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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

 

 :ھای منطقه مردم بحرين و تشديد اختالف با دولت نقش مخرب جمھوری اسالمی در جنبش

ۀ ھای عربی منطق ديپلماتيک جمھوری اسالمی با رژيم ای که گذشت، مناسبات سياسی و هدر ھفت

اين مناسبات، البته در طول تمام دوران حيات جمھوری . ھمراه بود ھای جديدی خاورميانه با تنش

 سياست خارجی جمھوری اسالمی، زير ۀطلبان علت آن ھم خصلت توسعه. است اسالمی پرتنش بوده

 .است گرای شيعه و يا متمايل به اين سياست بوده ھای اسالم سالميسم برای برقراری رژيما لوای پان

برخاست و کشورھای عربی خاورميانه را فراگرفت، تشنجات  ھا و انقالباتی که از تونس موج قيام

جمھوری اسالمی که خود با يک . ھای اين منطقه پديد آورد با رژيم جديدی در روابط جمھوری اسالمی

ھای  ی در داخل روبروست، تالش نمود از جنبشئ و نارضايتی توده بحران سياسی و اعتراض

اما قيام . برداری کند طلبانه و اسالمی خود بھره منطقه در خدمت اھداف توسعه ھای مردم اعتراضی توده

 بی،ھای مذھ  برپا شده است عموماً دولتئیھا زحمتکش کشورھای عربی منطقه، عليه رژيم ھای توده

که مردم  ست، نشان داد ھا که نان و آزادی شعار عمومی اين جنبش. اما از نوع سنی مذھب آن ھستند

 که جز ئیگرا ھای اسالم دولت اند و از عليه فقر، گرسنگی، بيکاری، اختناق و ديکتاتوری به پا خاسته

 چيز ديگری نيستند، رحم و ضد انسانی بی گر، کش، دزد، چپاول ھای فاسد، مستبد، آدم يک مشت رژيم

بنابراين نه . ثير بگذارداھا ت بود که بتواند بر اين جنبش جمھوری اسالمی ايران رسواتر از آن. بيزارند

 کند، أعايدش نشد، بلکه تنھا در يک مورد ھم که خواست در بحرين نقشی ايف تنھا از اين بابت چيزی

نيز ھمانند ديگر کشورھای منطقه، با ھای زحمتکش مردم بحرين  توده. مردم گرديد باعث سرکوب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خواھان  مردم بحرين.  حاکم بر اين کشور برخاستندۀنان و آزادی، به قيام عليه دار و دست شعار

اين کشور، آزادی و  برافتادن تبعيض بر پايه اعتقادات مذھبی، برافتادن اختناق و استبداد حاکم بر

دار و دسته کوچک حاکم،  وری ھستند که يکبرابری و بھبود وضعيت مادی و معيشتی خود در کش

ھای  توده. زند نفت را به جيب می حاصل از ھای کارگر و زحمتکش و درآمدھای تمام ثمرات کار توده

 .آوردند زحمتکش مردم بحرين با اين مطالبات به قيام روی

ين جنبش گرای طرفدار خود، ا گروه ارتجاعی اسالم رژيم جمھوری اسالمی تالش کرد از طريق يک

 جمھوری اسالمی، ۀاين دخالت ارتجاعی و خرابکاران. بگيرد را منحرف کند و رھبری آن را به دست

بر اين کشور و ديگر شيوخ مرتجع عرب داد که با لشکرکسی به بحرين،  ای به دست رژيم حاکم بھانه

المی در عين حال اما اين اقدام جمھوری اس. زحمتکش مردم اين کشور را سرکوب کنند ھای جنبش توده

شرايط  در بطن اين. تر ساخت ھای عربی منطقه متشنج سياسی و ديپلماتيک آن را با تمام رژيم روابط

ای رسيد  مرحله ی بهئ ھای جاسوسی جمھوری اسالمی در کويت کشف گرديد و نزاع منطقه بود که شبکه

امارات متحده  ،که وزرای خارجه کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج، متشکل از عربستان

دادند، تا جمھوری  ای اضطراری تشکيل عربی، بحرين، کويت، عمان و قطر، در اين ھفته جلسه

عليه امنيت ملی اين کشورھا، ايجاد  ھا، جمھوری اسالمی را متھم به توطئه آن. را محکوم کنند اسالمی

سالمی را در بحرين و کويت ھا دخالت جمھوری ا آن .ھای مذھبی کردند  و درگيریئیگرا ناآرامی، فرقه

