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  !اعالم حالت فوق العاده نظامی و نمايش انتخابات در ايران
 

اصوال انتخابات در . تژی متفاوت و متضادی ھستندانتخابات و اعالم حالت فوق العاده نظامی دو روش و دو سياست و سترا

به عبارت ديگر، دوره ای ست که تبليغات انتخاباتی و . شرايط نسبتا آزاد و آرام و با تشويق حضور مردم برگزار می شود

ی است که اما حالت فوق العاده نظامی و بگير و ببند، اعالم شرايط. وعده و وعيدھای کانديداھا مردم را به صحنه می آورد

ين تا دندان مسلح مأمورکوچک ترين حرکت مردم زير نظر . مردم لب ببندند و سخن نگويند آھسته بروند و آھسته بياند

اين که در .  می کندئیحکومت قرار می گيرد و فضای سنگين ديکتاتوری و خفقان در ھمه گوشه ھای جامعه قدرت نما

مايشی مضحکی بيش نيست اما انتخابات رياست جمھوری امسال حکومت حکومت اسالمی، بحث از انتخابات بی معنی و ن

، نخست شورای نگھبان سعی کرد تعادلی ٨٨برای مثال در انتخابات سال . اسالمی، بسيار متفاوت از انتخابات قبلی آن است

ن رو، قبل از انتخابات از اي. بين کانديداھای ھر دو جناح اصلی حکومت، يعنی اصالح طلبان و اصول گرايان به وجود آورد

اما پس از پايان انتخابات و اعالم نتايج آن، . فرماندھان نظامی و انتظامی و سپاه به اين شکل امروزی در صحنه نبودند

ی آن ھا أاصالح طلبان را دچار شوک کرد و موسوی و کروبی که حق شان از سوی رھبرشان نقض شده بود و خامنه ای ر

ريخته بود؛ موسوی و کروبی اعالم » س جمھور به نظر بنده نزديک استئينظر ر«که می گفت را به حساب احمدی نژاد 

اما مردم جان به لب رسيده از اين تقلب آشکار و بزرگ . کردند که از مجراھای قانونی شکايت خود را پيگيری خواھند کرد

در اين شرايط، . کردند و به خيابان ھا ريختندخامنه ای و احمدی نژاد، شورای نگھبان، سپاه و غيره بھره برداری سياسی 

اما آن ھا در عين حال اعالم می کردند که . طرفداران موسوی و کروبی نيز مجبور شدند با اعتراضات مردمی ھمراه شوند

چون آن ھا می ديدند که چگونه جوانان . طرفداران شان صف خود را از صف مخالفان حکومت و ساختارشکنان جدا کنند

 و پسر جسور با حرکت ھای تحسين برانگيز خود به نيروھای سرکوبگر يورش می بردند و تصاوير خامنه ای و دختر

خمينی را ھم زمان پاره می کردند و زير پايشان لگدمال می نمودند تا از اين طريق نشان دھند که مخالف کليت حکومت 

  .اسالمی ھستند

 ھا ئیز شش ماه پيش از انتخابات شان، آغاز به تھديد مردم کردند که راه پيمااما اين بار سران و مقامات حکومت اسالمی، ا

اين بار فرماندھان سپاه، نيروھای انتظامی، نمايندگان خامنه ای در ھمه نيروھای .  را تکرار نکنند٨٨و اعتراضات سال 

ناح ھای رقيب شان خط و ن حکومت و جاسرکوبگر و غيره به صورت علنی وارد صحنه سياسی کشور شده و به مخالف
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به خصوص اين بار شکاف بزرگی در درون اصول گرايان حاکم به وجود آمده و آن ھا به دو بخش، يعنی . نشان می کشند

 .طرفداران احمدی نژاد و خامنه ای تقسيم شده اند

چرا که اوال در .  داردبه اين ترتيب، حکومت اسالمی از برگزاری انتخابات امسال خود بيش تر از سال ھای گذشته وحشت

 سياسی بزرگی برای خود ئی، ھم خامنه ای و ھم احمدی نژاد، شورای نگھبان و سپاه و غيره يک رسوا٨٨انتخابات سال 

به عالوه مھم تر از ھمه، امسال . درست کردند به طوری که در نزد افکار عمومی داخلی و بين المللی رسوا و رسواتر شدند

ر شديدتر از گذشته نفس مردم را بند آورده و نارضايتی در جامعه به حدی بسيار باالست که کوچک بی کاری و گرانی و فق

ترين بھانه و جرقه ای در جامعه ايران می تواند به آتشی سوزان و موج خروشانی تبديل شود که ھمه نيروھای سرکوبگر 

  .دحکومتی در مقابل اين موج خروشان مردم معترض و مبارز زمين گير شون

ھمان طور که در باال اشاره کرديم دست کم شش ماه بيش تر است که سران و مقامات حکومت اسالمی، برای برگزاری 

. نمايش انتخاباتی شان در کابوس بزرگی بسيار می برند و دغدغه اصلی شان طراحی سرکوب و خفقان بيش تر است

ا آوردن نيروھای سرکوبگرش به خيابان ھا، در تالش است حکومت اسالمی ماه ھاست که با برگزاری مانورھای نظامی و ب

  .با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع اعتراضات احتمالی شود

از برنامه ھای گسترده ارگان ھای امنيتی، نظامی و انتظامی، ھم چون تشکيل قرارگاه ھای انتخاباتی و تشکيل کميته ھای 

اواخر اسفند ماه سال گذشته، فرماندار تھران طی يک نشست . ايط استمشترک، از جمله اقدامات نظامی حکومت در اين شر

خبری اعالم کرد که برای مقابله با بيگانگان و مشکالت امنيتی، پيش از زمان انتخابات نيروھای انتظامی و گردان ھای 

  .نظامی امنيتی بسيج در پايتخت به حال آماده باش خواھند بود

. تھران شرايط امنيتی خاصی دارد و ھمواره مورد توجه بيگانگان بوده است«:  گفتعيسی فرھادی، در نشست خبری خود

ای امنيت آن شعبه را برقرار خواھند کرد و  در اين راستا برای برگزاری دو انتخابات آينده بين سه تا پنج نفر در ھر شعبه 

باش  ين راستا دو تيپ از نيروی انتظامی آماده شود و در ا  ھزار نفر از نيروھای انتظامی در تھران نيز استفاده می١۵از 

  ».خواھند بود

 گردان عاشورا نيز از بسيج ٩٩«او، ھم چنين از آماده باش نيروھای بسيج و سپاه نيز خبر داد و ضمن اشاره به اين که 

از آن ھا نخواھد بود، ولی گرچه انشاءهللا نيازی به استفاده «اضافه کرد که »  باش ھستند مستضعفين در انتخابات آينده آماده

  ».تدابير الزم در اين بخش فراھم شده است

اين عضو دولت محمود احمدی نژاد، ھم چنين درباره احتمال تکرار اعتراضات انتخاباتی ھم چون انتخابات رياست 

ن که شبھات و در انتخابات سال آينده حتما شبھه وارد خواھد شد اما من از االن در مورد اي«: جمھوری دھم نيز گفت

  ». گويم که از صفر تا صد آن دروغ محض است اشکاالت صحت دارد، می

کاش قانونی بود که طی آن اگر فردی اعتراض نابه جا «فرھادی، ھم چنين خطاب به حاضران در اين نشست آرزو کرد که 

  ».داشت، برای بيان اين اعتراض نابه جا مجازات شود

 شرايطی است که در ھمان ھفته فرمانده نيروی انتظامی کشور نيز از تشکيل کميته ھای اين اظھارات فرماندار تھران، در

  .مشترک سپاه و نيروی انتظامی برای کنترل امنيتی انتخابات آتی خبر داده بود

 رصد دات وياز قبل برآورد تھد« اسفند ماه سال گذشته اعالم کرد که ٢١اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی، روز 

ز برای برقراری ي ھای عملی در امور انتظامی ن  ھای اطالعاتی آغاز شده، اما گام دانی و اطالعاتی با ھماھنگی دستگاهيم

که در »  ھای احتمالی حادثه کانون «ئیاز و شناسايروھای مورد نيت انتخابات شروع شده و سازماندھی و برآورد نيامن

  ».د انجام شده استيآ ش می ي ھا پ نار کشور در صندوقگذشته بوده و حوادثی که در گوشه و ک
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 اظھارات اخير سرتيپ پاسدار محسن کاظمينی فرمانده سپاه محمدرسول هللا تھران در مورد ھمکاری سپاه و تأئيداو، ضمن 

   ھستند و ھمانهللا با فرماندھی تھران بزرگ ھماھنگ گان سپاه محمد رسول ي«: نيروی انتظامی در انتخابات آتی، اعالم کرد

» ھای مشترک ته يکم« ھا  ھا و شھرستان و در ھمه استان » سطح ملی«ن درست است و در ينی گفتند ايطور که سردار کاظم

  ».ل شده استيتشک

روی انتظامی يز و آموزش آغاز شده و خوشبختانه نين و تجھيروھا و تمرين ھمه نيھماھنگی ب«او، ھم چنين ادعا کرد که 

ھا در وزارت کشور در حال انجام   ھا از آمادگی کامل برخوردارند و ھماھنگی  ن باره دارد، ھمه دستگاهيی در اآمادگی کامل

  ».است

اد ي که صندوق زئیعی است که در جاھايطب«: احمدی مقدم، درباره تشکيل کميته ھای مشترک انتخاباتی با سپاه نيز گفت

ت عمومی که يا امنيھا و  ت و حفاظت از صندوق ي امنتأمينج برای ياه و بسروھای سپيروھای ما کم تر ھستند از نياست و ن

ت و انضباط اجتماعی از ھمه مجموعه يم و به خاطر ارتقای امنيريگ  ھا ھم نباشد کمک می  ممکن است خواست صندوق

