
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ جون ٠٥

 

  گذشتکه ايران در ھفته ای 
  

  مي رژی درونیھا یري درگ  حلی ھا  راهنيتر محتمل

 ،ی اسالمی جمھورئی و دستگاه قضای نظامیھا  ارگانداتيبان و تھد نگھی مجلس، شورا،یا  متعدد خامنهیھا تالش

 مصوبات مجلس نژاد یاحمد.  نداشته استی در پیا جهي نتم،ي رژني از قوانتي به تبعی اجرائۀ قوسي واداشتن رئیبرا

 نگھبان به ی شورایاري. دھد ی مريي تغخواھد یگونه که خود م  آنء اجراۀھا را در مرحل  آناي کند، ی نمءرا اجرا

 کي چي ھی برایا تهياتور. ال رفته استؤ سري ززي نیا  خامنهۀ نھاد دست نشاندني کارساز نبوده و قدرت ازيمجلس ن

 است که سران و دهي رسیا  به مرحلهیاسي سیافالس و ورشکستگ.  نمانده استی باقمي رژیھا از سران و ارگان

   .ندينما ی مجازات میدا تقاضا و از خکنند ی مني را نفرگريکدي م،ي رژمقامات

 برون رفت از ھرج و مرج موجود و غلبه ی برایدي رھنمود جددي رفتند تا شایا  سراغ خامنهاني ھفته، مجلسني ادر

 ی که به صحراني در چنته نداشته نداشت، جز ایدياما او حرف جد.  کنندافتي دولت درتأي ھسي رئیبر نافرمان

 ببرد، او را نژاد ی از احمدی نامکه آن ی ب،ی دروناختالفات و خواند یاش م"فتنه"چه که او کربال بزند و با اشاره به آن

 که باعث حرکت در چارچوب موردنظر دشمن بشود و به کشور و ملت ضربه بزند، یھر کار: "دي کند و بگونينفر

 سره کي ی برای قطعمي که تصمین تا زماداند ی که میا خامنه." گذرد ی که خداوند از آنھا نمست یجزو گناھان بزرگ

 به ست،ي ساخته نی کاری غلبه بر ھرج و مرج کنونی برازي نی اتخاذ نکرده، از خود ونژاد، ی کار احمدکردن

 قانون ی کرد که اجرایگذار  قانونیا  دولت توجه، و به گونهیھا  و روشھا شيگرا" کرد که فعال به هيمجلس توص

 البته ديافزا ی و لذا ماند ی ناراضانيشود که مجلس ی لحظه متوجه مکي در اياما گو."  شودلي دولت آسان و تسھیبرا

 بر ،یريگ  با ھمه توان و بدون بھانهدي دولت ھم باد،ي رسبي که قانون به تصویھنگام."قانون فصل الخطاب است

  ".اساس آن عمل کند

الخطاب بودن قانون، فعال   بر فصلی مبنیا  اظھارات خامنهرد،ي بپذخواھد ی ھنوز نماي که گوزي مجلس نسيرئ

 اجالس ني ااني پای در پست، یقانون ی بأ سرمنشیني و دولت دیا  ندارد، و اصال خود خامنهنژاد ی احمدی برایاعتبار

 نداشته، هي توجچي از قانون ھی تخطگري بود، دفيتکل که اتمام  حجت و شاني احي شفاف و صرانيپس از ب: "گفت
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  ".ستي نبوده و قابل اغماض نري پذريبھانه پذ

 ی شوراري بحث و اختالف بر سر تفسی برا،یا  مجلس در اجالس سران سه قوه در حضور خامنهسي مگر رئاما

 ی شوراريقانون و تفس" نگفت که نژاد ی به احمدیا ھا حضور نداشت؟ مگر خامنه  ادغام وزارتخانهرامونينگھبان، پ

  " شود؟تي تبعدي بااالجراست و نگھبان حرف آخر و الزم

 و اگر کنم ی مء است، اجراهي فقی و دستور ولی نبود که اگر حکم حکومتني جز ایزي در آن جلسه چنژاد ی احمدپاسخ

