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 Iran's M ايران آئينۀ

  
 علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١٢جوالی ٢٢

  

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  نژاد ی احمدیخوان ادا و اطوار مخالفت

 یکتاتوري دمي دولت، رژنيا. ست ی اسالمی به نام جمھوریني دی دولت فوق ارتجاعکي ی جمھورسي رئنژاد یاحمد

 یاسي سیھا ی مردم از آزادۀ تودتي و محرومختهي است که اختناق و سرکوب عنان گسدار هي طبقه سرماانيعر

 منحصر به فرد یژگي وان،ي عریکتاتوري دمي مختصات ھر رژی سوای اسالمیاما جمھور.  بارز آن استیژگيو

 ۀ آن به عرصیگرانه و استبداد قدامات سرکوب اۀلذا دامن.  دولت استی مذھبیژگي داراست و آن، وزيخود را ن

  .رديگ ی دربرمزي مردم را نی خصوصی زندگۀ بلکه عرصشود، ی جامعه محدود نمیعموم

 یھا اباني خیاللھ  حزبیھا  خود را از درون گلهشرفتي و مراحل پست ا ی دولتني چنکي ۀ که فرآوردنژاد یاحمد

 کرده است، قاعدتاً بھتر از ھر کس ی دولت طنيھات ھم در ظل توجی جمھوراستي تا ر۵٧تھران در سال 

 که خود را طرفدار ئیجا  است و از آنشده سرکوب و اختناق بنا ادي بر بن ی اسالمی که جمھورداند ی و مدانسته یم

 ی خصوصی ندارد که زندگني جز ایا  دست، راه و چارهني از ائیھا  ھمانند تمام فرقهداند، ی میاسالم ناب محمد

 ھم یتفاوت.  واداردی رسمني و دی از مقررات مذھبتي مورد تعرض قرار دھد و با زور، مردم را به تبعزيدم را نمر

 ،ی عربستان کنوناي قرن نوزدھم عربستان باشد یھا ی وھابی نوپامي رژ،ی طرفدار اسالم ناب محمدني که اکند ینم

 یھا ش به روش عملديتر باشد، با  و نابتر یالم، محمد اسنيھر چه ا.  طالبان افغانستاناي باشد  ی اسالمیجمھور

  . باشدتر کي صدر اسالم نزدئیقرون وسطا

 ۀبرند شي و پی مجر،ئی و اصالً خودش در رأس دستگاه اجراداند ی را مھا تي واقعني اۀ که ھمنژاد ی احمدمعھذا

 شيھا یھا و سخنران  و در مصاحبهردآو ی در میخوان  مخالفتی اداگاهي گاه و بست،ا  ی اسالمی جمھوریھا استيس

  .ستي از جمله در مورد زنان و جوانان نم،ي رژیھا یگر  سرکوبی موافق برخی واي وانمود کند گوني چنخواھد یم

 خود به انتقاد ی و در سخنرانافتي آموزش و پرورش حضور ی در اجالس رؤسانژاد ی که گذشت، احمدیا  ھفتهدر

 که با ني ایبه جا: " پرداخت و گفتنماھايشاد در سرکوب زنان و جوانان و بستن س و ارسيلو از اقدامات پیضمن

 عرصه ني را در ایراني ناب ایھا  سنتمي کنليطھا را تع  مراکز مشابه برخورد کرده و آناي نماھاي سھا، یغذاخور
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 و ھا هي پادي رفت، بایطح سی سراغ کارھادينبا.  آزادانه انتخاب کنندمي و اجازه دھميآموزان آموزش دھ به دانش

 ھا اباني در خھا ی برخورد و مقابله با ناھنجاری براستي الزم نگري کار انجام شد، دنيبسترھا را ساخت و اگر ا

  ".رد کنهيھز

 وزارت تيولؤ تحت مسس،يلو و مگر پستي ننژاد ی احمدتيولؤ سانسور موسوم به ارشاد تحت مسۀخان  وزارتمگر

