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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
 )تياقل (اني فدائسازمان

 ٢٠١٢ ی فبرور١٨

  ،]دلو[بھمن١٤ در ی خامنه ایسخنران

  نظام بودی درونی کابوس آشفتگ
 راني به اینيخم سالروز ورود. دي برگزار گردیان توسط خامنه ا نماز دانشگاه تھرۀ، اقام]دلو[ بھمن١٤ روزجمعه

 از د،ي شاه گردمي رژیمنجر به سرنگون  کهراني مردم ای توده ھای عمومامي بھمن، روز ق٢٢ تا ٥٧ بھمن ١٢در 

 سران ی روزھا، براني اۀدن ھرساليفرا رس.  شده استینام گذار" فجرۀ دھ" به عنوان ی اسالمیطرف جمھور

.  بدھندرانيمردم ا  در چنته دارند، به خوردی و دروغ بافیبي است تا ھر آنچه از عوام فریمتي غنیاسالمی جمھور

 بر مسند ی و نشستن خامنه اینيبعد از مرگ خم . او بودۀ کار به عھدني اتيولؤ زنده بود مسیني که خمیتا زمان

 . گذاشته شده استی ا خامنهۀ بر عھدفه،يوظ ني است که اه از دو دھشي به،ي فقتيوال

 منبر برود و ھرآنچه در چنته داشت، در ی شد تا باالی خامنه ای برای فجر امسال، فرصتۀ نماز دھی ھاخطبهۀ اقام

بحران در جامعه  را انکار کند ، در موردنشاط،   در کشور دروغ ببافد، وجود ھرگونهتيمورد وجود آرامش و امن

 . خود، حرف بزندی ھایپامنبر ی مملکت برای علمی ھاشرفتي کند و از پیائ سراوهي مردم شي رفاه و آسا،یشاداب

 زهي و تئورنيي کرد، اماتبی را بازخوانی و مفصل خود، مسائل گوناگونی طوالنی خطبه ھای طی خامنه ااگرچه

 . در بودی وی سخنرانیاصل ی از جمله محورھاران،ي ای اسالمی جمھوری و داخلی خارجاستيکردن س

 با صراحت لھجه یخامنه ا. دي بر طبل جنگ کوبشهي تر ازھماني عر،ی اسالمی جمھوری خارجاستيمورد ساو در 

 که ني اانياو ضمن ب.  کردديکأ در منطقه و جھان تی اسالمی جمھورميمستق ی و دخالتگریستيبر موضع پان اسالم

 م،يئ گوی محايصر ميما ھرجا دخالت کن": فت برود گني از بدي در منطقه است و بای سرطانقتاي حقۀغد کي لياسرائ

نوار [ روزه ٢٢ روزه و ٣٣ روزمنديپ  در دو جنگیستيوني صھمي رژی سرطانۀ با غدتيکه به علت ضد ھمچنان

 مبارزه و مقابله کند، ما به او یستيوني صھمي با رژی گروھاي ی ھرجا ھر ملتز،ي پس نني و از اميدخالت کرد] غزه

 ."مي ندارأله مسني ھم از گفتن ایيابا چي و ھمي کنیکمک م

 مي مستقی ھایدخالتگر اني متوقف شد و از بلي با اسرائتي ضدۀ صرفا در محدودی صراحت لھجه خامنه انيالبته،ا

 در ی اسالمی ھاستي و تروریارتجاع ی کشورھا و کمک به گروه ھاگري در دی اسالمی جمھورمي مستقريو غ

ھم .  داشتھم لي اش دلیري بخش از موضع گني احي صراني بی اما البته  برایخامنه ا.  منطقه و جھان باز ماند
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 ارسال زي و نني لبنان و فلسطی وواپسگرای ارتجاعیروھاي در کمک به نی اسالمی جمھوریاکنون، اسناد دخالتگر

 گونه چياه ھ گشته اند که ری آن منطقه، آنچنان آشکار و علندر یستي اقدامات تروری و سازماندھی نظامزاتيتجھ