 د،يت آن را نداشت که بگوأ اطالعات، عجالتا جرري وزی بر سر انتصاب علنئی که پس از رسوایا خامنه.  نهست،ين

.  شودتي از آن تبعدياالجراست و با الزم" ی حکومتکم نظر قانون است نه ح نظر،نيا: " پاسخ دادست، یحکم حکومت

 مجلس مشغول ندگانينما. در مجلس جنجال برپاست.  استرفتهي و تا امروز ھم نپذرفتي نژاد ھم آن را نپذیاحمد

   .اند ینگار  کردن و نامهنينفر

 یدولت با لجاجت، با نظر شورا. جاجت نجات دھدخدا دولت را از ل: "زند ی مادي از باندھا فریکي ۀ سردست،یتوکل

  ". مخالفت کرده استینگھبان و رھبر

  :ديگو ی مجلس، مسهي رئتأي دھقان، عضو ھمحمد

 در دولت ی خوبتي با وضعراً يسفانه اخأمت: " ھفته در مجلس گفتني در ایو. ھاست  حرفني از اتر مي وضع وخ

 ھم یا  مشارکت فعال ندارد، بلکه ارادهیگذار  که نه فقط در قانون حاکم در دولت استی خاصانيجر. ميستيمواجه ن

 مصلحت صي و مجمع تشخهي و پس از عبور از مجلس، قوه قضائدھد ی از خود نشان نممصوب ني قوانیبر اجرا

." رديپذ ی شورا را نمني نگھبان ھم عبور کرده است و نظرات مسلم ای از شوراري اخی قانونینظام به عنوان نھادھا

 ھم ی و بازرگانعي راه، مسکن، صنایھا در وزارتخانه. " نشده استی وزارتخانه نفت معرفی برایسرپرست

 تيبازار بورس وضع... ھا حاکم شده است  وزارتخانهني بر ایفي بالتکلراي کار کردن وجود ندارد، زی برایا هيروح

 ھم وجود ھا ارانهي ی قانون ھدفمندیاجرا ی براینگران."  دارد و شاخص بورس کاھش داشته استختهيبه ھم ر

    کرد؟ديچه با."  نگذاشته و ھمه را پراکنده کرده استی را دور و بر خودش باقیامروز کس"دولت، ." دارد

 اعالم کنم که دي حاال که موضوع در صحن مجلس مطرح شده است، باد،يگو ی مجلس م٩٠ اصل ونيسي کمسيرئ

 قوه سيبا دادستان و رئ.  ارسال کرده استهي جمھور را به قوه قضائسيت و رئ در سه مورد تخلفات دولون،يسيکم

 سياز رئ.  تخلفات دائر شده استني به ایدگي رسی برایا  کشور شعبهی عالواني و در دميا  ھم مذاکره کردههيقضائ

. مي و منتظر جوابميا ال کردهؤ سشود، ی مورد م۴٠ تا ٣٠ آن مجموعا ی تخلف که با بندھا١٧جمھور ھم در مورد 

   .ستي ساخته نی کارزي نهي ساخته نبوده است، از قوه قضائی کاریا  نگھبان و خامنهی که از مجلس، شورایاما وقت

اگر قرار است .  خود را مشخص کندفي تکلديدولت با: "ديگو ی مجلس مسهي رئتأي روست که عضو ھني ھماز

  ". ادامه دھدتواند ی نمدي نه، بگو مردم و کشور کار کند، بچسبد به کار و اگریبرا

 اطالعات، ري بر سر انتصاب وزیا  اختالف با خامنهاني در جرنژاد ی احمداي که برمال شده است، گوئی تا جااما

 دستور ی به ودانست، ی خود مثبات ی بمي رژی براگري دئی رسواکي را ء استعفاني که ایا  ھم داد، اما خامنهءاستعفا

   .ار خود ادامه دھدداده است که به ک

 به نفع خود و ی کنونۀ را در لحظنژاد ی کنار گذاشتن احمداي کنار رفتن یا  جاست، خامنهني ھم در ھممي رژريگ