 حتا نژاد ی ممکن است ادعا شود که احمدزند؟ یھا جا م  خود را مخالف اقدامات آننژاد یمدکشور قرار ندارد که اح

 ميھا تصم  آنیھا استي در مورد اقدامات و سکه ست ا یا  خامنهني ندارد و ایھا اقتدار خانه  وزارتنيدر سطح ا

 در یاري و اختستمي نیا ه من، کارد،ي بگوئی در جانژاد ی نشده است که احمددهياما تاکنون شن. رديگ یم

. کند ی میبيفر  ندارد و عوامی مخالفتنژاد ی است که احمدني اما اتيواقع.  خود ندارمتيولؤ تحت مسیھا خانه وزارت

: ديگو ی و مکند یرا مطرح م"  انتخابیآزاد"و " یآزاد "ی ادعای که وگردد ی آشکار می به خوبگاه  آنقتي حقنيا

 ی در مدارس و مراکز آموزشديآموزان با دانش.  وجود داشته باشدی از آزادیو برخوردار حق انتخاب آزادانه ديبا"

 فرصت و زمان مناسب، در کي در ست، شده الي به او تحمیانسان ھر جا احساس کند، امر.  کنندی آزادنيتمر

 اکراه یند و اگر از رو ارزشمند ھستند که آزادانه انتخاب شوی زمانی الھیھا ارزش. دھد یبرابر آن واکنش نشان م

 منوال است و ني ھم وضع بر ھمني دۀدر عرص. ھاست  آنۀ از آثار سازندتر شيھا ب  آنیبيانتخاب شوند، اثر تخر

  ". نداردجود انتخاب وی برایاجبار

 است که خبر ی بی به کلست،ا ی اسالمی جمھورسي که اکنون رئنژاد ی احمدايگو. ستا یبيفر  اوج عوامگري دنيا

ھا ھزار   دهی اسالمیجمھور.  مردم قرار داشته و داردۀ و انتخاب آزادانھا ی بر سلب آزادمي رژني اتيساً موجوداسا

 را که به ی نه فقط مردمی اسالمیجمھور.  سپرده استم اعدایھا  به جوخهیانسان را صرفاً به خاطر دفاع از آزاد

 مذھب ھستند، از حق ئی را که بھای بلکه حتا افراد باور ندارند کشتار و سرکوب کرده است،ی و مذھبني دچيھ

 را در معرض ھا ی ھم رحم نکرده و سنعهي شري به مسلمانان غی اسالمیجمھور.  محروم کرده استاتيح

 جمھور سي چرا که او رئکند ی میبيفر  عوامنژاد یاحمد.  وحشتناک قرار داده استیھا ضي و تبعدي شدیھا سرکوب

  . آگاه استقي حقاني ا که از تمامستا یدولت

 و به آورد ی درمیخوان  ادا و اطوار مخالفت،ی اسالمی دفاع از عملکرد خود و جمھوری چرا او اکنون به جااما

 اعتبار شده ی و جھان رسوا و براني مردم ااني در می اسالمی علت که جمھورني به اشود؟ ی متوسل میبيفر عوام

 جلب ی بر سر کار آمدند، براراً يگرا اخ  اسالمیھا نهياب که کقايفرا شمال ۀنطق که حتا در منديب ی منژاد یاحمد. است

 ھم نژاد یاحمد.  بودمي نخواھراني ای اسالمی بود که ما جمھورنيشان ا  حرفني کشورھا، اولني مردم اتيحما

  زند ی را جار میراني ائیگرا  اسالمیورشکستگ

  

  یجاني برادران الری برایخوار ني زمدردسر 

 ی مردم، فساد مالیھا  تودهکي و حقوق دمکراتیاسي سیھا ی دولت و سلب آزادی به علت خصلت استبدادراني ارد