 یا  گوشهاني بر بهيلذا، او با تک.  نگذاشته استی باقی اسالمیوالن جمھورؤ مسگري و دیا  خامنهی را برایکتمان

 ني از بدي بالي اسرائکه ني برای تحت پوشش صراحت لھجه مبنم،ي رژیستي پان اسالماستي و سسمياز گسترش ترور

 عراق و اقدامات ان، در افغانستی اسالمی گروه ھاحي وتسلینظام ی دخالت ھاعي وسۀبرود، تالش کرد تا بر گستر

 . سپاه پاسداران در کل منطقه و جھان سرپوش بگذاردی سپاه قدس، شاخه برونمرزیستيترور

 هي علیاسالم ی مواضع جمھوراني به بل،ي در مورد اسرائی اسالمی جمھوری پس از اعالم موضع رسمیا خامنه

 ی ھارونهي که ھمه گزکاي آمری جمھورسي جمله رئنياو با اشاره به  ا.  پرداختکايمرا دولت ی جنگی ھااستيس

که   ھمچنانکاست،يمرا ضرر به دي تھدني دانند که ایاما ھمه م.  به جنگ استدي جمله تھدني ایمعنا:  است گفتزيم

 ی بدانند که جمھوردي ھا بایئکايمرا: " کردديکأ تنيھمچن یخامنه ا. کاستيمرا به ضرر شتري جنگ، ده برابر بجاديا

هللا اعمال ء شا  الزم باشد انی دارد که وقتیئدھاي تھد،ی نفتمي به تحردي جنگ و تھددبهي در مقابل تھدیاسالم

  ."خواھدشد

 یوقت" تحت پوشش آنھم کا،يمرا جنگ طلبانه دولت ی ھااستي در مقابله به مثل با سی خامنه ایدھاي تھدرغم به

 نسبت به ی از ھرگونه فحش  وپرخاشگریاما، لحن او خالف گذشته عار"  اعمال خواھد شدهللاءشا الزم باشد ان

 : گفتشي ھای خطاب به پامنبر،یاسالم ی جمھوری واکنشیدھاي تھداني پس از بیخامنه ا.  بودکايمرامقامات 

 ی با جمھوری و گفتمانی منطقۀ عجز واشنگتن از مقابلۀ دھندنشان د،ي به زبان تھدیئکايمراسخن گفتن مقامات "

 نيو به ھم  فکر و منطق، دچار ضعف ھستندۀ مقابلدانيدر م]  ھایئکايمرا[آنھا :  افزودنياو ھمچن. استیاسالم

 چي جز زور، ھکايمراکه،   استني روش اني ای زنند و معنای به جنگ حرف ملعلت از تشبث به زور و توس

 ." شناسدی رانمی روشچيھ جز جنگ، شي غلبه خواست ھای ندارد و برایمنطق

  دي را بایاسالم ی جمھوری موضع اصلکا،يمرا ۀ جنگ طلباناستي نسبت به سی خامنه ای لفظیدھاي پس تھددر لذا،

 ی جنگاستي در مقابل سی سخنان خامنه افي که نشان از تلطیموضع. جو کرد و  قسمت از سخنان اوجستنيدر ھم

 ی نظامی جستن از کشمکشھای در دورکايمرا و دعوت از دولت امي پکي  تواند حاملی است و مکايمر اسمياليامپر

 یپلماسي با ظرافت و زبان دیخامنه ا  کهیموضع.  مناقشه باشدني طرفني گفتمان مجدد ماباستي آوردن به سیو رو

  . کرده استانيآن را ب

 ني چناني بیزمان برا  رسدینظر م به ر،ي درگني حاکم بر مناسبات و مجادالت طرفطي شراۀ توجه به مجموعبا اما،

 زي می کشاندن طرف مقابل به پاجھت ی اسالمی از طرف جمھوری و عملی اقدام جدکي آنھم بدون یاستيس