 ساخته ی کاراند، یا  ھم که گوش به فرمان خامنهی نگھبان و قوه قضائی از مجلس، شوراني بنابراداند، ی نمشميرژ

 ۀ قوداتي و نه از تھدشود ی نگھبان می تابع مجلس و شورانه. کند ی استفاده م اوضاعني ھم از ھمنژاد یاحمد. ستين

 را باخته، کارش ی که بازداند یاو م. برد ی مشي پخواھد یآنچه را که خود م. دھد ی به خود راه می ترسیقضائ
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 نياو ا. ردد منجر گاش ی رود که سرانجام به برکنارشي پی اوضاع به نحوخواھد یلذا م. ست یساخته و رفتن

 استي دوره رۀماندي که باقخواھد ی رو نمنياز ا. داند ی به نفع خود و باندش میاسي را از نظر سیربرکنا

از . اش را کنار بگذارند  او و دار و دستهی به سادگبي رقی برسد و باندھااني سر و صدا به پای باش یجمھور

 بگذارند در ی وبي رقی است که باندھادي بعست، ی باقی وی جمھوراستي رۀ دوراني که ھنوز دو سال به پائیجا آن

 که در ني ندارند جز ایا ھا چاره آن.  انجام دھدخواھد یچه که م ھا ھر آن  به خواست آنتوجه ی دو سال بنيطول ا

  . استمي رژی کنونیھا یريحل درگ  راهنيتر  محتملن،يا.  را روشن و برکنارش کنندشفي مناسب تکلیا لحظه

  

  ی هللا، کانون فساد، توطئه و باندبازمتحکو 

 ی اسالمیاند که جمھور ھا به صراحت اعالم کرده  طرفدار آنیھا  حاکمه و گروهتأي ھیھا  سران و جناحتمام

 نکته نيدر ا.  خداۀندي و نماامبريحق امام زمان و په  بني جانشه،ي فقی است و ولني زمی خدا بر روتي حاکمۀعرص

 م،ي رژني وابسته به اتيدستگاه روحان. اند ني باورترنيدھا   باوران، آنني داني که در مستي ندي شک و تردی جازين

  . باورانني دستگاه، مرجع دني و سران است ی و خداپرستیدار ني دجي و تروغياش تبل حرفه

 حکومت کي از ی روشنۀ هللا است و نمونتيحاکمۀ  عرصی اسالمی که جمھورستي روا نیدي تردچي ھن،ي ابنابر

و ھا   دولت" فضائل" است که تمام ني در ام،يا دهي دتي ھمانگونه که در واقع،یحکومت الھ" لتيفض. "یالھ

 رانيدر ا.  بر خود افزوده استزي نراھا   کم و کسر آنن،ي جھان را در خود جمع دارد و عالوه بر ایھا حکومت

 یاند، اما چون جمھور  شدهمي تقسی و غنري به فقزين حاکم است و مردم ی طبقاتی جھان نظمیھمچون تمام کشورھا

 اري بستي باشد، که اکثرقي چنان عمی و غنري خداست، عدالت حکم کرده است که شکاف فقتي حاکمۀ عرصیاسالم

 کوچک چنان ثروتمند و دارا که در ناز و نعمت اري بسیتي رو به رو باشند و اقلیبزرگ مردم با فقر و گرسنگ

 ی شناخته شده است، حکومت الھتي مردم به رسمیاسي سیھا ی جھان آزادگري دیدر کشورھا. نند کی زندگکرانيب

 ني ھم اشليدل.  محروم کرده استیاسي سیھا ی را از آزادرانيرا برطرف کرده و مردم ا" صهينق "ني اران،يدر ا

اگر در . ندي خدا را متزلزل ننماۀدني از نمای و فرمانبرداری نظم الھیھا هي نکنند و پایاست که بندگان خدا پرحرف

 در جھان بوده که یگري ھم نقص دني شناخته شده، اتي زن و مرد به رسمی قانونی الاقل برابرگري دیکشورھا