ت  رشو،ی که از دزدافتي توان ی را میتر مقام و کارگزار حکومت  باالست که کمیا  به درجهیدرون دستگاه دولت

  . و اختالس برکنار باشدیخوار 

 اما خورد، ی خاک ممي رژئیھاست که در دستگاه قضا ا ھزاران پرونده آن سال که حتستا ی فساد به حدني اوسعت

 بلکه از آن جھت ست، یخوار ت از مراکز رشویکي دستگاه نيرو که خود ا  شود، نه صرفاً از آنیدگي رستواند ینم

 ی جمھوریھا ان مقامات و ارگگري دۀ پروندی پاوار رهيھا را برمال کنند، زنج  از پروندهیکيکه اگر بخواھند 
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  .شود ی مدهي کشاني به میاسالم

 ئیھا  گوشهگر،يکدي ترساندن و منکوب کردن ی برارد،يگ ی درون حکومت اوج می که نزاع باندھایطي در شرافقط

 جز ماند، ی نمی باقیگري راه دمي رژئی دستگاه قضای و براکنند ی را برمال مگريکدي ی فساد و دزدیھا از پرونده

  . به آن را بدھدیدگيرس ۀ که وعدنيا

 یدگي بار از رسني نخستیھا، برا گو با رسانه و  گفتاني در جری اسالمی که گذشت دادستان کل جمھوریا  ھفتهدر

 ی وۀ برمال شدیھا  از پروندهیکي آورد که اني سخن به مهئي از مقامات قوه قضایجاني جواد الرۀبه پروند

 بودن آن اني اکنون از در جری اسالمیمھور شده و چرا دادستان جی علن ماجرانياما  چگونه ا. ست  ایخوار نيزم

  د؟يگو یسخن م

 مه،ي بی فساد مالۀ پرونداني که در جریوقت. گردد ی بازممي رژئی و قضائی ماجرا به نزاع سران دستگاه اجرااصل

 کردند که دي تھدنژاد ی احمدۀ رفت، دار و دستشي پی ویري تا دستگهي و قضدي برمال گردنژاد ینقش معاون اول احمد

 نيا. کنند ی می را علنیجاني و برادرش محمد جواد الریجاني صادق الره،ئي قوه قضاسي رئیخوار ني زمیھا پرونده

نزاع .  سر برآوردگري دی از جاگرياما بار د. له مسکوت ماندأ کنند و مسینينش  عقبني بود تا طرفی کافداتيتھد

 ني اسناد محرمانه در آخرني از ای تعدادی به انتشار علنگريکدي حساب با هيس و تسو مجلیھا یباندھا بر سر کرس

 اسناد به نقش نيدر ا. ديانجام" بامداد خبر" به نام ینترنتي اتي ساکي در ی سال جار]جوزا[ خرداد ماهیروزھا

  .داخته شده است و قم پرني ورامیخوار ني در زمئی قضاۀ قوسي رئیجاني و صادق الریجانيمحمد جواد الر

 به طرح آن ی سکوت کردند و تنھا ھنگامهئي قضاۀ شد، اما مقامات قوی اسناد محرمانه علنني که اني رغم ابه

 خواست که ی خطاب به دادستان از وی درون مجلس، مطھری باندھای با برخهئي قضاۀ نزاع قویپرداختند که در پ

 یجاني صادق الرۀاو البته به نقش و پروند. د کنیدگي رسیجاني به اتھامات محمد جواد الر،ی متھم کردن ویبه جا

عجالتاً .  نکردیا  اشارهست،ا ئی در رأس دستگاه قضایا  خامنهۀ که فرد مورد اعتماد و گماشتهئي قضاۀ قوسيرئ

 ی جمھوری اصلیھا  از ارگانیکي سي و رئیا  خامنهی پاماً ي رانده شود، چون مستقهي به حاشديبا ی او مۀپروند