  ».امکانات جوانان نظام جمھوری اسالمی استفاده خواھد شد

نيز معاون فرھنگی و تبليغات سپاه پاسداران در جريان ديدار با لباس شخصی ھای  ١٣٩١ دی ماه سال ١٧پيش از اين در 

در سپاه و بسيج در ھمه » قرارگاه ھای انتخاباتی«از تشکيل » انصار حزب هللا«وابسته به نھادھای نظامی تحت عنوان 

  .استان ھای کشور خبرداده بود

م؛ امسال فتنه و ين را کنترل کنيم تا سران فتنه و منحرفيت دارؤوليمساز االن «: سرتيپ پاسدار محمدعلی آسودی، گفته بود

کنند و مقام معظم رھبری  نه کار می ين زميروھای مسلح در ايج و مجموعه نيمشکالت ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بس

  ».ن انتظار را از ما دارنديز ھمين

نه کار می ين زميھای مختلف در ا ج در استان يارد که سپاه و بسن عنوان وجود ديقرارگاھی به ا«: او، تصريح کرده بود

د يت بدتر می شد؛ ما بايم به مراتب وضعيکرد ن است، اما اگر ما کار نمی ي ھا سنگ کنند، اگر چه ھجمه دشمن و ماھواره 

ش تری داشته يد توجه بيری بايشگيم، اما در پيرا معموال در مقابله بھتر عمل می کنيم، زيش تر کار کنيری بيشگيبرای پ

  ».باشيم

پشت سر آقا «، بارھا اعالم کردند که که مردم تھران ٨٨مقامات ارشد نظامی و امنيتی پس از سرکوب اعتراضات سال 

، شاھد اعتراضات گسترده ١٣٨٨پايتخت ايران، در روزھای پس از نمايش انتخابات رياست جمھوری دھم در سال » .نبودند

 ٨از جنگ «ا ادامه داشت و به گفته محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، خطر اين اعتراضات ای بود که تا ماه ھ

  ».ساله برای انقالب اسالمی بيش تر بود

سرتيپ پاسدار حسين ھمدانی، فرمانده سابق سپاه محمدرسول هللا تھران تير ماه سال گذشته، طی يک سخن رانی در افتتاح 

م ي افتادگی ھست ھای مختلف در شھر تھران دچار عقب نه يانه در زممتأسف«اعالم کرده بود که » ٣ھجرت «طرحی با عنوان 

م در حالی كه يتی در تھران داشته باشيم ھنوز مشكالت امنيد اجازه دھيبه عنوان مثال، چرا با. ميا گذاری نكرده  ه يو سرما

  ».ان استيجيس چون بئی ھا هيت و توان مندی باال و سرمايتھران دارای ظرف

ن يای در ا رد و حتی جلسه يش تری روی آن صورت گيگذاری ب ه يطلبد كه سرما تھران می «: او، ھم چنين تصريح کرده بود

  ».ران عالی رتبه دولتی برگزار شوديخصوص با حضور مد

ی آيت هللا خامنه ای در  نمايندگمسؤولھم چنين در نخستين روزھای بھمن ماه سال گذشته، حجت االسالم عبدالعلی گواھی، 

بار ديگر از نزديکان محمود احمدی نژاد » بازاريان تھران«و » بسيج اصناف«سپاه محمدرسول هللا تھران در جمع اعضای 
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 فروردين شاھد يک سری مسائل در درون کشور به خاطر اين ١۵از «ياد و اعالم کرد که » جريان انحرافی«تحت عنوان 

  ».جريان خواھيم بود

جريان انحرافی با تبليغات و ھزينه فراوان در صدد «: خوانده و گفته است» يک جريان خطرناک«نزديکان دولت را او، 

  ».است با ورود به انتخابات پيش رو، نظام را دچار مشکل کند

تمالی در اح» فتنه«نيروھای مسلح برای مقابله با ھرگونه » آمادگی کامل«س ستاد کل نيروھای مسلح ايران از اعالم ئير

، با انواع خطرات آشنا »٨٨فتنه «ھا با تجربه  به گفته حسن فيروزآبادی، اين نيرو.  جمھوری خبر داده است انتخابات رياست

  .ھستند

، به خبرگزاری حکومتی مھر گفته است که نيروھای مسلح ايران ١٣٩٢اين مقام ارشد نظامی روز دوشنبه دوم ارديبھشت 

  .کنند در انتخابات مشارکت می » حماسه سياسی«اند و ھم چنين برای ايجاد   مجرب شده با تجربه انتخابات پيشين

بانی در امر انتخابات آمادگی   ريزی، آمادگی، پايش و ديده  به گفته او، در حال حاضر نيروھای مسلح در ارتباط با طرح

  .بات به منظور تحقق حماسه سياسی ھستندالزم را دارند و ھم اکنون مشغول بررسی اوضاع برای مشارکت جدی در انتخا

فيروزآبادی، در بخش ديگری از سخنان خود گفته است نيروی مسلح، نيروی سياسی نيست که تجزبه و تحليل سياسی داشته 

باشد و يا موضوع انتخابات را واگذار کند به زمان حادثه، بلکه موظف به طرح ريزی، آمادگی و پايش نقاطی است که 

  . وجود داردامکان فتنه

مطرح شده است که » مھندسی انتخابات«ھای سپاه پاسداران درباره آن چه با عنوان  اشاره او، به اظھارات برخی مقام 

  .کنند در انتخابات ياد می » دخالت«منتقدات حکومت و حتی حاميان دولت از آن به معنای 

ھشدار داده بود در » ضد انقالب و منحرف و فاسد« ھای   رحيم صفوی، مشاور عالی خامنه ای نيز به گروهئیھفته پيش يح

  .شود  ھا برخورد می  با آن» صالبت«، با »فتنه و آشوب«صورت بروز ھرگونه 

 و در پی شورش ٧٣ و ٧٢ھای عاشورا در اوايل دولت دوم علی اکبر رفسنجانی در سال  الزم به يادآوری است که گردان 

پاه پاسداران در کنار گردان ھان نظامی شاخه زنان الزھرا تشکيل شد که متشکل از ھای شھری، با دستور مقامات وقت س 

 ھای بعد در تظاھرات عمومی قزوين و ديگر مناطق غرب کشور  ھا در سال اين گردان . نيروھای ويژه نظامی امنيتی بود

ه کوی دانشگاه در تھران، تبريز و چند ھا ب  نيز وقتی به دنبال ھجوم لباس شخصی ١٣٧٨تير ماه . مورد استفاده قرار گرفت

  .ھا بودند ھای عاشورا اصلی ترين نيروی سرکوب آن شھر ديگر، دانش جويان دست به تظاھرات زدند، گردان

قرارگاه (محمدعلی جعفری فرمانده کنونی کل سپاه پاسداران و فرمانده پيشين نيروی زمينی سپاه که فرماندھی قرارگاه ثارهللا 

 امنيتی بسيج، -ھای نظامی را نيز ھم زمان برعھده داشت از جمله بانيان و حاميان اصلی تشکيل و تجھيز گردان ) ويژه سپاه

  .عاشورا، الزھرا، امام حسين، ذوالفقار و کربال بوده است

 و در جريان سرکوب ٨۵ تھران، اعتراضات مردم آذربايجان و اردبيل در بھار سال ٨٢ تير ١٨ھم چنين در وقايع 

جمله حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان،  از ٨٨تراضات مردمی در وقايع پس از انتخابات رياست جمھوری سال اع

  .گردان ھای عاشورای بسيج نقش پررنگی داشتند

 ئیسردار کاظمينی که در گردھما. تازه ترين تھديدھا چند روز پيش توسط يکی از فرماندھان سپاه صورت گرفته است

 نيز خبر ئی ھوائی گردان تکاور بسيجی و يک يگان شناسا۴کرد؛ از تشکيل    نواحی اين سپاه سخن رانی میبزرگ بسيجيان

سپاه «: هللا تھران بزرگ در توضيح استعداد انسانی اين نيرو گفت سردار محسن کاظمينی، فرمانده سپاه محمد رسول . داد

 ناحيه محالت و اقشاری است و ٢٣ه مقاومت بسيج، دارای  و منطق١٠ و لشکر ٢٧متشکل از لشکر ...  هللا محمد رسول

  ». ھزار حلقه صالحين در محالت تشکيل شده است۵٠تاکنون 
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 در عرصه ئیسپاه تھران بزرگ با تشکيل موسسات فرھنگی، نقش به سزا«: هللا، ادامه داد فرمانده سپاه محمد رسول 

 گردان ۴و ...  گردان امام حسين٢۴ر عرصه دفاعی، اين سپاه با ھم چنين د«: کاظمينی، افزود» .فرھنگی تھران نيز دارد

  ».رزمی، لشکری بسيار آماده برای دفاع از انقالب است

 تيپ ٢در حوزه امنيتی نيز «:  اشاره کرد و گفتئی ھوائی گردان تکاور بسيجی و يک يگان شناسا۴کاظمينی، به تشکيل 

 ھای  آمادگی... و امام رضا... ، امام ھادی...امام حسن مجتبی...  عصر  يگان امنيتی ولی۴و آل محمد و ... حضرت زھرا

  ».خوبی در حوزه امنيتی دارند

طرح . قرار گرفته است» شجره طيبه صالحين با محوريت امور فرھنگی در دستور کار سپاه«طی چند سال اخير طرح 

استاندارد . رسد  مدرسه به مرحله اجرا می گيری يک گروه صالحين در يک محله يا يک مسجد يا يک  صالحين با شکل 

مراتب ) سرگروه(افراد اين گروه قرار است حداقل يک سال با يک مربی .  نفر لحاظ شده است٢٠ تا ١۵ ھا  عددی اين گروه

