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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
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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ جوالی ٠٤

 

  .ايران در ھفته ای که گذشت
 

  نژاد ی احمدميان تھی یدھايتھد

 ورزش او  را ھو کردند، ري وزی معرفانيدر جر نژاد، ی احمدبي رقیھا  گذشته، گروهۀ  از آن که در ھفتپس

 ري آن معاون وزی راندند و در پروني مردودش از مجلس  بري بار متوقف ساختند، او را با وزني را چنداش یسخنران

 شد ري ھفته ناگزني زندان کردند، در اۀ و روانري دستگاش، یراموني  پۀ حلقاراني از یاش را به ھمراه تعداد خارجه

  .ردي بگیرا بشکند  و موضعسکوت 

 ئیگو ی دولت، در پاسخ به سؤال خبرنگاران که باالخره چه  متأي جلسه ھهي  روز چھارشنبه، در حاشنژاد، یاحمد

 و در گذارد، ی  در کار کشور اثر ملي اتفاقات و مساني که است یعيطب: " گفت؟ی سکوت کنیخواھ یچنان م و ھم

...  کرد؟ حتا ھمکارانم در دولتدي و چه باشود ی مچه  نديگو ی و مکنند یسؤال م پرسند، یمردم از من م. کار دولت

 وجود داشت که من به ھا یري دستگني از اشکاالت در ای زده شد و برخرشدهي از قول افراد  دستگیاتھامات فراوان

 ر گوناگون، ھمکاران ما را د یھا اما باالخره اگر بخواھند ادامه بدھند و به بھانه.  اعالم کردمهئي قضاۀ  قوسيرئ

در واقع، .  دفاع کنمنهي و از ھمکاران خودم در کابستمي دارم  که بای و ملی قانون،ی اخالقۀفيوظ.  متھم کنندنهيکاب

 ني خود را انجام دھم  و ای قانونۀفي وظدي من باگري کنند، دیانداز  که  اگر بخواھند به آن دستست ی خط قرمزنهيکاب

  ."زند ی مبيآسحتما به کشور 

 مقاله در کي ھست، با درج  زي ننژاد ی احمدی که مشاور مطبوعاترنا،ي ای عامل خبرگزارري آن، مدی  پدر

 از ی تعدادیري را مورد حمله قرار داد و  با اشاره به دستگی اسالمی جمھورئی دستگاه قضاران،ي اۀروزنام

.  نمودی به سپاه پاسداران است، معرفته فارس که وابسی را آلت دست  خبرگزارئی قوه قضانژاد، یطرفداران احمد

  شوند، ی دولت شناخته می افراد که به عنوان حامیبرخ "ني سنگیغاتي  رشته امواج تبلکي ی نوشت که در پیو

ادعاھا و .   مسدود شدندکردند، ی می که از دولت طرفدارئیھا  و وبالگھا تيبازداشت و به زندان رفتند و سا

 اني متعلق به جریھا  در رسانهاري بسیھا ی و  بداخالقني جمھور، ھمراه با توھسي رئاران ھمکهي علیاديزاتھامات 

زاده معاون   ملکفي محمد شریآقا... دي ملتھب گردھا ی جوسازني اري و جو جامعه  تحت تاثافتياقتدارگرا انتشار 
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 و  بالفاصله خبر کند ی میريگ هز سمت خود کنار ا،ی و روانیغاتي تبلني  امور خارجه، تحت فشار سنگري وزديجد

 یو." روند ی بازداشت و به زندان می آزاد  تجارۀ چند منطقیزمان با او رؤسا ھم. شود ی میا  رسانهیبازداشت و

 به اطالع مردم برساند و روشن سازد که تي خود را به فوریھا ی بررسۀجي که  نتخواھد ی مئیسپس از دستگاه قضا

 مردم ی دولت برااني از  حامی شمارئی بازداشت و بازجوجهينت" است، دهيھا به کجا انجام ازداشت رمال  بیماجرا

  " شده  بودند؟یمي که به زندان رفتند مرتکب چه جرایکسان.  شودنييتب

 بخواھد  در مورد آن مي رژني از مقامات و کارگزاران ایکي از آن است که شي بی حکومت اسالمیاسي  سئیرسوا

 و در سرکوب مردم فتادهي که منافع خودشان به  خطر نی تا وقتی اسالمی درون جمھوریباندھا.  کندیگرءفشاا

شان به خطر افتاد،   که منافعنياما ھم. نديگو ی نمی حکومت  اسالمیھا یگر ی از وحشی کالمگاه چي متحدند، ھرانيا