 ی جمھورهئي قضاۀقو" حقوق بشر" ستاد سي که حاال رئیجاني جواد الریلذا نزاع بر رو.  استانيم در یاسالم

  .ديست، متمرکز گردا زي نیاسالم

بنده " درج شد، به دفاع از خود برخاست و ادعا کرد که مي نھاد رژني اتي که در سایا  در نوشتهیجاني الرجواد

 من در رسانه هي که علیموارد.  سنت استکي ما ۀ در خانوادیکشاورز.  که کشاورز و دامدار ھستمکنم یافتخار م

 وجب از خاک کيام ولو   سال توانسته٢٠ از شي بت که با زحمکنم یافتخار م.  شده، باعث افتخارم استغيھا تبل

 اما زند، ی کشاورز جا مکيست، خود را  برمال شده ااش ی حاال که دزدهئي قضاۀ مقام قونيا."  را آبادتر کنمھنميم

 در ی دزدني را تصرف کرده است و افتخار اني ورامهي حاشی ملی ھکتار اراض۴٣٢ که چگونه ديگو یباالخره نم

  کجاست؟

  :ديگو ی و مکند ی باالخره دھان باز می اسالمیھاست که دادستان کل جمھور  جدالني باال گرفتن ای پدر

 ی و دولت بعدشود ی واگذار می را به کسانئیھا ني زمکي رنديگ ی میمي تصمکي ی دولتکي در ديفرض کن "

 ی دولتکي اي که گوشود ی موشن قرار رنيپس از ا."  نداشتندی حق واگذارني که خالف انجام شده و چنديگو یم

 ني اديگو یه و م آمدیگري واگذار کرده است، که دولت دھا یجاني به الری را مفت و مجانیعيھکتارھا از منابع طب

 ني ھم در ایگري بحث دد،يافزا ی و مدھد ی ادامه میو.  نشده استتيکار خالف بوده و ضوابط و مقررات رعا

  . واگذار شده استی به وی که مجانست ی از آن مقدارشي تصرف شده بنيست که مقدار زماپرونده 
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 ،ئی دستگاه قضانئيشي پسي رئۀ از دوریجانير برادران الیخوار ني زمی شده، ماجرای که طبق اسناد علنی حالدر

 تا ٧ پرونده از حدود نيا" که کند ی ادعا می اسالمی شده است، دادستان جمھوردهي کشمي ارگان رژني به ایشاھرود

 خود، ی ھفتگیھا  نبود که در مصاحبهادشي تاکنون ميژ اوصاف دادستان رنيبا تمام ا"  مطرح شده استشي ماه پ٨

اند،   مطلع شدهئی مقامات دستگاه قضایخوار ني و زمی دزدني اما حاال که ھمه از اد،يد آن بگو در موریکالم

 قوه سي ھم به نقش رئیا  اشارهچي ھاني منيمعھذا در ا. کند ی میگر هي در مورد آن توجی اسالمیدادستان جمھور

 یاما فساد درون. ست  ایجانيواد الردست ج ھمیجاني ماجرا صادق الرنيدر ا. شود ی نمیخوار ني زمني ادر هئيقضا

  .دھد ی است که در ھر دو سو خود را نشان معيقدر وس  آنی اسالمیجمھور

 و وکال در ی از مأموران دولتیگري به ھمراه تعداد دسيلو افسر پکي مھر از بازداشت ی ھفته، خبرگزارني ھمدر

  . تھران خبر دادیخوار ني زمنيتر بزرگ

 یروي از مأموران نی پرونده تعدادني اانيدر جر:  گفتی خبرگزارنيگو با ا و ر گفت دادستان تھران دمعاون

قدر مورد اعتماد   قرار داشته که آنسيلو از افسران پیکي اني جرنيدر رأس ا.  شدندري و وکال دستگیانتظام