  .رشد را طی کنند

يز در مدارس و  و در سراسر کشور ن  ھای صالحين در سطح مساجد ھر کوچه، محله، ناحيه، شھر و استان تشکيل شده حلقه

  .ھا تمرکز بيش تری دارند، اگرچه محدود به مدارس و مساجد نيستند  ھا و سازمان  دانشگاه

 حکومت اسالمی، در تازه ترين تھديد خود، با اعالم اين که اقدامات برای کنترل مرزھا تشديد شده پوليسس ئياحمدی مقدم ر

 ١٠٠ روز قبل از اتنخابات آماده باش ٣ درصدی ھست که ٧٠ش ھم اکنون نيروھای مرزبانی در آماده با: است، افزود

  .درصد افزايش می يابد تاکنون موردی از ورود سالح، تھديدات امنيتی و تروريستی از طريق مرز نداشتيم

ھمه اين تھديدھا و آرايش و استقرار نيروھای مختلف نظامی و امنيتی در سطح شھر تھران، بيش از ھمه ترس و ھراس و 

در حالی که اين نوع تھديدھا، دورانش سپری شده است و ھمگان . وس سران و مقامات حکومتی را به نمايش می گذاردکاب

آگاھند به ويژه نيروی جسور و پرانرژی جوان می دانند که با موج و قدرت انسانی خود و با دست خالی و با چوپ و سنگ 

 امنيتی نشان دھنده اين واقعيت -ی پوليسوی ديگر، ھمه اين اقدامات از س. قادرند اين نيروی ھای وحشی را متالشی سازند

است که انتخاباتی در کار نيست، بلکه انتصابات رھبر و شورای نگھبان و سپاه است که ھم دعواھای درونی حکومت را 

  .شديدتر کرده و ھم وحشت از خيزش مردمی دارند

طرفداران : مال حکومت اسالمی به سه جناح بزرگ تقسيم شده است، عئیدر حال حاضر و با رد صالحيت رفسنجانی و مشا

؛ طرفداران ھاشمی رفسنجانی؛ و طرفداران اصالح طلبان ئی مشا-  سپاه؛ طرفداران تيم احمدی نژاد - تيم سيدعلی خامنه ای 

شی شده، ھمانند بنابراين، کليت حکومت اسالمی ايران، بيش از پيش دچار بحران و تال. از تيم موسوی، کروبی و خاتمی

در چنين موقعيتی، . گرگ ھای گرسنه و وحشی به ھمديگر چنگ و دندان نشان می دھند و در حال حاضر چھار تکه شده اند

  .بزرگ ترين کابوس و ترس و وحشت ھمه اين جناح بندی ھای حکومت اسالمی، از خيزش ھای مردمی است

ر حکومت اسالمی ايران، اسامی ھشت نفر از نامزدھای ، وزارت کشو٢٠١٣ می ٢١ برابر ١٣٩٢ ارديبھشت ٣١شب 

  . رد صالحيت شدندئیانتخابات رياست جمھوری را اعالم کرد اما نام اکبر ھاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشا

، حسن ئی سعيد جليلی، غالمعلی حداد عادل، محسن رضا اکبر واليتی، به گزارش واحد مرکزی خبر حکومت اسالمی، علی

  .اند  صالحيت شده تأئيدنی، محمدرضا عارف، محمد غرضی و محمد باقر قاليباف در ميان نامزدھای روحا

 ارديبھشت ٣١ شنبه  نيروھای امنيتی شامگاه سه، ئیپس از رد صالحيت اکبر ھاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشا

 ئیتعدادی از طرفداران احمدی نژاد و مشا، شماری از اعضای ستاد اکبر ھاشمی رفسنجانی را دستگير و ھم چنين ١٣٩٢

  . کردند
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 به گزارش سايت .ھم چنين تعدادی ديگر از زندانيانی که در مرخصی بودند نيز به زندان بازگردانده شدنداز سوی ديگر، 

. ده استاندرکاران سايت بازتاب و آينده نيز روز شنبه پس از احضار به دادستانی، دستگير ش آفتاب، فواد صادقی از دست 

  .بود» ای در ستاد ھاشمی رفسنجانی ريزی برای فعاليت رسانه  در حال برنامه «بنا بر اين گزارش، فواد صادقی 

برای .  دستگير و سپس آزاد شده بودند در اين روزھا دوباره دستگير و زندانی شده اند٨٨حتی شماری از کسانی که در سال 

پيش از اين نيز شيوا نظر آھاری و . اند  سال حبس محکوم شده ۵باستانی ھرکدام به  و ئینژاد، احمدی امو نمونه، بھزاديان 

 بردند به زندان   ھستند و در مرخصی به سر می٨٨بھاره ھدايت که آن ھا نيز از دستگيرشدگان پس از انتخابات سال 

  .بازگردانده شده اند

 روز در سلول انفرادی بوده است ٣٧۶، ٢٠٠٩در سال  ساله که پس از بازداشت ٢٨حسين رونقی ملکی، يک وبالگ نويس 

او در زندان به . از طريق فيس بوک به دوستان خود گفته که به رغم شرايط بد جسمانی قرار است دوباره به زندان باز گردد

  . سال زندان محکوم شده است١۵او به .  کليوی مبتال شد و چھار بار تحت عمل جراحی قرار گرفته استئینارسا

ساالری، دچار اخالل شده اند و سايت روزنامه بھار ھم فيلتر  ايت آفتاب، نزديک به حسن روحانی و سايت روزنامه مردم س

  . ای منتشر نکرده است  در ھمين حال سايت آينده ھم چند روزی است مطلب تازه. شده است

در روزھای اخير وزير . ز افزايش داده اندسران حکومت اسالمی، ھم چنين برای زھرچشم گرفتن از جامعه اعدام ھا را ني

مرخصی . اعدام شده اند» محاربه عليه خدا«و » جاسوسی«اطالعات از دستگيری شبکه ای خبر داده است؛ دو نفر به جرم 

  .اند ای از زندانيان سياسی لغو و تعدادی ھم به زندان انفرادی منتقل شده  عده 

 ای  رش داد که تعدادی از فعاالن سياسی در استان ھای ايران بازداشت و عدهوب سايت کلمه نيز روز دوشنبه گذشته گزا

 کار بازتاب نيز از اوايل ماه می در بازداشت  علی غزالی، از دبيران وب سايت محافظه. اند برای بازخواست فراخوانده شده 

 ھم ئی مشا اد انتخاباتی اسفنديار رحيمدر ھمين حال يک وب سايت حامی دولت نيز گزارش داد که بسياری از افراد ست. است

  .بازداشت شده اند

س مجمع تشخيص مصحلت نظام و نامزد رد صالحيت شده ئيسايت عصر ايران؛ آيت هللا ھاشمی رفسنجانی ربه گزارش 

ادش  خرداد در ديدار با ده ھا تن از اعضای فعال در ست١يازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری بعد از ظھر چھارشنبه 

  .انتخابی اش، ضمن قدردانی از زحمات آن ھا گفت که حضور در عرصه يک ايثار و از خود گذشتگی است

انه برخی دست متأسفھاشمی در اين ديدار، با اشاره به سوء مديريت ھا و متوھمانه خواندن برخی سياست ھا گفت که 

ر توھم به سر می برند، در حالی که اوضاع و اندرکاران درک و شناخت درستی از شرايط پيش روی کشور ندارند و د

  .شرايط کشور به گونه ای است که ھر دولتی که بخواھد بر سر کار آيد کار بسيار سختی در پيش رو دارد

در اين ديدار، ھاشمی اعالم کرده است که در اولين فرصت با صدور بيانيه ای داليل حضور خود در عرصه و نکاتی را 

  .ود از سوی شورای نگھبان اعالم خواھد کرددرباره رد صالحيت خ

 تأئيدم به يران، و بدون اشاره مستقيه ای رسمی خطاب به مردم ايانياکبر ھاشمی رفسنجانی، روز جمعه سوم خرداد ماه در ب

نی را به يرھای زھرآگيمات و تين راه، ناماليتاکنون در ا«است جمھوری گفته است يت خود در انتخابات رينشدن صالح

  ».داده و خواھد داد ه يت مردم به من روحيشه دعا و لطف خداوند و حمايد و ھميده ام و خواھم خريان خرج

غات آن ھا يخواھم وارد فضای اظھارات و تبل نمی «: رفسنجانی، ھم چنين در جمع اعضای ستاد انتخاباتی اش گفته است

حتی اگر دشمنی و رقابت ھم داشته باشند عقل .  کنند د دارند چه میفھمن  ھا نمی  نيا. کند ت می يشوم، اما نادانی انسان را اذ

  ».ديد و بعد رسوا کنيايد بيد که بگذاري گو می
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است جمھوری، واکنش ھا گسترده ای را در پی داشته است، ولی يحذف اکبر ھاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات ر

نی، يت هللا خميخانواده آ. ری نکرده استين خصوص موضع گير ات هللا علی خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی ديتاکنون آ

  +- .ت اکبر ھاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادندين کسانی بودند که به رد صالحيان گذار حکومت اسالمی، نخستيبن

، به طور غيرمستقيم کل سيستم جمھوری اسالمی ئیبه نوعی می توان گفت شورای نگھبان با رد صالحيت رفسنحانی و مشا

کسی که سال ھاست در راس ارگان مھمی چون مجمع تشخيص مصلت نظام قرار دارد چگونه به .  برده استسؤالرا زير 

س جمھوری کار ئي که ھشت سال است به عنوان معاون رئیوی شورای نگھبان رد صالحيت می شود؟ مشاسادگی از س

س جمھور است چگونه رد صالحيت می شود؟ بنابراين، آن چه در اين وسط باقی می ماند نھاد ئيکرده است و نماينده ر

خابات چه معنی دارد؟ رھبر فرمان می دھد پس در چنين شرايطی، انت. رھبری و سپاه و نيروھای سرکوب و اطالعاتی است