 با مرد برابر دانسته دي است که بفرموده، زن نباني آن ھم در اليدل.  آن را برطرف کرده استی اسالمیجمھور

 سر از بدن، دني قطع دست و پا، برري نظئیھا یگر یاگر مردم سراسر جھان وحش. ست یشود، چون نقض فرمان الھ

 ر افتخای اسالمیاند، جمھور  را به عنوان مجازات محکوم و طرد کردهرهيسنگسار زنان، کور کردن چشمان و غ

 متوقف اي لغو  جھان مجازات اعدام رای از کشورھایاگر گروه بزرگ. ھاست یگر ی وحشني اۀ کننداءي که احکند یم

 افزوده اني که مدام بر تعداد اعدامنديب ی مني را در ایحکومت الھ" فضائل" از یکي ی اسالمیاند، جمھور ساخته

   . بگذردراني بدون اعدام در ایشود و کمتر روز

 ۀکس که به نظم ظالمان ھر آن. ستي مجاز نی اعتراضچياند و ھ  خداست، ھمه بندهتي حاکمۀ که عرصئی جادر

.  اعدام سپرده شودۀ به جوخدي بادرنگ ی و محارب با خدا و رسول خداست که بی باغ،یوجود اعتراض کند، طاغم

 ه،ي فقی ولۀاگر اراد. ھا ھزار تن را کشتار کرده است  از نظم موجود، تا به امروز دهانتي صی برای اسالمیجمھور

   .ست ی ثواب الھکي آن یتار شوند، اجرا کش،یاسي سی که ھزاران زندانردي قرار گني خدا بر اندهينما

 ھا ونيلي معتاد، مھا ونيلياگر قرار باشد به م. شود ی موارد ختم نمني دارد، به ھمراني ایکه حکومت الھ" یفضائل"

 ی چنان طوالنستي لني اشاره شود، اتي و جناءھا، رشد و گسترش فحشا  آنی و عواقب اجتماعکاريگرسنه و ب
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   .ماند ی نمی باقی بحث اصلی برائیا جگريخواھد شد که د

 آن را در کمتر ۀ که نمونی اسالمی جمھورۀ برجستیھا یژگي از ویکي از آن آگاھند، راني که عموم مردم اھمانگونه

. ورند  فساد غوطهني در امي رژی درونیتمام باندھا. ست ی دستگاه دولتري سراغ گرفت، فساد فراگتوان ی میکشور

   . برمال شده استشود، ی که اختالفات حاد می وقتژهي آن، به وۀھا و صدھا نمون ته ده گذشیھا در طول سال

 نژاد، ی احمدیرقبا.  گرم بودبي رقی توسط باندھام،ي رژني ای درونی فساد مالیھا یگرء بازار افشازي ھفته نني ادر

 دستگاه ندهي قرار است، در آايگو.  کردندء را افشانژاد ی باند احمدیھا ی و دزدی مالیھا  از سوء استفادهیگرياسناد د

 ني ایھا یگرء قابل توجه در جدال افشاۀاما نکت.  قرار دھدیدگي رسد را موری مالیھا  سوء استفادهني امي رژئیقضا

   . بودتي دستگاه روحانی در پی پیھا هيبيته، تکذفھ

 کالن چند صد اري مبلغ بسکي تيه روحان کرد که دستگاء افشاراني اۀ در روزنامنژاد ی گذشته، معاون احمدۀھفت

 با چه وسواس و نژاد یدولت احمد" که نشان دھد ني ای خود براۀجوانفکر در مقال. کند ی مافتي از دولت دریارديليم

 یھا  حوزهۀبودج: ديافزا ی، م" استدهي اھتمام ورززيز در جھت خدمت موثر به اسالم عی گذارهي به سرمایدقت

 ني گفت که اني ھمچنیو.  داده استشي تومان افزاارديلي م٧۶٠ به ی تومان در دوران خاتمارديلي م٣۵ را از هيعلم

