظار به سر م

  .دي باطل اعالم نماکند، ی مداي ربط پانيگرا  از اصولیا ژهيو

 اختناق و استبداد ادي که بر بنیميرژ. دي نگھبان خواھد رسی توسط شورانژاد ی طرفداران احمدهي نوبت به تصفسپس

مانده   تهدي بااش یشي مجلس فرمای انتخابات قالبی است که حتا برادهي رسیا رحلهقرار گرفته است، سرانجام، به م

 ھمه باز ھم قادر نخواھد بود به ھدف خود نيبا ا.  دھداتي حۀ بتواند اداماي کند تا گوهي وابسته به خود را تصفیباندھا

  .افتيچنان ادامه خواھد   باندھا ھمیريھا و درگ کشمکش. ابديدست 

  

  ی اسالمی جمھوری برادي جدیئ رسواکي

.  در تھران ترور شدی اسالمی جمھوریئ  ھستهیھا  پروژهنيولؤ از مسیکي گري که گذشت بار دیا  ھفتهدر

 در ومي اورانیساز ی غنساتي روشن معاون تأسی روز چھارشنبه گزارش کردند که احمدی دولتیھا یخبرگزار

 در اي که گویگرياز مشخصات و سرنوشت فرد د. دنديبه قتل رس انفجار بمب ۀجي در نتی وۀنطنز به ھمراه رانند

  .افتي انتشار نی بوده است، اخبار و اطالعاتلي اتومبنيا

 ريدب. اند  حادثه نقل کردهني از اتي تاکنون سه روام،ي وابسته به رژیھا ی و خبرگزاری اسالمی جمھورمقامات

 نيا:  گفتیو.  وصل شده بودلي اعالم کرد که به درب اتومبیسي بمب مغناطۀجي استان تھران آن را نتني تأمیشورا

." ھاست ستيوني و در واقع کار صھشده ی آن استفاده مز ترور دانشمندان ایقبالً برا" که ست یسيبمب از نوع مغناط

شنبه  که روز پنجیاما گزارش.  شده بودی جاسازني ماشري از قبل زیگذار  بمبني که است ی حاکیگريگزارش د
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 پرتاب شده ی ولي موتورسوار به داخل اتومب٢ توسط یئ هي بمب ثان٢: "ديگو ی فارس انتشار داد می دولتیرگزارخب

 قي دقۀ قطعاً از نحوی اسالمی نفر زنده است، جمھورکي ل،ي اتومبني سه سرنشاني که از مني توجه به ااب." است

  . قرار دھدزي نراني مردم ااري اطالعات را در اختني که استيش ن به نفعاي دارد، اما گوی و ترور آگاھیگذار بمب

 پس تمام ني اعالم کرده بود، از انيشي پی پس از ترورھامي که رژني اتفاق با توجه به اني که در ھر حال اچرا

 و شکست ئی رسواکي به کار خواھد گرفت، یئ  محافظت از دانشمندان ھستهی را برایسيلو و پیتيامکانات امن

  .دھد ی را نشان ممي رژني ای بودن ادعاھای و پوشالست ی اسالمی جمھوریبرا

 که وزارت اطالعات بر کند ی و مدام تکرار مکند یگو م و  با خبرنگاران گفتیا  اطالعات ھر ھفته به بھانهريوز

 گري دی کشورھای جاسوسیھا  حتا به درون سازماندھد، یھمه امور اِشراف دارد، ھمه جا را تحت نظارت قرار م

 دست اي اما گودھد، ی مسي سروجنتينتلي اد، موساا،ي جاسوسان سیري خبر از دستگی در پیپ. ھم نفوذ کرده است

 را ترور ی اسالمی جمھوری اتمیھا  پروژهني متخصصی باز است که به سادگراني چنان در ای جاسوسیھا سازمان

  .کنند یم

 ی در دی محمدی، و ترور عل٨٩ در آذر ماه سال یاريشھر اعالم کرده بود که ترور ني از اشي پی اسالمیجمھور

 یھا ستيوني صھدي قتل جدني عامل ازياکنون ن.  موساد، انجام گرفته استل،ي اسرائی، توسط سازمان جاسوس٨٨ماه 

  .شوند ی اعالم میلياسرائ

 یھا وهي از تمام شگريکدي به زانو درآوردن ی متخاصم در مبارزه برایھا  ناگفته روشن که دولتست یتي واقعنيا

