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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ اکتوبر ٢٣

 

  گذشتکه ايران در ھفته ای 
  

  ی اسالمی جمھوری پردردسر براۀ ھفتکي

 ی در ظاھر، اوضاع را عادکوشند ی که ھمواره ممين رژسرا.  را پشت سر گذاردی پردردسرۀ ھفتی اسالمیجمھور

 آنھا در اني به زیالملل ني بۀچه که در صحن  خود را از آنیو بر وفق مراد جلوه دھند، نتوانستند اضطراب و نگران

  . آشکار بودشان یھا یريگ  در تمام موضعھا ن آیتيخشم و نارضا.  و پنھان دارنددهي است، پوشانيجر

 ی به شورایدگي رسی ھفته، براني در اکايمرا عربستان در ري در طرح ترور سفی اسالمی جمھورۀل مداخۀپروند

 به عنوان ی اسالمی جمھورتي پرونده است، خواستار محکوماني از شاکیکي که کايمرادولت .  فرستاده شدتيامن

خواستار محاکمه و مجازات  گر،ي دی شاک،یدعربستان سعو.  شده استیالملل نيب" تي صلح و امنی برایديتھد"

 انيخبر از به جر.  شده استی اسالمی سران جمھورتر، پرده ی بیاني ترور دست داشته و به بۀ که در توطئیکسان

 کل آژانس ري مدۀندي گزارش کرد که گزارش ماه آترزي و روافتي انتشار دي با اتھامات جد ئی  ھستهۀافتادن پروند

  . خواھد بودی اسالمی جمھور ئی ھستهیھا تي حساس از فعالی نکاتیحاو

 شدن حقوق مالي ھفته گزارش خود را از پاني در ازي نراني حقوق بشر سازمان ملل در مورد اۀژي وگر گزارش

  . سازمان ملل ارائه دادی منتشر ساخت و روز چھارشنبه آن را به مجمع عمومراني مردم ایانسان

 اشاره شده، بر راني مردم اهي علی اسالمی جمھوریانتھا ی باتي از جنای کوچکۀ گزارش که فقط به گوشني ادر

 شدن مالي، ھنرمندان، پاءنگاران، وکال  روزنامه،یاسي و سی فعاالن اجتماعهي علی اسالمی جمھوریھا یگر سرکوب

 شيفزاھا، ا  شکنجه در زندان،ی و مذھبی قومیھا تي زنان، اقلهي علضيھا، تبع  دادگاهۀحقوق زنان، احکام ظالمان

  . آورده شده استاتي جناني از ایئھا  شده و نمونهدي تأکگري اعدام و موارد دريچشمگ

 سازمان ملل در مورد ی را که قرار است به مجمع عمومیئ گزارش مجزازي کل سازمان ملل نري دبني از اشيپ

 شيض حقوق بشر، افزا شدن نقتر مي ارائه دھد، انتشار داده بود و از وخی اسالمی حقوق بشر جمھورۀکارنام

  . انتقاد کرده بودداً يد شراني سال گذشته در اکي در طول انهي مخفیھا  اعدامزيھا و ن اعدام
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 حقوق بشر و به ۀژيگر و  کل سازمان ملل و گزارشري توسط دبی اسالمی جمھوریھا یگر ی گزارش وحشانتشار

 در راني مردم ای شدن حقوق انسانماليقض و پا و ن ی اسالمی جمھوریھا یگر  سرکوبۀ افتادن مجدد پروندانيجر

 تي امنی به شورامي رژیستي اقدامات ترورۀ که پروندیطي سازمان ملل، در شرای حقوق بشر و مجمع عمومیشورا

  . افزودميرفته است، بر خشم و ھراس رژ

 از یجز خشم ناش یگري دزي چاني ھفته، بني در روز چھارشنبه ای اسالمی جمھورهيئ قضاۀ قوسي رئیريگ موضع

  . نبودراني حاکم بر ای استبدادمي رژۀ مھرکيھراس 

گر حقوق بشر   را به گزارشراني اگر اجازه ورود به ادانست، ی که به حسب تجارب گذشته می اسالمیجمھور

 ی ئ  و با پروندهگردد ی برمال می در سطح جھانمي رژاتي و جناعي از فجایگري دیھا سازمان ملل بدھد، گوشه

 حقوق بشر ی که شورایگر  به گزارشگردد، ی روبرو مراني مردم ای کردن حقوق انسانمالي در مورد پاتر نيگسن