ھای جاسوسی دست  ھای جمھوری اسالمی را که در ايجاد شبکه ديپلمات کويت سه تن از. محکوم کردند

 .اخراج کرد داشتند، از اين کشور

نظامی را چاشنی تبليغات سياسی خود کرده بود و کميسيون  جمھوری اسالمی که پيش از اين، تھديد

 بازی  ای به عربستان ھشدار داده بود که با آتش با صدور بيانيه جلسامنيت ملی و سياست خارجی م

. ھا اعالم نمود نشينی کرد و خود را دوست اين رژيم اش عقب ی ئرقبای منطقه نکند، در پی اين تعرض

قبول  اين بيانيه غير قابل”: ھا گفت کميسيون ملی و سياست خارجی مجلس در گفتگو با رسانه رئيس

اين که  .ا در قبال کشورھای عربی عضو خليج فارس، سياستی شفاف و روشن استاست و سياست م

سياست ما . نيست ای در قبال اين کشورھا دارد، درست ھای خصمانه اعالم شده است که ايران سياست

ھای آن در طول تاريخ قابل  نمونه ايم و ھا دوستانه است و پيوسته در اين مسير حرکت کرده در قبال آن

 ”. استاشاره

ھای زحمتکش مردم بحرين، از طريق   توده به جنبش  خود را در ضربه زدنۀجمھوری اسالمی وظيف

ی سنی و شيعه و در نتيجه کمک به سرکوب اين جنبش،  ئ فرقه تالش برای تبديل کردن آن به نزاع

اش، دست دوستی  عی ارتجاۀحاال پس از انجام اين وظيف.  نمودأتھديد نظامی ايف ھمراه با تبليغات توخالی

 اين البته درس ديگری برای.  دراز کرده است که اين جنبش را سرکوب کردندئیھا رژيم به سوی

گرا از ھر  اسالم ھای کننده مردم منطقه است که در مبارزات خود اجازه ندھند، پای گروه ھای قيام توده
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خود سازند که آغازگر موج  لگویھا بايد قيام مردم تونس را ا آن. ھا کشيده شود قماش به جنبش آن

 ئیگرا ھای مردم تونس به ھيچ مرتجع اسالم توده .فريقا و خاورميانه بوداھا در شمال  انقالبات و قيام

ھای ارتجاعی اسالمی،  ھا و جنبش گروه. انحراف ايجاد کند ھا اجازه نداند که در جنبش سياسی آن

 و به  ھا بيدار شده اکنون که آن. بردند اب به سر میمردم منطقه در خو ھای مختص دورانی بود که توده

ھای  توده اين. اند، خواھان تحقق مطالبات و اھداف اقتصادی و سياسی خود ھستند آورده قيام روی

به فقر، گرسنگی، بيکاری، استثمار و  ھا ای نظر دارند که در آن انسان کارگر و زحمتکش مردم به آينده

خواھند به قرون وسطا و دوران توحش  ھر گز نمی ھای مردم اين توده. اشندحقوقی سياسی محکوم نب بی

ھا ھمچون جمھوری اسالمی ايران، اختناق و  که در آن گرد کنند ھای مذھبی عقب و بربريت دولت

. و پا و ديگر اجزای بدن انسان را به عنوان مجازات قطع کنند وحشيانه دست. حقوقی حاکم باشد بی

 يک مشت. ھا را اعدام کنند و به دار بکشند ندازند و روزانه انساناسالمی راه بي کشی دمھای آ خانه سالخ

کارگر و  ھای ندوزند و تودهی بي ئھای افسانه مرتجع فاسد و دزد بر مردم حکومت کنند، ثروت

 .زحمتکش در فقر و گرسنگی به سر برند

.  بقای خود نداردۀ ديگر اميدی به ادامجمھوری اسالمی نيز.  به پايان رسيده استئیگرا دوران اسالم

  آن درۀاقدامات خرابکاران. اش برای نجات خود با شکست روبرو خواھد شد مذبوحانه ھای تمام تالش

اين  اين اقدامات بالعکس وضعيت. جنبش بيداری مردم منطقه، جز شکست چيزی عايدش نخواھد کرد

تنش در مناسبات  افزايش. لمللی آن خواھد افزودا تر خواھد ساخت و بر انفراد بين رژيم را بحرانی

جمھوری اسالمی قادر . است ھای عربی منطقه ھم بازتابی از ھمين واقعيت جمھوری اسالمی و رژيم

