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  ٢٠١٢ مارچ ٠۵

  

 ايران در ھفته ای که گذشت
 

  : استاتي عملی اختالف بر سر زمان اجراست، ی ا قطع ئی ھستهساتيحمله به تأس

 ني ای خود براتر شي بی در نزاع، از آمادگري درگنيطرف. شوند یتر م  متراکمرانيوع جنگ بر فراز ا وقۀري تیابرھا

 ی را عمق دفاعراني ای مناطق جنوبی اسالمیفرمانده سپاه پاسداران جمھور. نديگو ی سخن می نظامیريدرگ

 ۀ مقابله با حملی برایدر صد صد ی و از آمادگد وقوع جنگ اعالم نموطي در شرامي مسلح رژیروھاي نکيستراتژ

  . سخن گفتیاحتمال

 بمباران مراکز ی خود برای از آمادگل،ي و اسرائامريکا ی ھفته فرماندھان نظامني اما در اه،ي قضگري دی سودر

  . خبر دادندی اسالمی جمھوری ئ ھسته

 مسلح یروھايم نمود که نگو با خبرنگاران اعال و  ھفته در گفتني روز چھارشنبه اامريکا یئ ھوایروي نفرمانده

 الزم صورت گرفته یھا ینيب شياند و تمام پ  اوباما گذاشتهاري در اختراني حمله به ای را برای مختلفیھا نهي گزامريکا

 به یرسان  سوختۀني آماده شده، گزی امکانات نظامۀ که از جملکند یبلومبرگ از قول مقامات پنتاگون نقل م. است

 ثابت و ی نظامیھا گاهي قدس، پاۀ نخبیروي سپاه پاسداران و نی واحدھاهي حمالت علشيزا و افیلي اسرائیھا جت

  .وزارت اطالعات خواھد بود

 ی برائی به تنھائی ھوایروي نايکه آ"  پستنگتنيھوف" در پاسخ به سؤال خبرنگار امريکا ئی ھوایروي نفرمانده

 ی نابوداي آست؟ي دارد که ھدف چني به ایبستگ: اھد بود، گفت خوی کافراني ای ئ  ھستهحاتي تسلۀ دادن به برنامانيپا

 یروين. ی نظامئی است تا توانااستي سجا نيتر در ا  مھمألۀ انداختن و دشوار ساختن آن؟ مسري به تأخايآن است 

  .اند  ارائه دادهدي به کاخ سفراني حمله به ای را براھا نهي رشته گزکي مسلح یروھاي نگري به اتفاق دئیھوا

 اني در جرلي با اسرائامريکا ی و نظامیاسي مقامات سانيگوھا م و  گفترشته کي ھا، یريگ  موضعني با ازمان ھم

 دفاع ريسپس وز.  رفتندلي به اسرائامريکا یتي و امنی نظام،یاسي از مقامات سیتأي که گذشت ھیا در ھفته. است

 ندهي آۀقرار است ھفت.  پرداختندیريگ ميگو و تصم و گفت به امريکا ی رفت و با فرماندھان نظامامريکا به لياسرئ

  .ديگو نما و  گفتراني به ای سفر کند و با اوباما بر سر حمله نظامامريکا به لي اسرائري نخست وززين
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 شده است، اما بر ی قطعی اسالمی جمھوری ئ  ھستهساتي به تأسی بر سر حمله نظامیريگ مي که تصمرسد ی نظر مبه

 اتي عملی آغاز ھر چه فوری برالي اسرائميرژ.  اختالف وجود داردامريکا و لي اسرائاني ماتيجام عملسر زمان ان

 امريکا که دولت یدر حال.  انجام گرفته باشداتيل عمني تابستان ااني تا پاخواھد ی و مکند ی می پافشارینظام

 نشان دھد و ی نتواند واکنش جدیاسالم ی که جمھورست ا ی را مد نظر دارد، منتظر فرصت مناسبیگريمحاسبات د