و سياه و سفيد را تشخيص می دھد و سپاه نيز در راس نيروھای سرکوب گر عمل می کند ديگر چه نيازی به دولت و مجلس 

چه لزومی به اين دکور بی خاصيت اما عريض و طويل و پرھزينه . و مجمع تشخيص مصلحت و رياست جمھوری است

 سناريو چند بار بايد روی صحنه برود تا مردم بدانند که چيز تازه ای در آن وجود ندارد و اين يک! برای رھبر است؟

سناريو به صورت کسالت باری، ھم چنان می چرخد و در ھر چرخش تعدادی از عناصر خود را از دايره قدرت به بيرون 

  .می اندازد و مردم معترض را نيز بی رحمانه سرکوب می کند

   

من از طريق ايشان تا لحظه آخر اين «:  از سوی شورای نگھبان، گفتئید نيز در واکنش به رد صالحيت مشا نژا احمدی

 انتخابات، مسألهھای خود با اشاره به  نژاد در ابتدای صحبت   به گزارش ايسنا، محمود احمدی ».کنم موضوع را تعقيب می

ايشان فردی صالح و مفيد برای کشور ھستند و معتقدم که . ناسم ش  را معرفی کردم و ايشان را میئیبنده آقای مشا«: گفت

ايشان مظلوم واقع شدند، ولی معتقدم در کشوری که واليت فقيه وجود دارد حق مظلوم آن ھم در . دارای توان مندی ھستند

  ».شود اين سطح پايمال نمی 

خواھم که صبور  ، از آن ھا می ئیه و آقای مشامند ھستند به بند از دوستان و عزيزانی که عالقه «: او، در ادامه گفت

  ».شود آيد و انشاءهللا اين مشکل حل می  باشند، حوصله کنند با وجود رھبری مشکلی پيش نمی 

  در تازه کند، روز جمعه سوم خرداد ماه،   نژاد که آخرين روزھای رياست خود بر دولت ايران را سپری می  محمود احمدی

، گفت که تازه کار او و نزديکانش آغاز شده است و آن ھا ھم ئیاسفنديار رحيم مشا حيت يار خود، ترين واکنش به رد صال

، سه روز پس از اعالم رد صالحيت »ايسنا«به گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران . چنان در صحنه خواھند ماند

و او نيز چنين پاسخ داده است که » باشيد«ست که نژاد اظھار داشت که يک نفر به او گفته ا ، احمدی ئی مشا اسفنديار رحيم

  ».ما ھستيم، ھمه ھستيم، تازه کار ما آغاز شده است«

روز پنج شنبه » نمنا« ارديبھشت ماه، در ميان حاميان خود سخن رانی کرده و خبرگزاری ٣٠، روز دوشنبه ئیرحيم مشا

حتی اگر در کار ما وقفه «: ن رانی خود از جمله گفته است، در اين سخئیرحيم مشا. دوم خرداد ماه، آن را منتشر کرده است

ای ايجاد شد، شما اميدوار باشيد و بدانيد که ما تا شب انتخابات داغ داغ حضور داريم حتی اگر به ما فرصت صحبت در  

 را ئی مشا يمای، رح نزديکان سيدعلی خامنه » .من معتقد ھستم که پيروزی ما صد درصد و قاطع است. تلويزيون را ندھند

  .نامند می » ليدر جريان انحرافی«

اگر در انتخابات دھم رياست جمھوری اختالف عمده بين اصالح طلبان و اصول گرايان بود اما اين بار تا اين جا روشن شده 

 است که دعوای اصلی در انتخابات پيش رو، بين جناح حاکم اصول گرايان طرفدار خامنه ای و طرفدار احمدی نژاد و

  .رفسنجانی متمرکز شده است
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ک دست شدن حکومت با صراحت و بدون تعارف و آشکار يبه اين ترتيب، برای نخستين بار پس از مرگ خمينی، موضوع 

، »يک دست سازی حاکميت«بنابراين، .  مطرح شد و سريع ھم شکست خورد٨۴از سوی شخص خامنه ای در سال ھای 

 از سوی مراکز قدرت ١٣٨٨ و انتخابات سال ١٣٨۴ست جمھوری، يعنی در سال طرحی بود که در دو دوره انتخابات ريا

اما اکنون شکاف در درون خود . دنبال شد» شورای نگھبان«حکومت و با کمک بازوی نظارتی آن بر انتخابات، يعنی 

نه ای ھم بی شک خام. ای باطلی استيک روياصول گرايان حاکم، به سادگی نشان می دھد که يک دست کردن حکومت 

  .اين را می داند اما او حاضر به تقسيم قدرت با رقبايش نيست

 رھبری حکومت نبودند از ھمان روزھای به تأئيدسناريوی تصفيه جناح ھا و عناصر درونی حکومت اسالمی که مودر 

مروز خامنه ای خمينی، کوچک ترين انتقادی را تحمل نمی کرد و ھم چنان ا. قدرت رسيدن حکومت اسالمی آغاز شده است

برای مثال، عدم ھمراھی شريعتمداری با خمينی، خمينی با دولت موقت، دعوای موسوی و خامنه ای و . تحمل آن را ندارد

 و حبس خانگی ٨٨دخالت خمينی به طرفداری از نخست وزيری موسوی، عزل بنی صدر، عزل منتطری، وقايع سال 

 ھای فعال جناح اصالح طلبان و خروج بسياری از آن از داخل کشور و موسوی و کروبی و زندانی کردن بسياری از چھره

شروع ...  کانديد دولت وئیاکنون نيز رد صالحيت رفسنجانی اين نفر دوم حکومت اسالمی پس از خمينی، رد صالحيت مشا

او و طرفداران شده و احتماال با پايان يافتن رياست جمھوری احمدی نژاد، بسياری از چھره ھای شناخته شده دولت 

  .اين تھديدھا و بگير و به بندھا از ھم اکنون آغاز شده است. رفسنجانی راھی زندان خواھند شد

ھم چنين اصول گرايان قديمی ھم چون حزب موتلفه اسالمی، از ابتدای روی کار آمدن اصول گرايان جوان به رھبری 

احمدی نژاد و يارانش با اتکا به نيروھای .  کنار گذاشته شدنداسی جامعه به آرامیيمحمود احمدی نژاد، از صحنه معادالت س

خود در ارگان ھای سرکوب چون سپاه پاسداران و واگذاری صنايع مھم و حياتی کشور چون نفت و گاز و پتروشيمی به 

م چنين عرصه سپاه و انتخاب سرداران سپاه به وزارت و نمايندگی مجلس و استانداری ھا، شھردای ھا و فرمانداری ھا و ھ

پيرمردھا و ريش سفيدان « با ئیديپلماتيک، نمی خواستند خود را با جناح اصول گرايان سنتی يا به تعبير احمدی نژاد و مشا

  .کنند» ھم سو

، ھنگامی که از حمايت رھبر و سپاه و غيره برخوردار شدند حمالت خود را به خانواده ئی مشا- ھم چنين تيم احمدی نژاد 

احمدی نژاد، حتی بارھا با اسم و رسم به ھاشمی حمله کرد و دختر . انی و جناح اصالح طلبان شدت بخشيدندھاشمی رفسنج

 را که خامنه ای و احمدی نژاد بر سر اصالح طلبان و رفسنجانی آوردند اکنون ئیھمان بال. و پسرش را نيز زندانی کردند

وريزی نيروھای حکومت اسالمی ادامه خواھد يافت از اين رو، بی ترديد اين روند فر! نوبت تيم احمدی نژاد رسيده است

  !بايد منتظر بود و ديد کی نوبت تيم سيدعلی خامنه ای از راه می رسد؟

س دولت و يارانش را باز گذاشت تا آن ھا در عرصه داخلی اصالح طلبان و رفسنجانی ئيدر واقع خامنه ای، نخست دست ر

 به فعاليت ھای اتمی و شعارھای ضدغربی و غيره قدرت تأکيدعرصه بين المللی نيز با و غيره را به حاشيه برانند و در 

، رسما آرای موسوی و کروبی را باطل ٨٨ل، خامنه ای در انتخابات رياست جمھوری سال ين دليبه ھم. خود را نشان دھند

، ١٣٨٨ خرداد ٢٩در نماز جمعه روز خامنه ای، . کرد و اعالم نمود که نظر محمود احمدی نژاد به نظرش نزديک تر است

  .با صدای بلند اين موضوع را فرياد زد

از روی گيتی و قطع کردن دست » اسرائيل« چون مديريت بر جھان، محو کردن ئیبه اين ترتيب، احمدی نژاد حرف ھا

ی فيلم ظھور نزديک غارتگران بيت المال، ھاله نور در اطرافش ھنگام سخن رانی در سازمان ملل، تھيه و توزيع ميليون

است و ھم چنين سرکوب شديد منتقدين و فعالين جنبش ھای اجتماعی و اعدام ھا در خيابان ھا را افزايش داد؛ به عالوه، 
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. منابع و درآمدھای کالن کشور را به دل خواه خود، حتی بدون توجه به ھشدارھا و اخطارھای مجلس و غيره بر باد داد

  ...ياد می زد که دولتش دولت امام زمان است؛ امام زمان آن را در ھمه جا ھدايت می کند واحمدی نژاد، حتی بارھا فر

 ١١اما با برکناری وزير اطالعات توسط احمدی نژاد و برگرداندن او به وزارتش با فرمان خامنه ای و سرانجام پس از 

در اعتراض به اقدام رھبر، اختالفات بين اصول گرايان » دور کاری«گفته نزديکانش روز خانه نشينی احمدی نژاد و يا به 

  .حاکم علنی تر شد و رفته رفته به يک شکاف بزرگ تبديل گرديد

. معرفی شدند» جريان انحرافی« ناگھان احمدی نژاد و يارانش از سوی اصول گرايان طرفدار خامنه ای، ئیدر چنين فضا