 و ئیگرا عصر اسالم. خود ادامه دھد نخواھد بود، در دريای پرتالطم سياسی کنونی به حيات ننگين

  .است گرا به پايان رسيده ھای اسالم رژيم

 

 کردستان ھای نظامی در افزايش درگيری

گذرد،  در چند روزی که از آغاز سال جديد می. افزايش است ھای نظامی در کردستان در حال درگيری

نظامی در شھرھا و روستاھای کردستان عليه نيروھای نظامی و سرکوب  موارد متعددی از عمليات

عھده نگرفته و ه وليت اين عمليات را بؤھيچ گروھی تاکنون مس. داده است جمھوری اسالمی رخ

ای  رد پژاک با انتشار اطالعيهدر يک مو. ھم جز حدس و گمان چيزی نگفته است جمھوری اسالمی

 عھده گرفته و اعالم کرده است ه ب]حمل[ فروردين١١حمله به يک پايگاه نظامی رژيم را در  وليتؤمس

بر  سين خضری در زندان اروميه و ايجاد فشاردر پاسخ به اعدام وحشيانه رفيق ح”اين عمليات  که

در طول  . شدند  تن از نيروھای رژيم کشته و تعدادی زخمی٩انجام گرفته و در جريان آن “ خلق کرد

رژيم مورد حمله قرار گرفته و  ھای  ساعت در چھار مورد پاسگاه۴٨ای که گذشت، تنھا در فاصله  ھفته

 .شدند ھا کشته و زخمی اهتعدادی از نظاميان مستقر در اين پايگ
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 مريوان مورد حمله قرار گرفت که طبق اطالعات ۀدر منطق کبود روز سيزدھم فروردين، پاسگاه کانی

روز .  تن از نظاميان جمھوری اسالمی کشته و دو تن ديگر مجروح شدند۴رژيم،  انتشار يافته از سوی

 پيش از اين در شھر. يک تن کشته شدنيز پاسگاه مرزی دوالبی مورد حمله قرار گرفت که  شنبه سه

به  پوليس جمھوری اسالمی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که دو پوليسسنندج واحدھای گشتی 

قرار   مورد حملهپوليس فرودين نيز افراد ١۴روز . ضرب گلوله کشته و تعدادی ھم مجروح شدند

 .گرفتند که تعدادی کشته و زخمی داشت

حمله به پاسگاه مرزبانی با دو مورد حمله مسلحانه به “ :اون امنيتی و انتظامی وزارت کشور گفتمع

 عھده هبرا وليت اين حمله ؤھنوز کسی مس”اما افزود که “ است،  در سنندج متفاوتپوليسمأموران 

از قول فرماندھی مرزبانی جمھوری اسالمی گزارش کرد که ظرف  خبرگزاری مھر“ .نگرفته است

نامبرده گفته است . درگيری در منطقه غرب کشور اتفاق افتاده است  مورد۴ ساعت گذشته ۴٨مدت 

ھای قاچاقچی  ھای تروريستی بوده و يک مرحله آن گروه ھا با گروه درگيری که سه مرحله از اين”

امی  نظ۴افزود در يک مرحله قصد تصرف پايگاه کمين را داشتند که در اين درگيری  وی“ .اند بوده

شنبه شب، در غرب کشور درگيری رخ داد  وی ھمچنين گفت که در سه. سه تن مجروح شدند کشته و

و  افرادی قصد ورود غير مجاز به کشور را داشتند که متواری شده. يک ساعت به طول انجاميد که

ی از سو ناگفته نماند که اخبار و اطالعات ارائه شده.  قبضه سالح در اين ارتباط کشف شد١٨٧

قبضه  ١٨٧  بارز آن ھمين کشفۀنمون.  اخبار واقعی استۀجمھوری اسالمی، ھمواره تحريف شد

ست و يک  اسالمی ن جمھوریاگويد، اين حمالت از سوی مخالف میگونه که رژيم  اگر آن. سالح است

فتد و حتا يک نفر اسالمی بي  قبضه سالح به دست جمھوری١٨٧شود  ساعت درگيری ادامه داشته، نمی

 .در اين ميان کشته نشده باشد

، معاون وزارت پوليسرا به ھمراه معاون فرماندھی  جمھوری اسالمی، معاون امنيتی وزير کشور

مجلس روانه کردستان کرد تا اوضاع را مودر بررسی قرار  اطالعات و اعضای کميسيون امنيت ملی