 یشواھد متعدد. کنند ی استفاده می و جنگ نظامی و جنگ روانمي ترور، تحر،ی خرابکارد،ي ارعاب، تھد،یجاسوس

 سازمان ،ی جھانیھا  قدرتی و برخلياسرائ مي با رژی اسالمی جمھوری کنونۀ وجود دارد که در مخاصمزين

 بودن ی پوشالزي ترورھا قبل از ھر چني اران،ي مردم ادگاهي داما از.  ترورھا دست داردني در الي اسرائیجاسوس

 و یستي خود در برابر اقدامات تروریئ  ھستهني از متخصصستي که حتا قادر ندھد ی را نشان می اسالمیجمھور

 مردم منفرد است، ۀ توداني که در میميرژ. ستي ندهي آن ھم پوشليدل.  حفاظت کندگري دیھا  دولتۀخرابکاران

 اش یتي و امنیسيلو مزدور پالتي بلکه به تشکست،ي نیھا متک  مردم ندارد و به آناني در میگاھي که پایميرژ

. ردي بگراني را در الي اسرائمي رژیستي ھرگز قادر نخواھد بود جلو اقدامات خرابکارانه و ترورست، یمتک

 یسيلو پ،ی سرکوب نظامیھا تمام سازمان دارد و ی دشمنراني مردم ایھا  با تودهزي مقدم بر ھر چی اسالمیجمھور

 یگري دۀ چارمي رژنيا. اند  شدهیھا سازماندھ  آنیتي نارضای کنترل مردم و مقابله با ھر گونه تجلی آن برایتيو امن

  . بدھدراني در الي اسرائژهي و به وگانهي بی جاسوسیھا  سازمانمات ندارد که مدام خبر از اقدانيجز ا

 راني در اھا ستيوني صھیستي خبر از اقدامات تروری در پی که پست ی اسالمیجمھور ی برائی رسواکي نيا

  .زند ی بودن خود را جار می و پوشالدھد یم

  

  ی اسالمی به جمھورهي ترکاخطار

 کشور را که در واقع حکم اخطار داشت به ني دولت اامي آمد، تا پراني که گذشت به ایا  در ھفتههي ترکۀ خارجريوز

  . برساندی اسالمیمھورمقامات ج

 به خود یتر عي وسۀ و تحوالت آن باال گرفته بود، اکنون دامنهي که بر سر سوری اسالمی و جمھورهي ترکاختالفات

  . استدهي کشزي عراق و لبنان نليگرفته و به مسا

 از تيبه حمالذا .  کندتي را در جھت منافع خود ھداهي در تالش است تا تحوالت سورشيھا پ  از مدتهي ترکدولت
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 ني و اکند ی می دارد، جانبدارهي با ترکئیسو  که ھمیونيسي برخاسته و از مواضع اپوزهي مردم سوریجنبش اعتراض

  .دينما ی متي را تقوونيسياپوز

 از یکي هيچرا که سور.  گرددیري و درگی وارد اختالف جدی اسالمیله با جمھورأ مسني که بر سر است یھيبد

 اني پای به معناهيچون از دست دادن سور.  آن را از دست بدھدتواند ی نمی که به سادگست یم اسالی جمھورنيمتحد

 و هي تضاد ترکنيبنابرا.  خواھد بودزي ننيط فلسیگرا  بر لبنان و جنبش اسالمی اسالمی جمھورۀنفوذ و سلط

 ،ی اسالمی طرفدار جمھورهللا  که ھم اکنون گروه حزبابدی ي بسط مزي به لبنان نه،ي بر سر سوری اسالمیجمھور

  . کشور بر عھده داردني را در دولت اینقش اصل

 ی جمھورافت،ي اني کشور پاني خاک عراق را ترک کردند و ظاھراً اشغال اامريکا ی نظامی از آن که واحدھاپس

 بر یعي کامالً شی کند و دولتمي خود را تحکتي موقععهي شیھا  از گروهتي با حمازي نجا ني تالش نمود، در ایاسالم

 استي سنيا.  کشور با آن روبرو شده استني اۀ حاکمتأي که ھم اکنون ھست ی دخالت، بحرانني اامديپ. سر کار آورد

 توازن قوا در ريي است که مخالف تغختهي برانگزي را بر سر تحوالت عراق نهي واکنش دولت ترک،ی اسالمیجمھور