   . استی قرآنۀ تومان بودجارديلي م٢٠٠ مساجد و ی تومان، براارديلي م٣٩٠ یمبلغ سوا

 ی و تنگدست زن سرپرست خانوار با فقرونيلي م٣ تا ٢ نيب. اند  و گرسنهکاري بھا ونيلي مراني که در ادي کنمجسم

 امداد کمک ۀتي ھزار تومان از کم۶٠ تا ٣٠ یھا ماھ  نفر از آنونيلي مکي و متجاوز از کنند ی میطاقت فرسا زندگ

به ھر . شود ی مريخور سراز  مشت انگل مفتکي بي به جیان تومونيلي ترکي اما ارقام متجاوز از کنند، ی مافتيدر

 منجر به واکنش سران کند، ی مافتي به عنوان باج درنژاد ی از احمدتين که دستگاه روحایرو، برمال شدن ارقام کالن

 ت،ي سران روحانی مذھبی مردم و درآمدھاۀ صدققي از طرکردند ی که ھمواره ادعا مد،ي گردتيدستگاه روحان

   .کنند ی را اداره مهي علمیھا زهحو

 هيانيب. شده است" ءعلما "ی مقاله موجب نگرانني ا انتشاردي انتشار داد تا بگویا هياني بهي علمیھا  حوزهی عالیشورا

ھا  اضافه کردن عنوان کمک به حوزه" از بزرگان انجام شده و ی دولت با موافقت برخیھا  کمکافتيدر: ديگو یم

 آن یھا و القا ھا و برجسته کردن نام حوزه  کمک به حوزهبلغ منئي با توجه به درصد پایني مراکز دۀدر کنار کلم

ھا دادن، درصد   به حوزهی تومان ھم مفت و مجانارديلي م٧۶٠ مبلغ دند،يپس ھمه فھم." رسد ی نظر نم بهحيصح

 مطلب را ني ایا زهيھا با چه انگ  رسانهني است،يمعلوم ن: " گفتزي نهي علمیھا  حوزهري مد،یمقتدائ. ست ینئيپا

 که یطي اما فقط در شراست،يروشن است که ن! بله." اما در ھر صورت انتشار آن به مصلحت نبود. اند عنوان کرده

ھا   که آنیطياما فقط در شرا. ستي به مصلحت ن،ی پاسداران حکومت الھیھا ی فساد و دزد،یبرمال شدن غارتگر

  .کنند ی را برمال می جمھوری از فساد درونئیھا  گوشهگر،يکدي کردن ی زخمی برارند،يگ ی را گاز مگريکدي

 ی و باندبازیگر شان کانون توطئه  برمال کنند که حکومتگري ھفته، خودشان بار دني اله سبب شد که درأ مسنيھم

 و امام ی وندهي توسط نمایا  خامنهیھا یري درگۀ پشت پردی ماجرایافشا. ست یا  خامنهی فاسد به رھبریباندھا

   . نمونه استني ھفته از اني کاشان در اۀجمع

 ندگاني دفترش به نماسي رئقي از طرد،يآ ی مشي پی درونیھا یري درگژهي و بهیا لهأ که مسی وقتیا  خامنهمعموال،

 در کاشان ھم تمام ی وۀندينما.  بکننددي که چه گذشته و چه بادھد ی تحت امرش خبر میھا و نھادھا خود در ارگان

 شبردي پیھا را برا آن تا کند ی بازگو مشاني اطرافی بود، برادهي شنیا  و خامنهنژاد یآنچه را که بر سر نزاع احمد

 اني جرنيا: ديگو ی میو.  که فعال ھم بسته شده استآورد ی درمی وتي گفتار، سر از سانيا.  کندهي توجشانۀ فھيوظ
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. ستي خلق و امام نني به واسطه بیاجي احتبت،ي است که در زمان غني باورشان انژاد، ی احمدۀ دار و دستیعني

 امام زمان و ني به حلقه وصل بیاجي زمان احتني است که ما در انير است، ا که در کایا  توطئهني انيياصل تب"