 معاون دادستان ۀفتبه گ.  داشته استه کنترل را در فرودگاه به عھدۀفيھا وظ  بوده است که مدتی اسالمیجمھور

 و به کند ی مداي پیاند دسترس  اول انقالب فرار کردهۀ که در دھی اطالعات افرادليبه فا "قي طرني از ایتھران، و

 کرده ی صوریھا  پروندهجادي اقدام به اھا ی کالنترقي کرده و از طرداي پی افراد دسترسني ایھا  و خانهیاراض

 یو. ھا را به اسم خود کرده است  و خانهی اراضني ا،ی درون دستگاه دولتیبندھا با زد و تر، حي صریانيبه ب." است

 ن،يعالوه بر ا. ردي تھران بگۀ از شرکت آب منطقزي تومان نارديلي م٢ ،ی قالبیھا ی سندسازنيتوانسته به استناد ھم

 یھا  و امالک سازمانیراض آن تصاحب اتر شي که به به ثبت رساندی فقره پرونده به نام خود در شعب داد گستر۵٠

 ی داد که با نفوذ در برخی از مقامات دولتیگري دۀ خبر از پروندنيچن معاون دادستان تھران ھم.  بوده استیدولت

 ني تومان از اارديلي م١٧٠ دھد و تاکنون ريي ھکتار تغ١۴٠٠ را به ني ھکتار زم١۴٠ توانسته ی دولتینھادھا

  . به فروش برساندا رھا نيزم

  . استني فاسد در سراسر کره زمیھا  سرآمد تمام دولتی اسالمی که جمھوراً واقع

 آن وابسته است، تا زورش ی درونی از باندھایکي به اي دارد و ی در دستگاه دولتی و مقامی جای کس که به نحوھر

 بلکه ست،ي نیونيلي و صدھا میونيليھا م  و دهیونيلي مگري و فساد دی دزدنيابعاد ا. برد ی و مدزدد ی مرسد، یم

 و فساد نام آباد کردن کشور ی دزدني ھم بر ایجانيامثال الر.  تومان استونيلي و تراردھايليھمواره صحبت از م

  .گذارند یم

 توانند ی می اسالمی سرکوب جمھوریروي توپ و تانک و نتي مطمئن باشند که گرچه امروز تحت حماديھا با  آناما

 ني محکوم کنند، ایمردم کارگر و زحمتکش را به فقر و گرسنگاز  ونيليھا م دھند و ده غارت و چپاول ادامه نيبه ا

  . نخواھد ماندداريوضع پا

 نگذاشتند که الاقل ني جز ایگريگران راه د  دزدان و غارتی شاه به پا خاستند و برامي رژهي که علی مردمھمان

 یچه را که سران و مقامات جمھور  و تمام آنزنديخ یا م منقول را بگذارند و در بروند، دوباره به پري غیھا ثروت

  دي خواھند کشرونيھا ب اند، از حلقوم آن  و غارت کردهدهي دزدیاسالم

  

  ھا  اطالعات از رشد اعتراضات و بروز شورشري وزینگران

مقامات  روزافزون اعتراضات، سران و شي کارگران و زحمتکشان و افزایشتي و معی مادتي شدن وضعتر مي وخبا
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  .اند  و از ھم اکنون به مقابله با آن برخاستهافتهي خطر را در،ی اسالمیجمھور

 مي ترس و وحشت رژ،ی مبلغان مذھبئی گردھمااني در جری اسالمی اطالعات جمھورري که گذشت وزیا  ھفتهدر

اطالعات که خبر از  ريوز.  نشان دادکند، ی مدي تھدی را در اوضاع کنونی اسالمی که جمھوریرا آشکارا از خطر

 ،ی مشکالت اقتصادی با استفاده از برخندا ھمه دشمنان در تالش:  گفتداد، ی مراني در ادي جدیھا وقوع بحران