  . شودلي تبداري جنگ تمام عکي به ی نظامیري درگنيا

 رد،ي به کار گی جنگني چنکي خود را در یني زمیروي قرار ندارد که نیطي در شرای کنونۀ در لحظامريکا دولت

 کي وارد شدن در ن،ير اعالوه ب. ردي خود را به کار گی موشکزاتي و تجھئی ھوایروي صرفاً نخواھد یبلکه م

 ۀرنديگ مي تصمیھا  که مقامات و ارگاندھد ی را ھدف قرار می اسالمی جمھوری ضرورتاً سرنگونی جنگنيچن

 ني اامريکا مستقل از خواست دولت تواند ی ملي اسرائی نظامئیاما ماجراجو.  مخالف آن ھستندامريکا یاسيس

 دولت ران،ي ای ئ  ھستهساتي به تأسليحمله اسرائ.  بدھدیا ترده را جلو اندازد و به آن ابعاد گسی نظامیريدرگ

 ،ی اسالمی عمل انجام گرفته قرار خواھد داد و در قبال واکنش جمھورکي و حتا اروپا و ناتو را در برابر امريکا

  . خواھند شدیري درگني وارد الي از اسرائیدار  به جانبري ناگززيھا ن آن

تمام مذاکرات .  گرددلي زودھنگام توسط اسرائی اقدام نظامکيش است که مانع از  در تالامريکا دولت نيبنابرا

 یھا یريگ  که با موضعرسد یبه نظر م. له متمرکز استأ مسني حول ھمنده،ي آۀ که گذشت و ھفتیا ھا در ھفته آن

   ھستهساتيله به تأس حمی برالي اسرائمي به رژیتر ی جدیھا ني تضمامريکا دولت ،امريکا ی فرماندھان نظامرياخ

 در واقع ھمان ن،ي تضمنيا.  بازداردی اسالمی جمھورهي علی نظامیرو ھا را از ھر گونه تک  تا آندھد، ی میئ

 مقامات ن،ي از اشيپ. ست ا ی اسالمی جمھوری اتمساتي به تأسی نظامۀ حملی برائیامريکا مقامات ی قطعميتصم

. له متفاوت استأھاست، اکنون مس  در برابر آنیريگ مي تصمی براھا نهي داشتند که تمام گزديتأک ھمواره ئیامريکا

  .اند  گرفتهی ئ  ھستهساتي خود را بر سر حمله به تأسمي نه، تصمايھا رسماً اعالم بکنند  آن

 جمھور سي کشور با رئني اري نخست وزاني مندهي آۀ مذاکرات ھفتاني اما اکنون اصرار دارد که در جرلياسرائ

 مشترک ۀياني بکي شده، در دهي نامی اسالمی محکم به جمھوراميچه که پ  در آنامريکا موضع دولت ني ا،امريکا

 را لي خواست دولت اسرائني تا چه حد اامريکا ت که دولنيا.  اعالن جنگ خواھد بودۀيانياعالم شود که در واقع ب

  . منتظر مانددي باندهي آۀ تا ھفترد،يبپذ

  

  افتي پخش نۀ اجازنژاد یاحمد یونيزي تلویگو و گفت 

 داشته باشد و یونيزي تلوۀ مصاحبیاسي و سی مختلف اقتصادلي در مورد مسانژاد ی ھفته احمدني بود در اقرار

 نظراتش را در مورد ی اعالم کرده بود که به زودزي نني از اشيپ.  صبحت کندزيش با مجلس ن اختالفاترامونيپ

  . کردخواھد اعالم ی اسالمی جمھوریساس مھم و از جمله قانون الي مسایبرخ

گو انجام  و  گفتني که اديآ ی برمني کرد، چنداي حاکمه درز پتأي از ھروني ھفته به بني که در ای محدودی خبرھااز