 و  ئی بودن دستگاه قضاچهي از بازند،يگو ی سخن ماني رخ داده،  از اختناق و سرکوب اقتدارگرایدي اتفاق جدايگو

  .کنند ی متي خود  شکایھا  و وبالگھا تيھا، سا  و از بسته شدن روزنامهنالند ی طرفداران خود میريدستگ

 زي نرناي عامل اري  مدیگرئافشا.  تا به امروز تکرار شده استی اسالمی جمھورشيداي  داستان ھم از ھمان بدو پنيا

 داتي مشت تھدکي و جز برد ی نمشي از پی ھم  کارنژاد ی احمدداتيتھد. آورد ی نمديھا پد در سرنوشت آن یرييتغ

 حربه داشت که کي تنھا م،ي رژی بحرانتي او در وضع؟  بکندتواند ی چه منژاد یاحمد. ستي نیگري دزي چميان تھی

 ی براشي حربه، سه ماه پنيا.  بودءو آن استعفا از آن استفاده کند بي رقی  از باندھایريازگي امتی براتوانست یم

 نه ی وباني  فاصله رقنيچرا که در ا.  را از دست داده استاش ئی کارآگري داشت، اما اکنون دئیباندش کارآ ی وو

 فراھم یاند، بلکه مقدمات کار را به نحو  را  ترساندهی کرده و گروھري را دستگی از افراد وابسته به ویفقط گروھ

 کند، داي پیروني انتشار بء استعفاني از آن که خبر اشي دھد، پء که او  بخواھد استعفانياند که به محض ا کرده

  . در دستور کار قرار گرفته استی وی  و برکنارضاحياست

  در دستور کار مي رژئیھا را به دستگاه قضا  و ارسال آننژاد ی تخلفات احمدبي، مجلس تصو]جوزا[خرداد ماه از

  .دادقرار 

 سرپرست وزارت نفت تخلف کرده  است و ی در مورد معرفنژاد ی داد که احمدی خرداد، مجلس رأ١١  روز

 ی تومانارديلي م٨۵۵ ھفته  بود که تخلف ني اکشنبهيمورد دوم آن در روز .  ارسال نمودهئيگزارش آن را به قوه قضا

 فوالد ھرمزگان در قالب طرح ھدفمند حوش طر کردن منابع  حاصل از فرنهي و معادن در مورد ھزعيوزارت صنا

  . ارجاع شدهئي و به قوه  قضابي تصوھا ارانهيکردن 

 ست ی در حالنيا.  ست ی کافگري مورد تخلف دکي بي تنھا تصونژاد، ی احمدضاحي افتادن طرح استاني  به جریبرا

 ونيسي ھفته، کمنيدر ھم. ست ی تخلفات در دست  بررسني چھار مورد از اديگو ی مجلس م٩٠ اصل ونيسيکه کم

 وزارت ورزش آماده کرده بود که لي عدم تشکراموني مورد سوم تخلف  را پنژاد، ی ترساندن احمدی برا٩٠اصل 

 ضاحي بود به دولت تا سه اخطاره و استیازي ھم امتني مجلس آن را در دستور کار  قرار نداد و عنوان شد که اسيرئ

  .نشود

 را کسب کند، ندگاني  نماتي اکثری که آراونيسي کمنيھر گزارش ا: " رابطه گفتنير ا د٩٠ اصل ونيسي  کمريدب

 و اگر  تعداد کارت زردھا به سه عدد برسد، به طور شود ی جمھور محسوب مسي کارت زرد به رئکيبه منزله 

 مجلس یھا  مرکز پژوھشسي که رئست رونياز ھم." رديگ ی در دستور کار مجلس  قرار می وضاحيکار است خود

  . داردمي رژی برایتر  کمیاسي سۀنيثرتر از طرح سؤال است و ھزو  موهي شني اد،يگو یم
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 شدن ري درگی ھم برایگري دۀ ندارد و حربئی کارآء به  استعفانژاد ی احمددي تھدگري روشن است که چرا دنيبنابرا

 که بخواھد  نياند و به محض ا  نگه داشتهحضاي استیاو را اکنون پشت در مجلس برا.  ستي نی واري در اختءبا رقبا

 ضاحي  و بالفاصله استکنند ی مبي را تصوی از تخلفات ویکي تي انجام دھد، به فوری لفظیھا  فراتر از نزاعیاقدام

  .دھند ی او میتيکفا ی به بی و رأشود یم

 مانده، ی دو سال باقني در انژاد یکه احمداند   تمام اقدامات  الزم را انجام دادهنژاد، ی احمدبي رقیھا  و گروهیا خامنه