، مجلس، شورای نگھبان، ئیستگاه تحت نظر رھبری مانند صدا و سيما و روزنامه کيھان، دستگاه قضادر اين ميان، کليه د

 تبديل ئیامام جمعه ھا، بسياری از فرماندھان رده باالی سپاه پاسداران به منتقدين و مخالفين دولت احمدی نژاد، به ويژه مشا

  .شدند

نژاد بود به اين جمع مخالفين او پيوست به   از حاميان دولت احمدی حتی آيت هللا محمد تقی مصباح يزدی که پيش از اين

ترين خطری است که تاکنون اسالم را تھديد کرده است و آن ھم از   کنم شديد خطری که من احساس می«: طوری که گفت

  !» ھا در حال رشد ھستند  است که در بين خودیئیھا تالش نفوذی 

ک نکته بسيار مھم را در معادالت خود در نظر نگرفته بودند و آن حساب باز کردن بی يدر واقع احمدی نژاد و طرفدارانش 

حال آن که سپاه خود را . چون و چرا، روی حمايت سپاه پاسداران و بسيجی ھا و لباس شخصی ھا و نيروھای امنيتی بود

 و نظامی کشور آماده می کرد و برای سلطه کامل بر روندھای تصميم گيری ھای کالن اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک

خامنه ای ھم تمايل بيش تری به افزايش قدرت نظامی و توان اقتصادی و سياسی سپاه و گسترده شدن حدود اختياراتش 

  .داشت

اکنون به جرات می توان گفت قدرت اصلی در حکومت اسالمی، در دست سپاه متمرکز است و رھبر نيز برای حفظ 

  .تيار و امکان بی سابقه ای را به سپاه پاسداران و ديگر نيروھای امنيتی واگذار کرده استموقعيت خود، ھمه نوع اخ

. از سوی ديگر، سياست ھای خامنه ای نشان می دھد که برای او، پست رياست جمھوری، بيش تر يک پست تشريفاتی است

خواھد » تدارکاتچی« قول خاتمی پست پس از اين نيز پست رياست جمھوری، به مراتب نسبت به سابق حاشيه ای تر و به

ھرنوع ارجاع به قانون اساسی و غيره، پوچ . است جمھورى نيز بعد از اين تکرار نخواھد شديارات قانونى ريبحث اخت. شد

بنابراين، انتخابات در حکومت اسالمی، واقعا نماش و مسخره است و صرفا با ھدف توھم پراکنی در افکار . در خواھد آمد

رگزار می شود که افکار عمومی فکر کند در ايران نيز ھمانند ساير کشورھای جھان، انتخابات و آزادی کانديد عمومی ب

شدن، رای دادن و انتخاب شدن وجود دارد و مردم از اين طريق، در تصميمات و روندھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی 

زادی و فردی و جمعی و بيان و قلم و تشکل وجود ندارد و به در حالی که در ايران، ھيچ نوع آ!  می گذارندتأثيرحکومت 

  .تبع آن، انتخابات نيز به معنای واقعی پوچ و بی معنی و غيرواقعی است

نھايتا ھشت نفری که از غربال شورای نگھبان باقی ماندند و به جامعه معرفی شدند از با سابقه ترين کادرھای حکومت 

ھمه آن ھا با شرکت در سرکوب ھا و کشتارھا و ترورھا حکومت اسالمی در . ن آن ھستنديئاسالمی، اما رده ھای نسبتا پا

خامنه ای، ھم در واقع کسی را می خواھد که در مقابل حرف و فرمان . اين سی و چھار سال، نقش داشتند و ھنوز ھم دارند

است جمھوری، تنھا چھره برجسته شان، حسن در ميان اين ھشت نامزد ري. بگويد و مطيع او باشد» بلی قربان«ھای او، فقط 

روحانی است که می توان گفت تقريبا جناح ھای مختلف حکومتی نسبت به او، آن چنان موضع تخاصمی ندارند و در نزد 

بقيه کارچاق کن و بازارگرم کن تنور اين انتخابات . نھادھای سطح بين المللی و دولت ھا نيز تا حدودی شناخته شده است

  .تندسرد ھس
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ھر چند که رفسنجانی، رد صالحيت شده است اما دو تن از وزرای دوران رياست جمھوری او، يعنی واليتی و غرضی، از 

روحانی ھم از قبل اعالم کرده بود که اگر ھاشمی وارد انتخابات . سوی شورای نگھبان صاحب صالحيت شناخته شده اند

  .شوند حاضر است به نفع او کنار برود

س از رد صالحيت ھاشمی رفسنجانی، طرفداران او و اصالح طلبان در صورت شرکت در انتخابات، رای خود را احتماال پ

از اين رو، به نظرم حسن روحانی در بين کانديدھای موجود، برای ھمه جناح بندی ھای . به حسن روحانی خواھند داد

 نيز ھم چنان در پرده ابھام قرار مسألهاما اين . درونی حکومت، اصلح تر است و نسبت به ديگران شانس بيش تری دارد

دارد؛ يعنی اگر روحانی رای بياورد آيا خامنه ای آرای او را ھمانند آرای موسوی، به حساب کس ديگری نخواھد گذاشت؟ 

  !يعنی کسی که نظرش بيش تر به نظر خامنه ای، نزديک تر است

   

، ئیمحسن رضا: بان صالحيت شان پذيرفته شده است عبارتند ازھشت کانديدای رياست جمھوری که از سوی شورای نگھ

اکبر واليتی و سعيد  غالمعلی حدادعادل، حسن روحانی، محمدرضا عارف، سيدمحمد غرضی، محمدباقر قاليباف، علی

  . جليلی

ه مجلس خبرگان  نمايند١٣٧٨حسن روحانی، که از قبل گفته بود اگر ھاشمی بيايد او به نفع وی کنار خواھد رفت، از سال 

، عضو شورای عالی امنيت ملی ١٣۶٨او از سال . ، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است١٣٧٠رھبری و از سال 

او، .  نيز رياست مرکز تحقيات ستراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عھده دارد١٣٧١است و ھم چنين از سال 

او، .  بود١٣٨۴ تا ١٣۶٨و دبير شورای عالی امنيت ملی از سال س مجلس شورای اسالمی در دوره چھارم و پنجم ئينايب ر

  .ای ايران بود س تيم ھسته ئيدر اين سمت، ر

از حسن روحانی به عنوان گزينه نزديک به ھاشمی «: سايت الف، سايت توکلی نماينده مجلس، درباره روحانی نوشته است

) فاطمه و ياسر ھاشمی(  نامزدی ايشان نيز فرزندان ھاشمی رفسنجانی ياد می شود؛ چنان که در ھمايش انتخاباتی اعالم

  ».حضور داشتند

عارف، در ابتدای به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، در دستگاه ھای . دومين نفر نزديک به ھاشمی، محمدرضا عارف است

، در سمت ٧۶ تا ٧٣ھای  دولتی ھم چون شرکت مخابرات و وزارت فرھنگ و آموزش عالی فعاليت داشت و در سال 

، وزير پست و ٧٩ تا ٧۶ ھای   دولت خاتمی در سال پس از آن نيز در کابينه. رياست دانشگاه تھران فعاليت کرده است

 ريزی  س سازمان مديريت و برنامهئيس جمھور و رئي نيز به عنوان معاون ر٨٠ تا ٧٩ ھای  تلگراف و تلفن بود و در سال

عارف، عضو شورای عالی . س جمھور بودئي، معاون اول ر١٣٨۴ تا ١٣٨٠ای او در سال ھ. کشور، فعاليت کرده است

بنابراين، محمدرضا عارف ھم از ياران نزديک سيدمحمد . انقالب فرھنگی و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است

 بستن عارف، از ھمان سال ھای نخست انقالب تاکنون، به ويژه در سرکوب دانش جويان و. خاتمی و ھم رفسنجانی است

  .دانشگاه ھا و طرح ارتجاعی انقالب فرھنگی نقش فعالی ايفا کرده است

 صددرصد خامنه ای، غالمعلی حداد عادل، محمد باقر قاليباف و علی اکبر واليتی تأئيدکانديداھای جناح اصول گرای مورد 

احتماال در . ھم جمع شده بودندگرد) ١ + ٢(سه نفر اول قبل از ثبت نام در قالب ائتالف پيشرفت . و سعيد جليلی است

ری در بين اين چھار نفر صورت خواھد گرفت و به نفع ھمديگر کنار خواھند رفت تا آرايشان تقسيم ئيروزھای آتی، تغ

  .نشود

 نيز معاون ١٣٧٢ تا ١٣۶١، معاونت وزارت ارشاد را بر عھده داشت و طی سال ھای ١٣۵٨غالمعلی حداد عادل، در سال 

 سال نمايندگی تھران در مجالس ششم، ھفتم، ھشتم و نھم بود و در فاصله سال ١٣او، به مدت . رورش بودوزير آموزش و پ
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 تاکنون نيز به عنوان مشاور عالی سيدعلی خامنه ای، فعاليت ١٣٨٧او از سال . س قوه مقننه بودئي ر١٣٨٣ تا ١٣٨٧ھای 

  .دارد

ران، به يکی از چماقداران حکومت تبديل شد و با آغاز جنگ  مردم اي١٣۵٧محمدباقر قاليباف، پس از پيروزی انقالب 

 نيز ١٣٧٩ سپاه شد و در سال ئی، به دستور خامنه ای فرمانده نيروی ھوا١٣٧۶او در سال . ايران و عراق به جبھه رفت

سمت باقی ، شھردار تھران شد و تاکنون به مدت ھشت سال است که در اين ١٣٨۴در سال . فرمانده نيروی انتظامی ايران