  . به عمل آمدیري از پخش آن جلوگنژاد، یگرفته است، اما به دستور مقامات مافوق احمد

چه " را تحت عنوان ی در خراسان است، گزارشی واعظ طبسیه امپراتور وابسته بیھا تيکه از سا" نيقدس آنال"

 که مطرح نمود، پاسخ نداد، ی گزارش البته به سؤالنيا. انتشار داد"  را لغو کرد؟نژاد ی احمدیونيزي تلوۀ برنامیکس

 او از مي مستقري غ دستوراي ،یا  خامنهمي با دستور مستقتوانست ی فقط میونيزي تلوۀ برنامني که استي ندهياما پوش

 سي رئاياما آ.  لغو شودست، یا  خامنهۀ که گماشتماي صدا و سسي رئاي ،ی اسالمی جمھورتي امنی عالی شوراقيطر
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گو انجام گرفت،  و  گفتني که اني ااي اجازه داده نشد، ی داشت که به ویونيزي تلویگو و  قصد گفتیجمھور اسالم

  گفتني است که اني اديآ ی برمني قدس آنالی خبرگاهيچه که از گزارش پا ن به عمل آمد؟ آیرياما از پخش آن جلوگ

 در اي که گوی گزارش به موضوعات متعددني به عمل آمد؟ چرا که در ایريگو انجام گرفت اما از پخش آن جلوگو 

 ألۀور، مس کشی اوضاع جارحي به تشرخواسته ی که او منياز جمله ا. گو وجود داشته اشاره شده است و  گفتنيا

 با مردم داشته ی مفصلیھا  مصوب مجلس حرفني قانون و قوانی اجراھا، ارانهي ی ھدفمندسازھا، ميانتخابات، تحر

  .باشد

 جمھور سي سخنان رئی بخش اصلن،ي به خبرنگار قدس آنالدهي رسیھا بنا به گزارش: "ديافزا ی می خبرگاهي پانيا

 سي رئۀ بخش از برنامني مد نظر دولت اختصاص داشت که ایھا  از مجلس در خصوص طرحی ویھا له به گ

 اني سخنان را قبل از انتخابات بني اشت جمھور قصد داسي اگر چه رئھا دهيبنا بر شن. جمھور با مخالفت مواجه شد

 لي مسایله و برخأ مسني اما اد،ي با مردم سخن بگوگذارند، ی چرخ دولت می که چوب الیکند و در خصوص کسان

  ".گو به بعد از انتخابات موکول شود و  گفتني باعث شد تا اماي صدا و سی ھمراھو عدم

 ني در ھمنژاد ی که قرار بود احمدی اسالمی جمھوری موضوع بر سر قانون اساسنيتر ی به اصلني قدس آنالگزارش

پخش آن شده است،  از یريله باعث جلوگأ مسني کند و احتماالً ھماني آن اختالفات خود را برامونيگو پ و گفت

 تي واقعني در ایريي ھر چه باشد، تغنژاد ی احمدیونيزي تلویگو و  از پخش گفتیري جلوگلياما دل. پردازد ینم

 و گفت.  را ھم پشت سر گذاشته استی خودري و غی خودی مرزھای اسالمی که سانسور در جمھورکند ی نمجاديا

 ی اسالمی استبدادمي جمھور رژسي رئاي گوکه ی اسالمیمھور مرتجع خدمتگزار جني انژاد ی احمدیونيزي تلویگو

  . شودیري او جلوگیگو و  از پخش گفتیا  شود و به دستور خامنهانسور مشمول ستواند ی ھست، مزيحاکم ن

 یاو و امثال ھاشم.  نداردی اعتراضگونه  چي حق ھنژاد یاحمد.  شده استتي رعای گفت که عدالت اسالمدي باانصافاً 

 شکرگزار دي بوده و ھستند، بای اسالمی که خدمتگزار جمھوری و تمام کسانی کروب،ی موسو،ی خاتم،ینرفسنجا