 را  ھم در ی شالق و نان قنداستيس.  برسانداني را به پااش ی جمھوراستي رۀ سر و صدا و  گوش به فرمان دوریب

 ھو کردن ی زن  مجلس، فاش کرد که در پندگاني از نمایکي ھفته نيمدر ھ. اند  درآوردهء اجراۀ به مرحلیمورد و

 اقدام بازتاب ني که اني را به نزد خود فرا خوانده و از اندگاني از  نمای مجلس و تعدادسي رئ،یا منه خانژاد، یاحمد

  از دستورات یکي الً احتما.  مدارا شودیھا دستور داده است که با و  کرده و به آنیتي  ابراز نارضاافته،ي یرونيب

چون .  بدھندی او ھم رأیشنھادي  پیبه وزرا بوده است که ني ااش ی به مجلس تحت فرمان و عروسکیا خامنه

 مخالفت با اي در مجلس در موافقت یا  نفر  از گماشتگان خامنهکي که حتا ني بدون ادار،ي دنيبالفاصله پس از ا

 دئي را تأی مرسوم بود، وهي حفظ ظاھر قضی که تاکنون برایزي چد، بزنی  حرفیساز  مسکن و راهیشنھادي پريوز

  .کردند

 بودند، پس از نژاد ی ھو کردن احمدۀ مجلس باھنر که خود از  سازماندھندگان پشت پردسي رئبي و نایجانيالر

 در پاسخ  یجانيالر.  ماجرا را رفع و رجوع کننددندي خود کوشیھا ی در سخنرانکي ھر  ،یا دستورات خامنه

 پخش ونيزي و تلووي که از رادیاما وقت اند، گفته دو، دو، شان، ی ابراز نظر  منفی براندگانينما:  خبرنگاران گفت

  اتفاق کي ورزش یشنھادي پري اعتماد به وزیروز رأ:  مجلس ھم افزودسي رئبينا.  شددهي ھو ھو  شند،يگرد

 دولت اعالم کردند که یشنھادي پري دو، دو، اعالم مخالفت خود را با  وزادي با فرندگانينما: " افتادنديناخوشا

 را با نژاد یپس اشکال از شنوندگان بوده است که اشتباھاً ھو کردن احمد."  شنوندگان آن را با ھو ھو، اشتباه گرفتند

  .اند دو، دو  اشتباه گرفته

 یبا و سر و صدا به کارش ادامه دھد، واال ی بدي بانژاد ی کردند که  احمدديش ھر دو تأک و معاونسي ھمه، رئني ابا

  استفاده خواھد اش ی نشود حتماً مجلس از ساز و کار نظارتءاگر قانون اجرا: " گفتیجانيالر.  برخورد خواھد شد

 و ی خود را طیعي روند طبديدوره دولت دھم با:  " گفتزين مجلس سي رئبينا." رديگ ی را منيکرد و جلو متخلف

  یگري کار ددي زد بارونيجا که ُدم خروس ب آن." "ل کند طور عمني  که اميخواھ ی جمھور مسياز رئ. تمام شود

 دارد، یگرء به افشاازي شود و اگر  احساس شود، نیريگي پی به طور جددي بای انحرافانيجر" حال نيدر ع." کرد

ھم البد " افراد"منظور از ."  مشخص و شفاف شودی انحرافاني مرز افراد با  جرديبا.  موضوع دنبال شودني اديبا

گرا و    اسالم  مرتجعني انژاد، ی سر احمدیشالق باال.  مرز خود را مشخص و شفاف کنددي  است که بانژاد یمداح

 ضاح،ي شود، تا کارش به استرايرھا را  پذي که تحقني ندارد، جز ایاو راھ. ست ی اسالمیخدمتگزار جمھور

  . نکشدی به  حبس و حصر خانگی و کروبی مثل موسوداند ی چه می و کسیبرکنار

  

   بودن  قاتالۀ سردستینيخم 

 و حق و یاسي سیھا ی آزادريناپذ ی دشمن آشت،ی است که ھر  دولت مذھبدهي پوشی امروزه بر کمتر کسقتي حقنيا

.  وجود نداشته و ھرگز وجود نخواھد داشتخي در تارئیاستثنا.  کشور استکي مردم  ی و مدنکيحقوق دمکرات

 نيا. داند ی  مني زمی آن بر روتي حاکمۀ عرصو خدا ۀندي خود را نمایدولت مذھب.  آن ھم  ساده و روشن استليدل
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 جرأت چون و چرا و دي کس نباچي  که ھداند ی می منبعث از منبعست، یني دی خود را که ھمانا باورھاديدولت، عقا