 .مذاکره، ھم اکنون کارکردش را از دست داده است

 ري مس را دررانيا ی اتمۀ با مناقشري درگی ترفند، طرف ھاني با ھمی اسالمی است که جمھوری متمادیسالھا

 بر سر ی غربی و قدرت ھای اسالمیجمھور اني موجود میھر بار که تنش و تضادھا. مذاکره سر دوانده است

 خود ی برای فرصت سازھت با طرح موضوع مذاکره، در جیاسالم ی حاد شده است، جمھورراني ای اتمۀمناقش

 هي اتحاد،ی اتمیوالن سازمان انرژؤ مسی است که برای زمانري د،ی اسالمیجمھور استي سنيا. اقدام کرده است

لمان ا و سي فرانسه، انگلن،ي چه،ي روسکا،يمرا شامل ی اسالمی طرف مذاکره با جمھوری کشورھازياروپا ون

 ی مبنی جدی اقدام عملکي رسد بدون ی به نظر مديلذا، بع. ت رو شده اسگريد ک،ي ۀعالوه موسوم به  گروه پنج ب
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 مجدداحاضر به ک،ي ۀعالوه  اروپا و گروه پنج بهياز مواضع گذشه اش، اتحاد ی اسالمی جمھورینينش بر عقب

 . شوندی اسالمی با جمھوریجدۀ  مذاکرکي

 است، افاضات او در شتريب تي حائز اھمی خامنه ای بلند باالی بھمن و در خطبه ھا١٤ در نماز روز جمعه اماآنچه

 و نشاط در ی و گسترش شادتيجودآرامش، ثبات، امن آن چنان از ویخامنه ا.  کشور بودی داخلتيمورد وضع

 و عمامه بر تن کرده و در لباس خامنه با نژاد است که عی احمدنينگار ا  سخن گفت، کھاراني بحران زده اۀجامع

 . استیئ گوانيھذ  در حالیا

 در یاسي و سیاقتصاد  رفت که از اساس منکر ھرگونه بحرانشي خود، تا بدان جا پی ھای در دروغ بافیا خامنه

 وجود بحران در کشور، از جمله ی مبنایب یبزرگ کردن مسائل کوچک و القا:  رابطه گفتنياو در ا.  شدرانيا

 ھا، با ی دروغ پردازني اۀ در ادامیخامنه ا.  کردن ملت ازانتخابات مجلس استوسيأ می دشمنان برایروش ھا

در حال   که کامال آزاد و امن است و دستگاه ھا و مردمیر کشورد:  نژاد اعالم کردی احمداقي به سبک وسیوقاحت

 . زنندیم اما، دشمنان و غافالن مدام از آن حرف.  وجود نداردیکار و تالش ھستند، بحران

 ن،ي از اشيپ.  ستیئگو اني نژاد است که در حال ھذی احمداي کند ی میئ سرااوهي نگونهي است که اني مسلمیول نيا

 در ٨٨ از زمان انتخابات سال ژهي که به وی واجتماعیاسي سی ھمه بحران ھاني که انکار ادي رسی به نظر منيچن

 ی شارالتانۀ برده است، فقط و فقط از عھدشي پیش را تا مرز فروپایاسالم ی شده و ھم اکنون جمھوردي تشدرانيا

از   نژادیان داد، آنچه احمد بھمن نش١٤ ی خطبه ھاني در ھمیاما خامنه ا. دي آی بر منژاد یھمچون احمد

 از شارالتان شي آموخته ھازي و نی اسالمی جمھوری مذھبی  به ھمراه دارد بر گرفته ازباورھازميشارالتان

 . استهيفق ی به نام ولیبزرگتر

 و ی نشاط سازندگ،ی ازشادزيکشور لبر.  در امن و امان استزيھمه چ.  در مملکت وجود نداردیاصال بحران 

   . نماز جمعه بودیھا  در خطبهی خامنه ای ھایئ گواني لپ کالم و ھذنيا. ت اسشرفتيپ

 یجمھور  اطالعاتري وزی مصلحی نژاد بر سر برکناری احمدۀ و دارو دستی باند خامنه ااني مقدرت جنگ