 اني جرني از مقاصد اهي فقتي و والتي روحانگاهي و حذف جامي ارتباط برقرار کنميتوان ی و خودمان مميمردم ندار

  ".است

. بودند" ئیه مقننه و اجرادر صدد در دست گرفتن قو "نانيا: ديگو ی می توطئه بودند؟ وشبردي چگونه در حال پاما

در : "دھد یامام جمعه کاشان ادامه م. رسد ی میا  خامنهیگر  که نوبت به توطئهگردد ی باز مشيماجرا به شش ماه پ

 و تنھا راه ستي ھستند و قصدشان چی چه کسانھا ني که اا داده بود خدمت آقی گزارشاتري وزارت اطالعات وزهيقض

 ادي شش ماه قبل گزارش شده بود به آقا که به فرهي قضنيدند و آقا متوجه شده بود و ا بودهي دري وزیرا در برکنار

 د،يافزا ی اطالعات مري وزی استعفای با اشاره به ماجرایو."  در حال توطئه ھستندھا ني که ادياطالعات برس

 پاسخ نژاد یاحمد.  کندءرا ابقا ی که وسدينو ی نامه منژاد ی، به احمد" نشودیا له رسانهأمس" که ني ای برایا خامنه

." کنند ی و حکم را صادر مشوند ی آقا مطلع مدھند، یگزارش را که به آقا م." "له تمام شده استأ مسنيا" که دھد یم

 را به فرمانده کل سپاه ی به جز خود ونژاد ی طرفداران احمدیري دستور دستگیا  و خامنهابديی  ادامه مهيقض

  ".دي جمھور را جدا کنسي اما حساب رئد،ي کنی و بررسدي کنئی فرمودند با قوت بازجوآقا. "دھد یپاسداران م

 ھا نيا...  جمھور ھستندسي دفتر رئسي رئی جزو ابواب جمعھا ني کردند که اري چند نفر را دستگري اخیھا در ھفته"

  ".قام باال با اری را بازگو کردند، مفاسد اقتصادیا  تکان دھندهیزھايدر اعترافات خودشان چ

 جمھور برده سي از رئی که اسمني امور باشند، بدون ااني در جراني است و من خواستم که آقااديالبته حرف ما ز"

 مردم کامال رد،ي صورت بگی برخوردندهي که اگر قرار شد در آدي مردم روشن کنی را برای انحرافاني جرنيا. شود

  ". باشندهيتوج

. کند ی توطئه مبي رقی باندھاهي علنژاد یباند احمد. گرنديکدي هي در حال توطئه عل تمام باندھای اسالمی جمھوردر

 یگر  و توطئهی باندبازنيھم. ھاست  آنۀ ھمهي در حال توطئه علیا  خامنهۀژي و باند ونژاد ی احمدهي علبي رقیباندھا

 استان فارس یھا یدار  و بخشھا یر از فرماندای و تعدادی استاندارلي ھفته تمام به تعطکيپاسداران حکومت هللا، 

" آقا "مي به تصمءبنا. ھا را بست و بر آن قفل زد  درب آنم،ي رژشتري بئی کمک به رسوایحزب هللا، برا. ديانجام

 هي شوند، تا قضن زنداۀ و روانري دستگجي او به تدرانياطراف.  شوددهي برچیگري پس از دیکي دي بانژاد، یبساط احمد

   .ابدي اني سر و صدا پای بنژاد ی احمدۀفتن

 جھان ی کجاچي آن را در ھۀ که نمونست ی اسالمی بارز جمھوریھا یژگي از وگري دیکي ی و باندبازتوطئه

 اد،ي اعت،یکاري ب،ی جز فقر و بدبختني زمی هللا بر روتيمحال است از درون حاکم.  سراغ گرفتتوان ینم

 جز کانون فساد و یاسالم یمحال است جمھور.  گرددراني مردم ادي  عایزي سرکوب و اختناق چ،ینابرابر

  . کم شودراني آن روز که شر آن از سر مردم اديبه ام.  باشدیگري دزي چیگر توطئه

  

  

   