  . نيز کانديد انتخابات رياست جمھوری بود١٣٨۴او، در سال . مانده است

قاليباف در قسمتی از سخنانش، با . اخيرا نواری دو ساعته از سخن رانی پاسدار قاليباف، شھردار تھران انتشار يافته است

 با تظاھرات خيابانی دانش ئیرويارواشاره به سابقه خدمت و حاضر در صحنه بودند برای سرکوبی، به اقدام خودش در 

، زمانی که آن ھا به طرف اقامتگاه خامنه ای راه افتاده بودند اشاه می ٧٨جويان در اعتراض به حمله کوی دانشگاه در سال 

 عکس. بودم) سپاه پاسداران (ئیکف خيابان وقتی به سمت بيت رھبری راه افتادند، بنده فرمانده نيروی ھوا«: کند و می گويد

تار ومار (واستادم کف خيابون، که کف خيابون اونجا رو جمع کنم . با حسين خالقی. من روی موتور ھزار با چوب ھست

م، افتخارمون ھم ئيم کف خيابون چوب بزنيم، جزو چوب زنائي که الزم بشه بيائیپس نگاه کنيد، اون جا). کردن جمعيت

  ».ھست

او، در دوره اول مجلس به . ان پزشک مدتی معاون وزارت بھداری بود، به عنو۵٧اکبر واليتی، پس از انقالب  علی

نمايندگی مردم تھران انتخاب شد و سپس به مدت شانزده سال، در دوره ھای رياست جمھوری آيت هللا خامنه ای و آيت هللا 

 ای در امور بين الملل ، به عنوان مشاور خامنه١٣٧۶او، از سال . ھاشمی رفسنجانی، به عنوان وزير خارجه فعاليت داشت

نام واليتی، در بسياری از ترورھای خارج کشور حکومت اسالمی بر . منصوب شده و تاکنون در اين سمت باقی مانده است

  . اينترپل تحت تعقيب استپوليسزبان ھا افتاده و به دليل نقشی که در اين ترورھا داشت ھم اکنون نيز از سوی 

. ، به عنوان نامزدھای مستقل نام برده می شودئی محمد غرضی، سعيد جليلی و محسن رضاداستان جالب تر اين است که از

اما روشن است که اين تقسيم بندی بين جناح خامنه ای صورت گرفته است و ! اما روشن نيست آن ھا از کی مستقل ھستند؟

واليتی، مدتی پيش گفته بود که تالش .  نرسيده اندیئفعال اين تيم با تيم اولی، يعنی قاليباف، حداد عادل و واليتی به توافق نھا

  . نرسيده استئیھايشان برای جلوگيری از ترافيک کانديداھای ھم فکرشان به جا

سيدمحمد غرضی، وزير نفت در دولت ميرحسين موسوی و وزير پست و تلگراف و تلفن در دولت اکبر ھاشمی رفسنجانی 

س شورای اسالمی، استانداری خوزستان، استانداری کردستان و فعاليت در سپاه او، ھم چنين نمايندگی دور اول مجل. بود

پاسداران را در سوابق کاری خود دارد و نقش بسيار مھمی، به ويژه در کشتارھا و سرکوب ھای خونين مردم اين مناطق 

  .عھده دار بوده است

، به وزارت امور خارجه رفته و در سال ۶٨ سال جنگ ايران و عراق است که در» جانبازان«سعيد جليلی، از سپاھيان و 

ی وزارت امريکا به اداره معاونت اروپا و ٨۴او، پس از سال .  نيز به فعاليت در دفتر خامنه ای، منصوب شده است٨٠

ای حکومت  يت پيگيری موضوع ھسته مسؤولجليلی در حال حاضر، دبير شورای عالی امنيت ملی و . خارجه منصوب شد

  .تاسالمی اس

، از سوی خمينی به ١٣۶٠او در شھريور . ، به عضويت شورای فرماندھی سپاه درآمد١٣۵٨، در خرداد ئیمحسن رضا

. ، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام شد١٣٧۶فرماندھی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد و در شھريور 

ت جمھوری بود اما دو روز پيش از برگزاری انتخابات  کانديد انتخابات رياس١٣٨۴، در انتخابات رياست جمھوری ئیرضا

  .او، ھم چنين يکی از نامزدھای دوره دھم رياست جمھوری بود.  گيری کرد کناره
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، به ويژه در کشتارھای ھولناک دھه نخست حکومت اسالمی ايران و در سرکوب مردم کردستان، خوزستان، ئیرضا

ھا و اعدام ھا و ترورھای داخل و خارج کشور، نقش مھمی را به عھده سيستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و دستگيری 

  .داشت

اما يک فاکتور مھم ديگر را نيز نبايد از نظر دور نگاه داشت و آن ھم اين است که احتمال دارد به دليل عدم شرکت مردم و 

  .دور دوم کشيده شودضعيف بودن موقعيت ھمه کانديداھا، دور نخست انتخابات ھيچ کدام رای نياورند و به 

 خرداد، احتمال دارد تا روزی که انتخابات برگزار خواھد شد تنی چند از نامزدھا در بند و بست و معامله با ٢۴ھم چنين تا 

  .ھمديگر و وعده پست و مقام وزارت، به نفع ھمديگر کنار بروند تا آرايشان پراکنده نشود

جناح ھا و نامزدھای اخير و يا رد شدگان رياست جمھوری در سرکوب ھای به اين ترتيب، نه تنھا ھمه سران و مقامات و 

ھولناک مردم ايران و کشتار و ترور و سانسور نقش داشته اند، بلکه برخی از آن ھا در ترورھای فعالين سياسی خارج 

 بين پوليسن ھا از سوی کشور و يا عليه منافع کشورھای ديگر نيز نقش طراحی و مديريت داشته اند از اين رو، برخی از آ

  .المللی تحت تعقيب ھستند

ن در سخنان خود به آن ھا اشاره کرده است، شامل افرادی چون ير امور خارجه آرژانتيرانی که وزيبرای مثال، متھمان ا

ان، يص مصلحت نظام، علی فالحيس مجمع تشخئير دفاع جمھوری اسالمی، اکبر ھاشمی رفسنجانی، ريدی، وزياحمد وح

ن يشير امور خارجه پيتی، وزيص مصلحت نظام و علی اکبر والير مجمع تشخي، دبئین اطالعات، محسن رضايشي پريوز

  .، برای آن ھا حکم جلب صادر کرده است٢٠٠۶ن الملل از سال ي بپوليسران، است که يا

ن، از يآرژانت. گذاشت زخمی بر جای ٣٠٠ کشته و حدود ٨۵، »ايآم«رس يان بوئنوس آيھودي در مرکز ١٩٩۴انفجار سال 

هللا  ران و افراد وابسته به گروه حزب ي ھای دولتی ا د برخی مقامي گو ن حادثه را که میيھمان زمان در تالش است تا متھمان ا

  .ز محاکمه بکشانديلبنان ھستند، به پای م

نا فرناندز يستين حال، کريبا ا. دادل نخواھد ين انفجار را رد کرده و گفته است که متھمان را تحويران بارھا دخالت در ايا

ته يک کميل يران، در خصوص تشکي ماه، خبر داده بود که کشورش با ا ن، روز ھشتم بھمنيس جمھوری آرژانتئيکرشنر ر

  .ده استين به توافق رسيان آرژانتيھودي مرکز ١٩٩۴قات در مورد انفجار سال يمستقل برای انجام تحق

ر دفاع ير ميان دو کشور قرار است وزين اعالم کرد که در چارچوب توافق اخيرجه آرژانتر امور خاي بھمن ماه وز١١روز 

  .ک قاضی پاسخ بدھنديت سؤاالن پرونده آمده، در تھران به ي شان در ا گر که ناميرانی ديران و ھفت چھره ايا

عناصر مھم . اجرا شدترور معروف رستوران ميکونوس نيز در دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، طراحی و 

  :حکومت اسالمی، که بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه ميکونوس، آمرين اين ترور سازمان يافته بوده اند عبارتند از

در قانون . سيدعلی خامنه ای، در زمان وقوع ترور ميکونوس در حال سپری کردن سال ھای اوليه رھبری خويش بوده است

دادگاه ميکونوس او را به عنوان يکی از . کومت، فرماندھی کل قوا را بر عھده دارداساسی حکومت اسالمی، رھبر ح

 اول کميته ای فوق مسؤولگفته شده است که علی خامنه ای، . افرادی که دستور اين ترور را صادر کرده اند محکوم کرد

   .سری در حکومت اسالمی بوه است

يادی از او، به عنوان مرد شماره دو حکومت اسالمی، پس از خمينی س جمھور وقت که مدت زئياکبر ھاشمی رفسنجانی، ر

ياد می شد در اواخر دور دوم رياست جمھوری توسط دادگاه ميکونوس، پس از علی خامنه ای، به عنوان يکی از اعضای 

   . محکوم شد وئیدايم کميته امور ويژه و شخص رده دومی که فرمان اجرای عمليات ترور ميکونوس را داده است، شناسا
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ر اطالعات جمھوری اسالمی و يکی از اعضای دايمی کميته امور ويژه در زمان وقوع اين ترور سازمان يان، وزيعلی فالح

ترور ميکونوس در » طراحی«او، به دليل . او وزير اطالعات در کابينه ھاشمی رفسنجانی بود. يافته و دولتی بوده است

  .او ھم اکنون نماينده مجلس خبرگان رھبری است.  غياب او حکمش صادر گرديددادگاه آلمان مجرم شناخته شد و در

. يت فرماندھی تيم اعضامی ترور را می دھدمسؤولدر جريان ترور ميکونوس، علی فالحيان به عبدالرحمن بنی ھاشمی 

ی و ھمراھانش را به عبدالرحمن بنی ھاشمی، شخصی است که به ھمراه يک لبنانی ديگر وارد رستوران می شود و شرفکند