 گذشته چيز ديگری جز افزايش فشار و ھا نيز به روال نتيجه کار آن. کنند دھند و تصميم بگيرند که چه

 .باران روستاھای مرزی کردستان عراق نبود کردستان و توپ سرکوب در

داشت، اکنون با يک موج عمليات مسلحانه در  دربرمی ای اما اگر اين اقدامات برای رژيم نتيجه

  تان و نظامیسال است که با سرکوب و کشتار مردم کردس ٣٢ جمھوری اسالمی. کردستان روبرو نبود

. اين منطقه، تالش نموده اوضاع را در اين منطقه به نفع خود آرام کند کردن تمام شھرھا و روستاھای

ه ب ھای توان مردمی را که خواست چرا که با زور و سرکوب نمی. موفق نشده و نخواھد شد گاه اما ھيچ

چه گروه يا   عمليات نظامی توسطاکنون نيز مستقل از اين که. حقی دارند، به سکوت و آرامش واداشت

نارضايتی و اعتراض از ميان  اين. گيرد، نشان از نارضايتی مردم کردستان است  انجام میئیھا گروه

ھای مردم کردستان از يک طرف  توده. يابد ھای مردم کردستان تحقق  نخواھد رفت، مگر آن که خواست
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 ايران دارند و از طرف ديگر مطالباتی منحصر سراسر مطالباتی اقتصادی و سياسی ھمانند عموم مردم

ً چيست؟ مردم کردستان خواھان برابری تمام ۀمطالب اين. گری ملی به خود، عليه ستم  اخير واقعا

خواھند اداره امور منطقه در دست خودشان  ھا می آن. برافتادن تبعيض ھستند ھای ساکن ايران و مليت

 خواھند حاکميت مردم کرستان می. در دست خود بگيرندشان را  طريق شوراھا سرنوشت باشد و از

تحصيل کنند و در  با ھمين زبان. زبانی اجباری برافتد، تا بتوانند آزادانه به زبان خود سخن بگويند تک

از طريق نمايندگان منتخب خود  خواھند ھا می آن. نھادھای محلی و مجامع عمومی از آن استفاده نمايند

خواھند به  ھا می آن. ثيرگذار باشندات مومی و سراسری نقش داشته باشند وھای ع گيری در تصميم

 .مردم از امکانات رفاھی برخوردار باشند ھای اين منطقه پايان داده شود و ماندگی عقب

ھای مردم کردستان را  حق تودهه اين مطالبات ب ست، جمھوری اسالمی که يک رژيم ارتجاعی

اما اين . مبارزه مردم را برای تحقق اين مطالبات متوقف سازد شود تا یبه سرکوب متوسل م. تابد برنمی

له کردستان، به جز تحقق أراه حلی برای مس. شکست روبرو شده است سياست از ھمان آغاز با

 کارگران و زحمتکشان است ئیتنھا يک حکومت شورا. اين منطقه وجود ندارد ھای مردم مطالبات توده

  .ات را عملی خواھد ساختاين مطالب که به فوريت

 

 نژاد احمدی خوانی روضه

 خبری حاضر شد تا به سؤاالت خبرنگاران که عموماً جلسهيک   اين ھفته، در نژاد عصر دوشنبه احمدی

ھای داخلی و خارجی  اند، پيرامون مسايل و سياست ای وابسته به رژيم رسانه ھای از اصحاب و پامنبری

 .اسالمی پاسخ دھد جمھوری

خوانی شبيه بود و بخش زيادی از  نژاد به يک روضه احمدی ھای اقعيت، به روال پيشين، صحبتدر و

 بود که وی از آغاز سال جاری مکرر بر زبان آورده ئیھا حرف گوی طوالنی، تکرار و اين گفت

اساس وی در مورد بھبود اوضاع اقتصادی و  مردمی که به ادعاھای بی او بار ديگر برای. است

  از علم وئیھا سال گذشته سالی پرشکوه بود و گردنه”باور ندارند، تکرار کرد که  ئیھای کذا پيشرفت

، “آمد ھای فراوانی به دست ھای گوناگونی از فرھنگ و اقتصاد طی شد، پيشرفت فناوری در بخش

 .مسکن ھا، خانمان برای جمعيت عظيمی از بيکاران، شغل ايجاد شد و برای بی

ايران، وضعيت مادی و معيشتی خود را معيار صحت و  کارگر و زحمتکش مردمھای  حاال اگر توده