 نژاد و ی استعفاء احمدلي از قبیئ نژاد در خانه شد، طرح بحثھای احمدۀ روزازدهي یني که منجر به بست نشیاسالم

 بي رقی ماه گذشته به کرات از طرف جناح ھاني چندکي یط  کهی جمھوراستي او از مقام ری بعضا برکناریحت

  ! استی اسالمی اساس دشمنان جمھوری بغاتي بلکه تبلست،يدامن زده شده است، نه تنھابحران ن

 مي رژدرون انيختلف اصول گرا می جناح ھااني می دولت و کشمکش ھاتأي مجلس ارتجاع با ھۀ روزھر مناقشات

 دشمنان زخم ی ھایالپردازيخ هي فقی بلکه، به زعم ولستي مجلس، بحران نشتري بی ھایبر سر تصاحب کرس

 ،ی دزداختالس، ی ھمه روزه  پرونده ھای خامنه اطرفدار یروھاي نژاد و نی باند احمدکه نيا.  استمي رژۀخورد

 تيکه توسط غافالن در روزنامه ھا و سا ستا یغاتي کنند، ھمه تبلی م را بر مالگريکدي یجعل مدارک و فساد مال

 از قدرت یمي ن،ی جناح خامنه ای که به زعم باندھایبه انحراف کشف گروه به موسوم.  گردندی منتشر ممي رژیھا

غافالن  ف معاند در جامعه است که از طریروھاي نغاتي بلکه، تبلی اخامنهدارند، نه کشف   در دستزيحاکمه را ن

 حذف و یقدرت حاکمه برا  موجود درونی کشمکش ھاران،ي ای اسالمیبه زعم رھبر جمھور.  شودی تکرار مزين

 شمنان دالتي تخدهي بلکه، زائستي از بحران نی نه تنھا نشانز،ين"یگروه انحراف"شتري بیري از قدرت گیري جلوگاي

 هي علیزدي به زعامت مصباح یداري پاۀ نژاد و جبھی طرفداران دولت احمدۀ گستردیپخش شبنامه ھا. نظام است

 منتسب به باند یروھاي نگري و دی مجلس ارتجاع اسالمسي رئیجاني الریعل  مجلس خبرگان،سي رئیمحمد رضا کن
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 درون نظام است، نه اني گراول اصۀ مجموعاني جنگ قدرت مروياروئی نيھم اکنون بزرگتر  کهیخامنه ا

 . حاکمه استتأي ھی آرامش درونني عیه زعم خامنه ا بلکه، بستيتنھابحران ن

 ارديلي را در بر گرفته و حتا درابعاد چند ھزار ممي که ھم اکنون تمام تار و پود رژی و فساد مالاختالس ،یدزد

 رشد، تالش و ني بلکه، عستي نمي رژیدگيتنھا بحران گند  نهابد،ي ی بازتاب ممي رژی داخلی در رسانه ھازي نیتومان

 گري نسبت به دالر و د ارزش لایری برابریرصد د٧٠ کشور، کاھش ی پولستميس یفروپاش.  نظام استشرفتيپ

 ست،ي تورم در جامعه نه تنھابحران نی درصد٤٠ ماه و ھمزمان با آن، رشد کي کمتر از ی جھان طمعتبر یارزھا

 مسلمان ھستند که مدام از آن یسکر اوالدع  از نوعی دشمنان و غافالنني اه،ي فقی ولۀ گونانيبلکه طبق افاضات ھذ

 یلي تعطمهي نران،ي اتي از جمعونيلي م٤٠ خط فقر تا محدوده ۀدامن  سرسام آور، گسترشیرانگ.  زنندیحرف م

نه تنھا   نفر،ونيلي م٨ تا مرز کاراني روز افزون تعداد بشي و به دنبال آن افزادي کاھش تولو ی صنعتیکارخانه ھا

 بلکه، به زعم خامنه ستي نه مردم درجامعی اسف بار توده ھاتي کارگران و وخامت وضعیندگ از فالکت زینشان