 باور یگري دۀدي کس به عق و ھرست،ي مجاز نی الھني  جز د،یا دهي فکر و عقچيھ. مخالت با آن را به خود راه دھد

  .ست ی باشد، به حکم خدا  مستوجب مرگ و نابودهداشت

. کنند ی و مسلمانان از تورات اقتباس مانيحي  فرمان را مسني و ھمدھد ی به او می موسی که خداست ی فرماننيا

   عام یھا  ه به قتل کشتارھا را کنيتر عي ھمواره فجخي در طول تاری مذھبیھا  که  دولتستي نلي دلی بنيبنابرا

 توان ی از آن را می  متعددیھا  دوران باستان نمونهی مذھبیھا در دولت. اند  است، مرتکب شدهدهيوحشتناک انجام

 یھا  منوال بوده است و در دولتني در قرون  وسطا وضع بر ھمتيحي مسیساي دوران کلی مذھبیھا در دولت. افتي

  .شود ی مدهي به وضوح د تي واقعني ھمزي نی جھان کنونیاسالم

 ی اسالمیجمھور. اند ی و عربستان سعودی اسالمی  جمھورۀ از نمونی اسالمیھا  و حاضر آن ھم دولتی حۀنمون

 دولت ني که ایعيفجا.  سبقت را از ھمه ربوده استیوار است و گو  نمونه،ی  مذھبیھا  تمام دولتاني در مرانيا

  . حد و حصرندیست، ب به بار آورده اراني در ای  اسالمینيد

 راني بر سر نوشت مردم ای اسالمی که جمھورئیھا  سالني مردم در  اۀ اگر صرفاً به کشتار عامدانه و آگاھاناما

  یديھا صرفاً به خاطر داشتن عقا  سالنيھا ھزار تن از مردم در ا  که دهمينيب ی  مم،يحاکم شده است، نظر افکن

ھا در   سالدشان،يھا ھزار تن به خاطر  افکار و عقا ده. اند  شدهربارانيام و ت دولت حاکم، اعدی مذھبديمخالف عقا

 شکل ممکن نيتر انهي به وحشی حکومت اسالمنامخالف.   شدنددهي به بند کشی دولت مذھبئی قرون وسطایھا چال اهيس

  ني اۀتر از ھم اما بزرگ. اند  اعدام شدهزي نیاسي سري به اتھامات غرانيھزاران تن از  مردم ا. اند شکنجه شده

 فتح ی براه سال٨ ی جنگ  ارتجاعکي تن، در ھا ونيلي و معلول کردن مراني کشتار صدھا ھزار تن از مردم اع،يفجا

 کشتار و قتل عام مردم ۀ نکرد و در ادامء اکتفاتي ھمه  جناني به اميدان یگونه که م  ھمان،ینيدولت د. کربال بود

 را در یاسي سی ھزاران زندان،یکشان حکومت اسالم  آدمۀ سردستني ا،یني خممير  مستق، با دستو۶٠ ۀ در دھرانيا

  . به خاک سپردیجمع  دستهی کرد و در گورھارباراني  چند روز اعدام و تیط

 خود، به یھا یھا و سخنران  در مصاحبهی اسالمی  جمھوری و کنوننيشي از مقامات پی که گذشت تعدادیا  ھفتهدر

  ی اسالمی کار جمھوراني به پایزياند چ  بردهی پايھا که گو  از آنیگروھ.  شصت  پرداختندۀ دھنيحوادث خون

 قاتل و ني ا،یني اعالم  کنند، بلکه خمخبر ی باتي و جناعي فجاني اۀنمانده است، تالش کردند نه فقط خود را از ھم

 ،یني ھستند که در دوران خمی ھمان افراداننيا. ندي  نمای معرفاتي جناني را مخالف استمي بزرگ قرن بتکاريجنا

 و ی در کنار امثال  رفسنجاننانيا. نھادند" طلب اصالح" بر خود نام ی و  پس از مرگ ودندينام یخود را خط امام م

 ۶٠ ۀ دھی کشتارھاراموني ھفته پني که  در اناني از ایکي.  بر عھده داشتنداتي را در تمام جنای نقش اصلیا خامنه

 یھا  به اصطالح دادگاهی از رؤسایکي که یو.  بودی اطالعات  خاتمري وز،یونسيار نظر پرداخت، به اظھ

 سھم را  از نيترشيھا ب رو اتفاق افتاد که گروه  از آنشتارھا کني که اکند ی  بود، ادعا مني در او۶٠ ۀ دھیکشتارھا