 ورود به ۀ کرده بود، اجازنيي تعراني نقض حقوق بشر در ای بررسی امسال برا]حمل[ ماهنيسازمان ملل در فرورد

و به . است"  مستندري و غحي ناصحف،يسخ"گزارش  ني که اکند ی ادعا مهيئ قوه قضاسياکنون اما رئ.  را ندادرانيا

 به سراغ ی وقتژهيگر و  که گزارشی و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالني معارضیعاو تمام دباً يتقر "ی وۀگفت

 طرف را کي ی که ادعاھاني خود را حفظ کند، نه ایطرف ی بدي بایا لهأ از ھر مسشي و پشي برود، ی گزارش مهيتھ

  ."ھا را تکرار کند ست معارض نظام ھستند بشنود و آنھا که سال

 یھا یدادگري و بعي از فجای کوچکاريچه که در گزارش به آن اشاره شده است، فقط جزء بس  گفت، آندي بانخست

 یگر حقوق بشر ادعاھا  گزارشديگو ی که می وقتی اسالمی جمھوریئ دستگاه قضاسياما رئ. ست ی اسالمیجمھور

 طرف ی شود و ادعاھاراني که وارد ااد اجازه ندی حتا به وی اسالمی جمھوریار کرده است، ول طرف را تکرکي

  .زند ی مادي را فرمي رژیئ را بشنود، فقط رسواگريد

: ديگو ی میريگ  موضعنيلذا در ھم.  استني مردم عجیحقوق ی و بتي با جنای که حکومت اسالمکند ی کتمان نماو

"  مربوط به ارثليمسا"اعدام و " قصاص، حدود" بودن حقوق بشر در ی و اسالمست؛ ی اسالمرانيحقوق بشر در ا

  ؟" بشر استحقوققصاص ضد : "ديگو ی میچه کس. قبول دارند" ھا ھمه مسلمان"است که 

 دست و پا، جدا کردن سر از بدن، دني و شالق و شکنجه، درآوردن چشم، برشود ی شمرده ملتي فضتي که جنای وقت

ھا به اتھام محاربه با خدا   انسان شمردن زنان، کشتار و قتل عام انسانمهيھا، سنگسار، ن  انساندني دار کشاعدام و به

 یھا  و مجازات فعاالن جنبشیري مردم، دستگیاسي سی حقوقی بگري دگاه ن آست، یو رسول خدا، حقوق بشر اسالم

 حقوق بشر تر تياھم  کملي مسا،ی و مذھبیل م،یتي جنسضينگاران، تبع  ھنرمندان، روزنامه،یاسي و سیاجتماع

او خشم خود . نديب یھا نم  به پرداختن به آنیازي نگري دی اسالمی جمھورهيئ قوه قضاسي رو رئنياز ا. ست ا یاسالم

. دارد ی ابراز مراني توحش در اتي نشان دادن حاکمقي از طرراني نقض حقوق بشر در ای اسالمريرا از گزارش غ

 و شکنجه، زند ی را جار می توحش حکومت اسالمپروا ی که ب ی اسالمی جمھورهيئ قوه قضاسيرئ یختگيافسارگس

 برخاسته ی و خشمتي از عصبانکند، ی بشر اعالم مق انسان بودن زنان را حقومهيقتل و کشتار، حد و قصاص و ن

  . بار آن را نشان دادنيچند ھفته ني در ھمزي نیا  به آن دچار بودند و خامنهمي ھفته تمام سران رژنيکه در ا

 ھفته ني در ای اسالمی که جمھوریلي خود به مسای سخنراناني در پام،ي رژیئ دستگاه قضاسي روست که رئني ھماز

 فشارھا ني که اکند ی و سرانجام ادعا مديگو ی سخن ممي وارده بر رژی از فشارھاپردازد، یبا آن روبرو بوده است م

 به جار و یازي بود، در آن صورت ننياگر چن. شتد دا نخواھی اسالمیع جمھور و مواضھا استي بر سیريتأث

  .بود ی نمآمده شيھا از اوضاع پ  ھفته و ترس و ھراس آنني در اميجنجال سران رژ
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 در مورد ري از آن است که صرفاً نگران گزارش اختر اهي سمي رژاتي و جنایگر  سرکوبۀ است که پروندروشن

 تواند یله نتوانسته و نمأ مسني سازمان ملل بر سر اماتي که تصمستي ندهي پوشزي نني ا.نقض حقوق بشر باشد