بيکاران ھم بر ھمين منوال و از ھمين رو به ادعاھای پوشالی  دھند،  قرار میئیسقم ھر ادعا

ند و اسالم ناب محمدی او که در مکتب آخ. دھد ری در موضع او نمیييتغ نژاد باور ندارند، احمدی

خوان، با تکرار مکرر  ند روضهتوان ھمانند يک آخ وار است که مین عقيده استاي هپرورش يافته، ب

 .ھا را به عنوان حقيقتی مسلم جا زد و جعليات، آن ھا دروغ
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 سياست اقتصادی نئوليبرال در سال جديد ۀخود، به ادام ھای نژاد در بخش ديگری از صحبت احمدی

ھا ھستيم و در  او گفت در اوايل ھدفمندی يارانه. گيردتحوالتی که بايد انجام ب پرداخت و از به اصطالح

ھدفمندسازی  در سال جاری برنامه. ھای توليد اصالح خواھد شد آينده قريب به اتفاق سيستم  سال٣

 .بانکی را در برخواھد گرفت ابد و سيستم مالی، مالياتی ويی تری ادامه م ھا با گستردگی بيش يارانه

ھای گذشته خود را تکرار کرد و  اوضاع اقتصادی نيز حرف ھا بر  تحريمثيرانژاد در مورد ت احمدی

تھديد . داد گوی او را تشکيل می و تھديدھای توخالی نيز بخش ديگری از گفت .ثير ناميدات ھا را بی آن

 ھا ادامه يابد، جمھوری رسانی به ھواپيماھای ايرانی در تعدادی از فرودگاه تحريم سوخت کرد که اگر

 . نيز مقابله به مثل خواھد کرداسالمی

 .مورد تحوالت سياسی خاورميانه بود نژاد در  احمدیۀترين بخش مصاحب مضحک

داری روبرو  ترين استثمار سرمايه داند کارگران با وحشيانه می مجسم کنيد در کشوری که ھر کوری ھم

 ھم مدام در تعدادی از کارگران زير خط فقر قرار دارد و ھمين دستمزد ناچيز ھستند، دستمزد عموم

جمھوری  داری،  اجتماعی سرمايه–افتد، رژيم سياسی پاسدار اين نظم اقتصادی  به تعويق می ھا کارخانه

تشکل مستقل را  ترين حقوق محروم نموده، حق اعتصاب و ايجاد ئیاسالمی، کارگران را از ابتدا

تاکنون اعدام کرده است،  گر رااندازد و صدھا کار ندارند، کارگران را سرکوب و به زندان می

 دار ش را ضد سرمايهو رژيم داری حرف بزند و خود نژاد بخواھد در نقش مخالف سرمايه احمدی

ھا نجات  ھدف آن”ھستند که  ھا و استعمارگران اين فقط امپرياليست: نژاد گفت احمدی! معرفی دارد

نژاد و جمھوری اسالمی مخالف  احمدی يعنی که گويا. ست“داری داران و نظام سرمايه سرمايه

 !اند داری داران و نظام سرمايه سرمايه

داران استثمار و توسط جمھوری  روزمره توسط سرمايه ھا کارگری که در ايران وقتی که ميليون

نژاد، جز يک مھره در خدمت طبقه  دانند که احمدی اند، و می شده اسالمی سرکوب و به بند کشيده

نژاد  دانند احمدی نژاد را شنيدند، البته تعجب نکردند، چرا که می اظھارات احمدی دار نيست، اين سرمايه

 ھای مردم گونه که عموم توده ھمان. ست شارالتان سياسی، سمبل دولت دينی جمھوری اسالمی يک

ترين رژيم  رحم بی شنبه شنيدند که او در کرمانشاه، جمھوری اسالمی را کهايران نيز وقتی که روز پنج

چرا که اکنون عموم . نکردند ناميد تعجب“ دولت آزادگی و آزادی”ست،  تاتوری ضد انسانی کنونیديک

ترين  داری بر کثيف مذھبی پاسدار نظام سرمايه دانند که بنيان يک دولت ھای مردم ايران خوب می توده

خمينی و دست نژاد شاگرد  احمدی. اختناق قرار گرفته است ترين سرکوب و رحمانه فريب و دروغ و بی

تر  تواند شارالتانی مناسب دولت دينی جمھوری اسالمی نمی. ست مذھبی پرورده دستگاه فريب و تحميق

 پيدا کند نژاد از احمدی

  