  .اند  باشند که مشمول آن شدهی عدالت اسالمیاجرا

 یعني ترور و خفقان مي رژیعني ،ی باشد که حکومت اسالمرفتهي پذدي باست،  ای اسالمی که طرفدار جمھوریکس

 که از ستندي نراني مردم اعي وسیھا  فقط توده،یمي رژني چنکياما در . هي فقی ولۀستبداِد مطلقاستبداد و فراتر از آن ا

. شوند ی سرکوب و کشتار مرحمانه ی شده و بدهي بند کشه محروم شده، بیاسي سیھا ی حقوق و آزادنيتر ئیابتدا

 اي مصون از خطا و هِ ي فقی انتقاد از ولالي خاناً ي کنند و احی ھم اگر بخواھند پرحرفمي رژنيمقامات و کارگزاران ا

 ممکن است به درجات مختلف مشمول عطوفت زيھا ن  او به سرشان بزند، آندئي مورد تأیھا  و ارگانھا استيس

  . اختناق و سرکوب شوندیالماس

ارچوب  به بھبود و اصالح اوضاع در چی که توھمافتي را ی کسانراني در اتوان ی ھنوز ماي آ،یمي رژني چنکي با

چرا که در .  فاجعه بودکي گري دداشت ی مردم وجود معي وسۀ توداني در میزي چنينظم موجود داشته باشند؟ اگر چن

 یھا  بزرگ تودهتي که اکثرستي ندهي پوشی بر کسگري دقتي حقنياما ا.  بودنداموختهي از تجربه نیزيآن صورت، چ

 را نخواھند ی آزادی بر سر کار باشد، روراني در ایاسالم ی که جمھوری تا روزدانند، ی می به خوبرانيمردم ا

 ی اسالمی جمھوری سرنگونیساز برا  سرنوشتیا  نشان داد که به مبارزه٨٨ در سال رانيمبارزات مردم ا. ديد

 ،ی ئ  که موج پر قدرت جنبش تودهی تا روزافتي ادامه خواھد شيزھاي مبارزه به رغم افت و خنيا. اند برخاسته

 اختناق و مي به رژشهي ھمی برا،ئی شورای دمکراسکي جاروب کند و با استقرار راني را از ای اسالمیجمھور

  . دھداني پارانيسرکوب در ا
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  : باند١٣ به ی اسالمی طرفداران جمھورهيتجز

 ۀجي نتابد،ي دست ی غلبه کند و به انسجام و وحدت درونی بر اختالفات درونکند ی ھر چه تالش می اسالمیجمھور

  .گردد ی حاکم افزوده می در صفوف باندھای و بر اختالف و پراکندگرديگ یمعکوس م

 بار در ني اراني مردم ایھا  نشان داده بود که تودهشيھا پ  از مدتی دولتیھا  مراکز متعدد ارگانیھا ینظرسنج

 راه مي از سران رژیبرخ. د را دارنمي رژی انتخاباتی بازشب مهي خمي قصد تحرگريتر از ھر زمان د  گستردهیابعاد

 یھا  واحد از گروهستي لکي ۀطلب، در ارائ  اصالحه موسوم باني جرابي را در غمي تحرني مقابله با اۀو چار

 یتر از شھرھا  گستردهمي تھران که تحرري بزرگ نظی در شھرھاژهي به وقي طرني تا از اافتنديگرا  موسوم به اصول

ھا بتواند در تھران   آنني دھند که الاقل باالتری واحد رأستي لکي به افراد ميژ است، طرفداران و مزدوران رگريد

 ی قالبی بر سر افزودن آرای مختلف مزاحمتیھا  گذشته گروهني داشته باشد و از ای چند صد ھزار رأیونيلي مندچ

  . کنندجاديا

 مأمور ،یزدي یس خبرگان و معاون و مجلسي رئیعني ،یا  افراد وابسته به خامنهنيتر کي دو تن از نزدنيبنابرا