  .رگبار می بندد

شخص لبنانی پس از پايان رگبار مسلسل با شليک تير خالص به ھر يک از قربانيان از قتل آن ھا اطمينان حاصل کرده و 

عبدالرحمن بنی ھاشمی، بالفاصله پس از انجام ترور از آلمان گريخت و از . ھر دو با ھم به سمت ماشين فرار می گريزند

  .ری ثالث به ايران باز گشت و دستگير نشدطريق کشو

محمد ھادی ھادوی مقدم، جاسوس اعزامی وزارت اطالعات ايران برای جمع آوری اطالعات در خصوص گروه ھای کرد 

او، يک سال قبل از ترور ميکونوس در سال . مخالف حکومت اسالمی و رھبران حزب دموکرات کردستان ايران بوده است

ر کرده و پس از جمع آوری اطالعات در خصوص گروه ھای مخالف ايرانی در آن کشور، گزارش کار ، به آلمان سف١٩٩١

  .علی فالحيان بالفاصله اين اطالعات را در اختيار کميته امور ويژه قرار می دھد. خود را به علی فالحيان می رساند

س و يکی از اعضای ثابت کميته امور ويژه علی اکبر واليتی وزير امور خارجه حکومت اسالمی، در زمان ترور ميکونو

  .نقش او، در ھماھنگی امور خارجه به منظور تسھيل انجام اين عمليات توسط تيم ترور ارزيابی شده است. بوده است

محسن رضائی ميرقائد، به عنوان فرمانده سپاه پاسداران حکومت اسالمی، يکی از اعضای ثابت کميته امور ويژه بوده که 

 اينترپل قرار پوليساو در دادگاه ميکونوس محکوم شد و تحت تعقيب .  عمليات ھای اين کميته قرار داشته استدر جريان

  .او ھم اکنون دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام جمھوری اسالمی است. دارد

 اين ترور، نقش اين سفارتخانه در زمان وقوع. امير حسين موسويان، در دولت ھاشمی رفسنجانی سفير ايران در آلمان بود

» پژوھشگر« به عنوان امريکا اکنون در دانشگاه پرينستون  او، ھم. مرکز ترور و جاسوسی در اروپا را به عھده داشته است

  .فعاليت دارد

 نام او، به عنوان  .محمد محمدی ری شھری، وزير اطالعات سابق که يکی از اعضای ثابت کميته امور ويژه بوده است

  . بر مسند قدرت بوده اند نيز به چشم می خورد۶٧ ليست عناصر شاخصی که در زمان کشتار وزير اطالعات در

او، جزء . رضا سيف الھی فرمانده حفاظت اطالعات نيروی انتظامی و يکی از اعضای دايمی کميته امور ويژه بوده است

 با حکم علی خامنه ای به سمت ١٣٧١ الھی، در دوم مھرماه سيف . بوده است» خط امام«گروه دانش جويان مسلمان پيرو 

او، در حال حاضر به عنوان معاون ھماھنگ کننده مجمع تشخيص مصلحت نظام . فرماندھی نيروی انتظامی منصوب شد

  .مشغول فعاليت دارد

او، . ابوالقاسم خزعلی، در زمان ترور ميکونوس عضو شورای نگھبان و يکی از اعضای ثابت کميته امور ويژه بوده است

 سال، عضو مجلس خبرگان رھبری ٢٠از تدوين کنندگان قانون اساسی جمھوری اسالمی، عضو سابق شورای نگھبان برای 

  . بنياد غدير استمسؤولاز ابتدا تاکنون و 

 ھماھنگ کننده عمليات ترور ميکونوس و ارايه دھنده خدمات لجستيک به تيم ترور در آلمان بوده مسؤولکاظم دارابی، 

 ھماھنگی با حزب هللا لبنان برای به کار گيری چھار لبنانی عامل در ترور مسؤولمی شود او، ھم چنين گفته . است

او در آلمان، دستگير شد و پس از گذشت پانزده سال مورد عفو قرار گرفت و پس از آزادی به . ميکونوس نيز بوده است

  .ايران بازگشت
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وح هللا خمينی به منظور اتخاذ تصميم در مورد امور پر اھميت در کميته امور ويژه، کميته ای است که پس از مرگ ر

  .در قانون اساسی حکومت اسالمی چنين کميته ای وجود خارجی ندارد. حکومت اسالمی تاسيس شد

 اطالعاتی است که ماورای مجلس و ديگر نھادھا فعاليت داشته و -  کميته ھای طبقه بندی شده امنيتی  اين کميته يکی از 

  .يما زير نظر رھبر حکومت اسالمی ايران فعاليت می کندمستق

وزير (، علی فالحيان )س جمھور وقتئير(در زمان ترور ميکونس، اعضای دايمی اين کميته ويژه، اکبر ھاشمی رفسنجانی 

 ئی، محسن رضا)وزير اطالعات سابق(، محمد ری شھری )وزير امور خارجه وقت(، علی اکبر واليتی )اطالعات وقت

و ابولقاسم خزعلی ) فرماندھی وقت حفاظت اطالعات نيروی انتظامی(، رضا سيف اللھی )رمانده وقت سپاه پاسدارانف(

  .بوده اند) عضو شورای نگھبان(

تمامی اعضای کميته امور ويژه به ھمراه عامالن ترور ميکونس در دادگاھی که در ھمين ارتباط و به مدت سه سال و نيم 

بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه ميکونس، .  برای آنان صادر شدئی محکوم شدند و حکم قضادر آلمان برگزار شد،

 بين الملل قرار دارند و به محض خروج پوليسبسياری از افرادی که نام شان در ليست فوق آمده است ھم چنان تحت تعقيب 

  .از کشور می بايست دستگير شوند

پور بختيار، کاظم رجوی، حميد بھمنی، غالم کشاورز، صديق کمانگر، عفت حکومت اسالمی ايران، کسانی ھم چون شا

قاضی، عبدالرحمان قاسملو، دھکردی و ده تن ديگر از فعالين سياسی اپوزيسيون را در کشورھای پاکستان، عراق، ترکيه، 

اری، پونده، فروھرھا، سيرجانی در داخل ايران نيز مخت. ترور کرده اند... ايتاليا، سوئيس، فرانسه، آلمان، سوئد، اتريش و

  .را ترور کرده اند... و

ھمين نمونه ھای نشان می دھد که در حکومت اسالمی ايران، ھيچ عنصر و جناحی از آن از سرکوب و کشتار و ترور و 

رخی ھر چند سال ھاست که برخی از آن ھا به دليل زيادی روی و تماميت خواھی ب! غارت اموال عمومی مردم مبرا نيستند

بنابراين، کليت عناصر و عوامل و جناح . ديگر در تقسيم قدرت و حاکميت، به رقابت و مخالفت شديد با ھمديگر برخاسته اند

 مردم ايران، ھر کدام به سھم خود و در حد توان و ۵٧ھای تشکيل دھنده حکومت اسالمی از ھمان پيروزی انقالب بھمن 

انه و وحشيانه ای را عليه مردم اعمال کرده اند و در ھيچ دوره ای اين سياست موقعيت شان در حاکميت، سياست ھای جاني

ر نکرده و امروز نيز ھم چنان وحشی گری ھا و جنايت ھايش عليه بشريت با ئيھای کالن حکومت اسالمی عليه مردم، تغ

  .اقدام ھای تروريستی و تبه کارانه شان ادامه دارد

ضحکه انتخابات رياست جمھوری نزديک می شود با انبوھی از تھديدھا و جنايات به اين ترتيب، جامعه ما ھرچه به م

کابوسی که سران حکومت از خيزش ھای اعتراضی در اين روزھای پيش و يا پس از انتخابات . حکومت نيز روبرو است

ی يک ماه اخير در بندرعباس، اعدام ھا را افزايش داده اند ط. دارند ماه ھاست اقدامات سرکوبگرانه خود را تشديد کرده اند

در تاريخ اول خرداد ماه خبرھا حاکی از . اندگوھردشت کرج، زاھدان، بيرجند و نقاط ديگر ايران ده ھا زندانی اعدام شده 

وحشتی به اين شکل بود که جانيان حکومتی نخست يک زن را به حکم حاکم شرع يکصد ضربه شالق زدند و سپس بدن 

  .آويختند و نھايتا جنازه را به خانواده و نزديکان او تحويل دادندخونين او را به دار 

ھا و شکنجه   الملل، در آخرين گزارش خود از وضعيت حقوق بشر در جھان، ضمن انتقاد از شمار اعدام  سازمان عفو بين

ای شديد عليه آزادی بيان و  ھ ھای حکومت اسالمی، ھم چنان به اعمال محدوديت  کرده است که مقام تأکيدزندانيان در ايران 

  . دھند آزادی تشکل ادامه می
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 ھا قرار گرفته، آمده است که بنا بر اعالم  ، در اختيار رسانه١٣٩٢ شنبه، دوم خرداد ماه  در اين گزارش که روز پنج

منابع «ه  اند و اين در حالی است که به گفت  تن در ايران اعدام شده٣١۴ ھای ايران در يک سال گذشته،  خبرگزاری

  .ديگر نيز به صورت پنھانی صورت گرفته است»  اعدام٢٣٠«کم  دست » غيررسمی معتبر

به گفته اين سازمان . نيز بيش تر باشد»  مورد۶٠٠«تواند از  ھا در ايران می   دارد که رقم واقعی اعدامتأکيدالملل،  عفو بين

افزايد اگرچه در يک سال  اين گزارش، ھم چنين می . تدر مالء عام صورت گرفته اس»  اعدام۶٣کم  دست «حقوق بشری، 

  .در ايران در صف اعدام با سنگسار قرار دارند»  تن١٠کم  دست «گذشته موردی از سنگسار گزارش نشده است، اما 

 ھای يک سال گذشته در ايران مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده و در پی   درصد اعدام٧١ گويد که  الملل می عفو بين 