  کردند و باعث خشونت یانداز شروع به سنگ خود برسند یھا  که نتوانستند به خواستی و وقتخواستند یانقالب م

 اني مانند جری از کشور اتفاقاتئیھا   که در گوشهدينيب ی می اگر گاھديافزا ی خود مفي اراجۀشدند و بعد ھم در ادام

 رواج دادند، واال راه امام ھا ستي و کمونني که مجاھدست یخشونتۀ جي  نتدھد، ی رخ ملي از مسای بعضاي زگيکھر

 که حاج مي  جمع بودیالني در دفتر گني در اوري ت٧ که در ديافزا ی مرتجع منيا.  بودیساالر طرفدار مردم  ینيخم

 که ھر ست یاما کاف.  ظلم شودی تا  مبادا به زنداندي روزھا قضاوت نکنني اکه خبر داد یاحمد آقا از قول امام تلفن

 داده شده است و بداند که یھا زندان  روزه خبر از اعدام ده ھمهند،ي ھمان روزھا را نگاه  کند تا ببیھا کس روزنامه
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 ونيزي  در تلویالني که گست ئی ھمان روزھانيا. طلبان تا کجاست  به اصطالح اصالحني ایپرداز   و دروغیاديش

 را کشت و آھن گداخته ني روز صدھا تن  از مخالفکي آموخت که در ی از امام علدي باگفت ی و مکرد ی میسخنران

 سي رئی بود و مدتیني افراد در دفتر خمنيتر کي که از نزدني  مرتجعني از اگري دیکي. کرد یھا فرو م به چشمان آن

 اشتباه کي دچار  ونيسياپوز" که کند ی جماران ادعا مگاهيگو با پا و  در گفت،ید انصاريھا به  نام مج سازمان زندان

 آورده اني سخن به م۶٧،  از جمله سال ۶٠ ۀ دھیدر کشتارھا یکه از نقش و"  ناخواسته شده استايخواسته و 

 را داده است اني زنداناب" سوء رفتار" گزارش یني  بوده که به خمی ویھا تي فعالۀجي که در نتست ی مدعیو. است

  . شده استی دادستانتيولؤ از مسی الجوردی  موجب برکنارنيو ھم

  : ديگو ی مداده بلکه ادامه داند، ی میاسي سانيه و کشتار زندان نه فقط خود را  برکنار از شکنجی انصاردي مج

 صد انيکردند  که برخورد با زندان ی مديحضرت امام بارھا تأک.  حساس بودنداريھا بس حضرت امام در کار زندان "

 ینيود که خم و به خاطر برخورِد منطبق با قانون بتي حساسنيالبد به خاطر  ھم."  منطبق با قانون باشدديدر صد با

 ،ی و منتظریني  خماني مۀ رد و بدل شدیھا  نامهیبا انتشار علن. دي را قتل عام کنیاسي سانيدستور داد ھمه  زندان

 ھم ھست، بخواھد مي مصلحت رژصي که حاال عضو مجمع  تشخی مفتضحانه است که امثال انصاری بسگري دنيا

 ستميکشان معروف قرن ب  و آدمني از قاتلیکي ینيخم. بگذارد سرپوش  یاسي ساني در قتل عام زندانینيبر نقش خم

گاه    فتح کربال به قتلی خود براهطلبان  و توسعهی را در خدمت مقاصد ارتجاعرانياو صدھا ھزار تن از  مردم ا. بود

او دستور سلب .   را صادر کردگريھا مورد د او فرمان کشتار مردم کردستان، ترکمن صحرا و ده. فرستاد

.  نظر او انجام گرفتري ز۶٠ ۀ دھی را داد و باالخره تمام  کشتارھایاسي سیھا   مردم و سرکوب سازمانیھا یزادآ

 ھودهي بودند، بیني خمماتي اوامر و تصمی مجری که ھمگیروزي دیھا ی  امامه و رایامروز" طلبان اصالح"

 فرا یباالخره روز.  مي و خبر نداشتمي ما نبوددني نشان دھند و بگوعي فجاتي جناني خود  را برکنار از اکوشند یم

 ھزار تن از مردم ھا  را به جرم کشتار صدی اسالمی جمھورمي تمام دست اندرکاران رژراني که مردم اديخواھد رس

، به جرم ۶٧ در سال اني به جرم قتل عام زندان،یاسي سیھا ھزار  زندان  دهۀدر جنگ، به جرم اعدام و شکنج

 به گريھا شھر د  سرکوب مردم کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و دهان،ي، زنان و  دانشجوسرکوب کارگران

  .  محاکمه بکشندزي میپا

  

  