 است دي چنان شدمي رژیاما بحران درون. گرا شدند  موسوم به اصولبي رقیھا  گروهاني صلح و سازش در مجاديا

 آن شد جهينت.  کردندديھا را تشد  در صفوف آنیاکندگ ھدف خود برسند، بلکه اختالف و پرنيکه نه فقط نتوانستند به ا

 وحدت با شکست جادي اۀ ارائه دادند و برنامیا  جداگانهستي لکي باند ھر ١٣گرا،  احد اصول وستي لکي یکه به جا

 ۀ به او محول شده بود، شکست برنامفهي وظني مجلس خبرگان که اسي رئی کنی ھفته مھدونيدر ا. رو شده روب

 شود، لي تشکی متحد ۀگرا، جبھ  اتحاد برادران اصولی تا در راستامي کرددايما ورود پ: " کرد و گفتالم را اعميرژ

او ."  جبھهزدهي شد به سلي جبھه تبدکي ني و اردي صورت پذی اتفاق مبارک به درستني اجازه ندادند ایا لکن عده

 نکنند که دشمنان سوء استفاده ی کرد، کارهيھا توص  گروهني آمده به اشي از اوضاع پیسپس ضمن ابراز نگران

  ".کنند

 گريد کي رسوا کردن ی برایگرانه اء اقدامات افشاگانه، زدهي سیباندھا. افتي جا خاتمه نني به ھممي مشکل رژاما

  .سازمان دادند

 ني تحت فشار قرار گرفته است، در اداً ي شدبي رقی باندھای مجلس ارتجاع که از سوی کنونسي رئیجاني الریعل

 کنند، ی اقدام مگراني دهي علئیھا نامه و شب ھا ید ی سعي به توزیمتأسفانه گروھ: "ھفته واکنش نشان داد و گفت

 ني از دروغ و توھري به غھا ید ی سنيدر ا. رند دابي در تخری سعی جعلري که با مونتاژ و ساخت تصاونيضمن ا

 بر لي مسانيا.  به حل مشکالت کمک کنندتوانند ی مگريد کي به ی با فحاشکنند ی گمان میبرخ.  نبودیگري دزيچ

  ".دھد ی مشي را در جامعه افزاھا ی گذاشته و دشمنري تأثستند،ي نیاسي سیھا یدگيچيار پ که دچی کسانیرو

 را از زبان خودشان برمال سازد و نشان دھد مي رژی درونی تا بلبشوست ی کافمي جا، اظھار نظر مقامات رژني ھمتا

اما عجالتاً . انوران رخ دھد جني ااني می چه جنگ و نزاعی موسوم به مجلس اسالمۀليکه قرار است فردا در طو

 ھمان ی خواھد داشت که اوالً، آرای در پمي رژی را براجهي نتني جبھه، ازدهي جبھه به سکي ی کنۀ شدِن به گفتليتبد

 صلهيله را با به اصطالح انتخابات دور دوم فأ مسدي باجتاً ي خواھد شد و نتمي تقسمياندک طرفداران و مزدوران رژ

 با مقاومت ، در گذشته بودندی انتخاباتیھا  و تقلبء باندھا دست اندر کار جعل آراني اۀ که ھمئیجا  از آناً،يثان. دھد

 ی را برایگري در کل، مشکل دزي ننيا.  روبرو خواھند شدیري و نزاع و درگی قالبی آراشي افزای براگريد کي

  . کرده استجادي اء آرایونيلي مشي در افزاميرژ
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 تمام بساط دنياند و خواھان برچ  کردهمي را تحری بازشب مهي خني که ارانيزرگ مردم ا بتي اکثردگاهي از داما

 فساد ،یدگي جز گندیگري دزي چاني بگذرد، ی می حکومتیچه که اکنون در درون باندھا  ھستند، آنی اسالمیجمھور

 . سپرده شودخين تار به قبرستادي بای زوده و بدهي خود رسني عمر ننگاني که به پاستي نیمي رژیو فروپاش