 .است"  درجه اول به مردم در سراسر کشورخدمات ی و کمیفينقاط قوت و گسترش ک "ۀ از جملیا

 د،ايگسترش اعت  گردد،ی در جامعه که ھر روزه در مطبوعات داخل کشور درج متي ھمه خشونت و جناآن اعمال

 مطلق آنان در کشور، سرکوب یحقوق ی زنان و بۀختي روز افزون مواد مخدر، سرکوب افسار گسعيفحشاء و توز

 و حبس کارگران و عدم یري دستگران،ي مردم ای ھاتوده ی و حقوق مدنکي دموکراتی ھای آزادني تریئابتدا

 مهي مطبوعات نۀ قلع و قمع کردن ھمان،ي و بشهي حد وحصر اندی سانسور ب،یمتماد یپرداخت حقوق آنان تا ماه ھا

 یکتاتوري نه تنھا سرکوب، اختناق واعمال دم،ي درون رژی بعضا منتقد باندھااتي و حتا نشرميو منتقد رژ مستقل

 ني از ب،یمردم ساالر "ني عی اسالمی رھبرجمھوری ھای بلکه، به زعم دروغ پردازستي نختهيمطلق و عنان گس

  .است"  در جامعهیآزاد ی فضاتيحاکم و ريرفتن اختناق نفس گ

البته . بھمن بود١٤ۀ نماز جمعی در خطبه ھای خامنه ای ھای از افاضات و دروغ پردازی ھا فقط گوشه انيا ،یبار

 از سه دھه از شي بی طران،ي زحمتکش ایھا کارگران و توده.  نداردی تازگراني مردم ای براھا ی سرائاوهي نيا

دروغ .  بوده اندمي سران رژی ھای پردازدروغ و ھا ی سرائاوهي نگونهيبه کرات شاھد ا ی اسالمی جمھورتيحاکم

 ٢٢ امي که با انقالب توده ھا و قینيخم. دارد ی اسالمی نظام جمھوریني  دتي در ماھشهير  مردم،قي و تحمیپرداز

 داد تا ھمه یبه خود حق م ،ی اسالممي مردم نسبت به رژی توھم عمومبر هي بر مسند قدرت نشست، با تک٥٧بھمن 

 ودرشت زيوالن رؤ مسۀاز آن زمان تا کنون، ھم.  مردم نا آگاه بدھدی به خورد توده ھاا اشریخزعبالت ذھن

 دروغ اني و بقي حقافيتحر  که در نظام داشته اند،یگاھي و جاتيولؤ مست،ي به فراخور موقعی اسالمیجمھور

 به ی دروغ پردازاد، نژی کار آمدن احمدیبا رو. است  آنان بودهیل عماستي از سی مشمئز کننده، بخشی ھایپرداز

 از خود به یلي بدی بتي ظرفزم،ي دروغ و شارالتاناستي سشبردي نژاد در پیاحمد . غالب کل نظام مبدل گشتاستيس

 یروھاي ناعتراض ی که صداافتي نژاد، تا بدان جا گسترش ی احمدزمي و شارالتانیدروغ پرداز. گذاشت شينما

  . در آوردزي را نی اسالمی جمھورتيثر در حاکمؤم

 کشور، ی پولستمي سیختگيگس  نژاد، از ھمی احمدۀ با دارو دستی باند خامنه ادي مناقشات رو به تزاان،ي مني اامادر

 راني که ھم اکنون نظام حاکم بر ای و اقتصادیاسيس ی بحران ھاقي کالم تعمکي حاکمه و در تأي ھیختگيھم ره ب

 در نماز ی خامنه ایسخنران. ه را بر آشفته استي فقیاست، به شدت خواب ول  رساندهی درونی به مرز فروپاشرا

 یئ گوانيھذ  گذشته و بهی نظام است که از مرز دروغ پردازی درونی آشفتگنيبھمن، در واقع کابوس ا١٤جمعه 

 ۶١۵- برگرفته از کار شماره–  . استدهيرس