  . استافتهي بسط زي و لبنان به عراق نهي اختالف بر سر سورنيبنابرا. ست ی اسالمیعراق به نفع جمھور

 به عهي و شی سناني سه کشور بود که حاال شکل اختالف مني اساساً بر سر اراني به اهي ترکۀ امور خارجري وزسفر

  .آن داده شده است

 علت رامونيپ شفق، یني ۀگو با روزنام و  فارس در گفتی دولتی بر طبق گزارش خبرگزارهي ترکۀ خارجريوز

 افزوده است یو.  منطقه را با مقامات تھران به بحث و تبادل نظر گذاشته استلي گفته است که مسارانيسفرش به ا

ن است که از مصر تا مراکش انتخابات ي مثبت آن اۀجنب.  داردی منفۀ جنبکي مثبت و ۀ جنبکي روند نيا: "که

 در ی جاریھا یري روند، درگني ای منفۀاما جنب. شوند ی مروزيپ ی انتخابات مسلمانان سنني و در اشود یبرگزار م

 ني قرار دارد، در اراني اهي در لبنان و سوری جاریھا یري درگۀاگر معلوم شود که در پس پرد.  و لبنان استهيسور

  . بکنندزي کار را نني حساب اديھا با  خواھند کرد و آنیريگ  جبھهراني در مقابل ازي نھا یصورت سن

 منطقه و ی باعث توسعه و رونق کشورھااي روند نيا.  منطقه استیداري بلکه بستي منطقه، بھار عرب نوالتتح

 ی مورداي باعث بروز جنگ سرد هي که به ھمراه تحوالت عراق و سورني ااي شود ی جوامع مني سطح رفاه اشيافزا

 یريگ مي اساس تصمني را بکند و بر اود حساب کار خگري بار دديھر کس با. شود ی و عراق مراني جنگ ارينظ

  ".دينما

 که ست یريگ  موضعنيدر چارچوب ھم.  استزيدآمي اخطارگونه و تھدهي ترکۀ خارجري وزیريگ  موضع

  . را مورد حمله قرار دادند ی اسالمی ھستند، جمھورانيگرا  که وابسته به اسالمئیھا  حتا آنه،ي ترکیھا روزنامه

گرا و ضد    غربیھا  رسانهرفت، ی که طبق معمول انتظار میدر حال: "ه گزارش کرد بارني فارس در ایخبرگزار

 در قبال امريکا یھا استي از سی جانبداری و در راستایراني خصمانه و ضد ای سفر را با موضعني اهي ترکیاسالم

. نظرھا پنھان نماند از زي نراني اهي علگرا م به ظاھر اسالیھا  رسانهی برخیريگ  کنند، موضعیابي ارزرانيا

 و هي ترکیئ  محافل رسانهی در منطقه بر روی و سنعهي دو محور شني بیري وجود درگۀني در زمامريکا یھا نيتلق

  ". اثر گذاشته استئیگرا  اسالمی مدعیھا حتا رسانه

 سي رئیجانير ھفته النيشنبه ا ج اما روز پنافت،ي انتشار نهي اخطار دولت ترکني به ای اسالمی جمھوری رسمپاسخ

گو  و  گفتني ایاز محتوا.  کشور برساندني اۀ خارجري را به وزی اسالمی رفت تا پاسخ جمھورهيمجلس به ترک

 نظام ۀنسبت به توطئ"گوھا  و  گفتني در ای ھم گزارش کردند که ومي رژیھا یخبرگزار. افتي انتشار نیزيچ
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  ".است ھشدار داده ی اسالمیداري بري انحراف در مسیسلطه برا

 بر سر هي شدن با ترکريدرگ. رديگ ی به خود میتر عي ابعاد وسوستهي پی اسالمی جمھوری خارجاستي سمشکل

 در چند جبھه کرده یري را وارد درگی اسالمی در عراق، جمھوردي جدیھا  دخالتضاً ي و لبنان و اهيتحوالت سور

 هيترک. ستندي نري درگی اسالمیراق با جمھور و عهي عرب منطقه بر سر لبنان و سوری کشورھاگرياکنون د. است

 ل،ي با اسرائگري دۀ در جبھی اسالمی که جمھورست ی در حالني شده است و الي تبدیري درگگري دی پاکي به زين

 . جز شکست نخواھد داشتیا جهيجنگ در چند جبھه نت.  اروپا روبروستۀي و اتحادامريکا