 تيري مدستميناکارآمد نشان دادن س.  ارائه دھندراني ای و اجتماعیاسي ستيبار از وضع  و اسفآور أسي یريتصو

 و مردم، انعکاس تي حاکماني شکاف مجادي مردم، اۀ بدنقي از طروالنؤ فشار به مس،ی اسالمی جمھوریاجتماع

 ی دشمنان برایھا  حاصل شود، از نقشهیشي گشاچي ھستي نی که قراری به طورھا یست و نشان دادن کاطرفه کي

 ھمه یا ھا مقابله  با آنديما با.  دارندیاباني اغتشاشات خی در آموزش جوانان برایھا سع آن. ھاست  بحرانني اجاديا

  .ميجانبه داشته باش

 دشمنان ني ااي کند که گوء القاني چنکوشد ی آورد، ماني دشمنان به مني از ای که نامني اطالعات بدون اريوز

 مردم ی عمومیتي از نارضای گزارشاتاش ی اطالعات که روزمره دستگاه جاسوسرياما او به عنوان وز. اند یخارج

 ھستند که راني مردم اۀديد  ستمیھا  تودهیاسالم ی جمھوری که دشمن واقعداند ی می به خوبدھند، ی ارائه میبه و

  . به بار آورده استشان ی برابتي و مصی ھزاران بدبختی اسالمیجمھور

 افتهي شي به دو تا سه برابر افزاراني مردم اازي مورد نی ضروری کاالھانيتر یتر از دو سال اصل  در طول کمفقط

 و اديھا به اعت  آنۀ و گرسنريفرزندان فق. اند وستهي پکارانيز مردم زحمتکش به صفوف ب تن اھا ونيليم. است

 قابل ري غۀ مردم را به درجی زندگطياختناق، سرکوب، اعدام، زندان و کشتار، شرا. اند  آوردهی رویفروش تن

 از ی که دستستيالزم ن. ند باشی اسالمی جمھورريناپذ ی مردم، دشمنان آشتني که استا یعيطب.  رسانده استیتحمل

 ۀجي جوانان که نتني ای و معنویبار ماد  اسفتيوضع.  اغتشاش آموزش دھدیخارج کشور جوانان را برا

 امي تظاھرات، شورش و قی آن ھا را براست،ا ی اسالمی جمھوری و اجتماعیاسي س،ی اقتصادی ارتجاعیھا استيس

 اطالعات رياما وز. ديگو ی مردم سخن مني از مقابله با اتياقع اطالعات ھم در وريوز. دھد ی آموزش ممي رژهيعل

 ی در تھران به نبرد براژهي به وان دشمنني تن از اونيلي، چند م۵٨ بداند که اگر در سال زي را نني ادياحتماالً با

. زنديخ ی به پا مراني در سراسر اونيليھا م  ده،ی روشي پامي قاني برخاستند، در جری اسالمی جمھوریسرنگون

  .دي است، برآري که با آن درگی از آن است که بتواند از پس بحرانتر مي وخی اسالمیاوضاع جمھور

 کند و روز به روز کارگران و زحمتکشان را ني مردم را تأمۀ تودیشتي و معی و امکانات مادلي که نتواند وساینظم

   مداوم به سر برند،یم در گرسنگ تن از مردھا ونيلي که مئیتر سوق دھد، تا جا  کمرشکنیبه فقر

 مشت مزدور کي به شي خود را با اختناق، سرکوب و کشتار حفظ کند و تمام اتکاتي که بخواھد موجودینظم

 و سيلو پیھا ھا سلب کند و گله  جوانان و زنان را در نوع پوشش از آنی که حتا آزادی سرکوب باشد، نظمیروين

 داشته یستادگي مردم، قدرت اامي در برابر قکه ست  ای از آن پوشالشي بندازد،ي بھا  به جان آنھا اباني را در خجيبس

  .باشد

  نخواھد داشتالوقوع بي قری جز نابودی نظم، سرنوشتنيا