  .صورت گرفته است»  ھای ناعادالنه دادگاه«برگزاری 

   ھا و تشکل  ھای شديد عليه آزادی بيان، انجمن  الملل، در گزارش ساالنه خود ھم چنين به اعمال محدوديت سازمان عفو بين

  .ھا اشاره کرده و از بازداشت افراد به دليل استفاده از حق آزادی بيان انتقاد کرده است

 مسلمان ١٩کم  دست « گزارش به نبود آزادی مذھب در ايران نيز اشاره شده و آمده است که در يک سال گذشته در ادامه اين

در کردستان، به دليل باور مذھبی خود بازداشت » مذھب ھشت سنی «در آذربايجان و »  تن ديگر١٣«در خوزستان، » سنی

در . برند نيز در ايران در بازداشت به سر می » ئی بھا١٧٧ کم  دست« شده است که تأکيددر اين گزارش، ھم چنين .  اند شده

  اھل خوزستان ايران در فروردين»  عرب٢۴کم  دست « الملل به بازداشت  ھای ملی نيز عفو بين حوزه نقض حقوق اقليت 

  .ماه سال جاری اشاره کرده است

 ھای غيرانسانی  مجازات«، »گرايان و دگرباشان  تبعيض عليه زنان، ھمجنس« الملل، در گزارش خود ھم چنين به  عفو بين

، » ھای خودسرانه بازداشت«در ايران، » شرايط ناگوار پناه جويان و پناھندگان«، »قطع عضو و اعدام«نظير » و ظالمانه

  با آنشکنجه زندانيان و بدرفتاری «و »  ھای ناعادالنه برگزاری دادگاه«، »وضعيت نامطلوب فعاالن حقوق بشر در ايران«

  .اشاره کرده است» ھا

اکنون مطابق گزارش بانک جھانی، . از سوی ديگر، تورم و گرانی مانند ھيوال و به طور افسارگسيخته در حال افزايش است

بانک جھانی در گزارش وضعيت اقتصادی ايران در سال  . ايران به لحاظ شدت تورم در جھان به رتبه سوم رسيده است

افزايش قيمت «: روردين ماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی ايران را منفی اعالم کرد و نوشت، که نيمه دوم ف٢٠١٢

کاالھای وارداتی به دليل افزايش قيمت انرژی و کاھش ارزش لایر نيز بر عملکرد بخش صنعتی و غيرنفتی اقتصاد ايران 

 درصد ارزش خود را از ٨٠ حدود ٩١به اسفند مطابق برآورد بانک جھانی، لایر در يک سال منتھی » .اثر منفی گذاشت

ن آمده است و ئي درصد قدرت مردم پا٧٠سران و مقامات حکومتی نيز می گويند براساس آمارھای موجود . دست داده است

  . درصد پروژه ھای عمرانی دولت خوابيده است٨٠

مرغ با آغاز خيز افزايش قيمت در ھر . ست ا بھای ھر کيلوگرم مرغ در روزھای اخير افزايشی قابل توجه را تجربه کرده

 ھزار تومان به فروش می ۶ تا ۵برنج وارداتی، .  تومان رسيد٧۶٠٠ تومان و ھر شانه تخم مرغ به ۵٨٠٠کيلوگرم به 

در حالی که زمزمه افزايش قيمت نان اين .  درصد افزايش يافته است۴٠ ھای اخير بھای ھرکيلو روغن حدود  در ھفته. رسد

  .رسد ر محافل اقتصادی به گوش می روزھا د

به گزارش روزنامه ھای حکومتی، ھزينه يک شب .  درصد گران تر شده اند١٠٠بسياری از داروھا کمياب و يا بيش از 

اين در حالی ست که دست مزد ماھانه کارگری .  ھزار تومان افزايش يافته است۶٠٠بستری در بيمارستان خصوصی تا 

! با اين حال سکوت سنگين بين مديران حوزه سالمت نظر ھمگان را جلب کرده است. ر ماه است ھزار تومان د۴٨٠حدود 

 و افزايش ھزينه تجھيزات پزشکی ئی ھای درمانی در کشور از سو به گزارش قدس آنالين، ھم زمان با افزايش نرخ تعرفه
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لينگ يا ھمان اقامت در بيمارستان ھا نيز ن ھمه چيز دست به دست ھم داده تا قيمت ھتمسؤوالاز سوی ديگر و عدم توجه 

اين . افزايش پيدا کند به گونه ای که اين افزايش ھزينه ھا تحميل بار ھزينه ھای درمان بر بيماران را دو چندان می کند

اتفاق درحالی است که افزايش قيمت ھتلينگ قرار بود با افزايشی مشابه با تعرفه ھای درمانی صورت پذيرد اما نه تنھا اين 

  .ن با افزايش ھفتاد درصدی مواجه شدمسؤوالروی نداد بلکه قيمت ھتلينگ به گفته 

بر اساس آمار، قيمت ھتلينگ بيمارستان ھا طی ھشت ماه گذشته با رشد ھفتاد درصدی مواجه شده است که طی اين مدت دو 

ه حداقل ھزينه ھتلينگ در بخش خصوصی اين گزارش خاطرنشان کرده ک. ر تعرفه در خدمات درمانی رخ داده استئيبار تغ

ن ئي ھزار تومان تع٢١٠ ھزار تومان و در اتاق ھای دو تخته ٢٧٠برای بيمارستان ھای درجه يک، در اتاق ھای يک تخته 

  شده است

فعالين جنبش ھای اجتماعی ايران به ويژه نيروھای برابری طلب مدافع جنبش کارگری و سوسياليست، نبايد منتظر وقايع 

د به خودی باشند از اين رو، بايد مبارزه شان عليه کليت حکومت اسالمی را با طرح و نقشه عمل خودشان پيش ببرند و خو

تاکتيک ھای سياسی و اجتماعی خود را به طور مستقل در مقابل آن شرايط تاريخی حساسی که پيش می آيد ھمانند نمايش 

 مداوم و پيگير خود نگذارند مردم با حضور بر سر صندوق ھای رای انتخابات رياست جمھوری، قرار دھند و با روشنگری

  .به سياھی لشکر جنايت کاران تبديل شوند

بی ترديد در اين شرايط حساس، ھمه گرايشات مخفی و علنی وارد صحنه سياسی کشور می شوند تا اھداف خود را پيش 

، در مخالفت با کليت حکومت اسالمی و نمايش انتخاباتی آن، در اين ميان، طبيعی ست که مردم مبارز به ويژه جوانان. ببرند

از اين رو، دور از انتظار . به فکر تشکيل صف طبقاتی خودشان ھستند و اين فضا و موقعيت تاريخی را از دست ندھند

ر گرفتن کليه ، و با در نظ... چون زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد عدالت اجتماعی و ئینيست که با شعارھا

موازين امنيتی، به پا خيزند و خواست ھا و مطالبات بر حق خود را مطرح کنند؛ صرفا فضای سياسی و اجتماعی کشور را 

ھيچ شکی نيست که دعوای جناح ھای . به طرفداران برگزيدگان و رد شوندگان شورای نگھبان و خامنه ای واگذار نکنند

زيرا ما در راستای آزادی و نابودی حکومت جھل و جنايت و اعدام . ھروندان ندارددرونی حکومت، کم ترين ربطی به ما ش

اسالمی مبارزه می کنيم، در حالی که آن ھا، سھم خود را از قدرت و ثروت و حاکميت می خواھند و ھمگی آن ھا با ھر 

در اين ميان، . نوشت ھستنداختالف و دعوای درونی خود، در راستای حذف و بقای حکومت اسالمی ھم داستان و ھم سر

طبيعی ست که کارگران و زنان، دانش جويان، دانش آموزان و جوانان و والدين آن ھا، ھم چنين کادر آموزش کشور، بی 

 طبقاتی خود را ايفاء کنند و - کاران و زنان خانه دار و روشنفکران، در يک صف متحد و متشکل و ھمبسته نقش سياسی 

  !خی نيز از دست برودنگذارند اين فرصت تاري

به عبارت ديگر، . ھمگان می دادند که وضعيت کنونی ايران، از ھر نظر بسيار شکننده است و چندان دوامی نخواھد داشت

کارگران و محرومان جامعه به خيابان ھا خواھند ريخت و به جنگ ھمه جانبه ای سياسی، طبقاتی و اجتماعی خود را با 

اکنون ھم دعوای جناح بندی ھای حکومت باال گرفته است و احتماال در آينده . ز خواھند کردنيروھای سرکوبگر حکومت آغا

نيز شديدتر خواھد شد و از سوی ديگر، اکثريت مردم نيز از اين بازی ھای پوچ انتخابتی خسته شده اند و اھميتی به آن نمی 

پس اصلی ترين دغدغه . ار گرفته استاکنون حکومت اسالمی، بيش از ھر زمان ديگری در موضع ضعف قر. دھند

 که کم ترين نزديکی و ئیدغدغه ھا. حکومت حفظ خود و بزرگ ترين دغدغه اکثريت مردم نان و آزادی و آرامش است

در چنين روندی، سرنوشت آينده جامعه . سازگاری با ھمديگر ندارند بر عکس، به شدت ھم در مقابل ھم قرار گرفته اند

 طبقاتی در کارخانه -ندوق ھای رای حکومت اسالمی، بلکه از طريق جنگ و جدل و مبارزه سياسی ايران نه از طريق ص
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در اين ميان، ترديدی نيست که در اين مبارزه . ھا، دانشگاه ھا، مدارس، ادارات، محالت و ميادين شھرھا رقم زده خواھد شد

   !نابرابر، نان بر گرسنگی، آزادی بر ديکتاتوری پيروز خواھد شد

  ٢٠١٣ بيست و ششم می -  ١٣٩٢يک شنبه پنجم خرداد 

  دگاه يت ديسا: منبع

  

 

  