 ھستند که با مبارزات خود راني مردم اط آورد و فقدي پدی اسالمی جمھورۀکاران تي جنایھا استي در سیرييتغ

 نقض حقوق بشر اکنون از ۀرون بر سر پمي رژتياما حساس.  آن بگذارنداتي و جنامي رژني بر ایاني پاۀ نقطتوانند یم

را در آِن واحد، به   ی اسالمی جمھورمي و رژشود ی زمان مطرح مکي در گر،ي دۀروست که در کنار دو پروند آن

 چشم عموم مردم شي و در پیالملل ني باسي و مستبد، در مقتکاريکش، جنا طلب، آدم  جنگست،يترور یميعنوان رژ

  .کشد یجھان به محاکمه م

  

  ی در دانشگاه رازیا  خامنهیئسرا داستان

 پرداخت یلي به طرح مسای سخنرانکي در ی ھفته در دانشگاه رازني سفر خود به کرمانشاه، در اۀ در ادامیا خامنه

  .اند ی کنونطي در شرای اسالمیبست و معضالت جمھور که بازتاب بن

 ، "راني از ای جمھوراستي راحتمال حذف پست" ی در دانشگاه رازیا  خامنهی سخنرانی از محورھایکي

  . بودافتهياختصاص 

حضرت آقا نخست . ی اسالمی و جوان بودن جمھورري داشت در مورد پیئسرا  داستانکي به عنوان مقدمه، او

 سؤال را که ني آمدند و پاسخ انيئ پله پاکي دانا و آگاه عالم اسرار زيچ  ھمهۀندي نماۀ فرمودند و از مرتبی نفس شکسته

 خواھد شد؟ از کار افتاده خواھد ري پی نظام اسالماي آارد؟ دیري دارد، دوران پی دوران جوانیا د زندهھر موجو"

اصحاب "و " یساز مي و تصمیريگ ميمراکز فکر و تصم"به "  آن متصور است و وجود دارد؟ی برای عالجايشد؟ آ

 ی و عقلی خدا در چارچوب فکرامبري خدا و پتي حاکمۀ ماندن و نماندن عرصیاما چون باق. محول فرمودند" فکر

 لذا، شود، ی دست نمني از ای و تکامل، زوال و مقوالتاتي حی و مادیني عني و مشمول قوانستي قابل حل نتيبشر

 جهي کند و نتنيي را تبی اسالمی جمھوری و ابدزالي الاتي فھم، ح گرفت به زبان به قول معروف عامميآقا تصم

  .آن" یشگيھم "ليصاجزو خ" طراوت" و ست ی اسالمی جمھوری"ی ذات،یانجو! " که بلهرديبگ

 یدادي و رودهي در پس ھر پدبي از غی و به دنبال دستکنند ی مري آقا که معموالً در عالم ھپروت سیھا ی پامنبراما

 خواھد ی حاال آقا م به کار برده کهی جا چه فوت و فنني در ای عالم ھستی فرمانروانندي منتظر بودند که ببگردند، یم

". ی انسانميتکر"و " عدالت"، "یآزاد" به صحبت در مورد کرد شروع یا خامنه.  دھدحي آن را توضیندگيبه نما

و " یجوان" در بي کرده بودند تا به عظمت و قدرت دست غزي را تشان یھا  گوشی آقا که حسابیھا یپامنبر

 ھمھمه راه افتاده یکم.  نشددشاني عایزيمنتظر ماندند چ ببرند، ھر چه ی پی اسالمیجمھور" یشگيطراوت ھم"

 را که از یما خودمان در دانشگاه دھن کس: ديگو ی که آقا مستي چاتي چرندني چه؟ ایعني گفتند، ی مودبود و با خ

م  به اتھاد،ي بگوی و امثالھم کالمی فقر و ثروت، نابرابر،یعدالت ی از بیاگر کس! ميکن ی حرف بزند خرد میآزاد

 بندگان خدا دي که ھمه بایئھا  انسانی برایزي چا مست، ی چه حرفنيا" کرامت انسان. "ميکن ی مشرباراني تستيکمون

 م،يا  کردهی فحاشم،يا  کردهري تحقابانيمردم را در کوچه و خ. ميا  نگذاشتهی باشند، باقني زمی خدا بر روندگانيو نما

 دست زش را ا که امروز عقلني آقا، مثل انيا. ميا رده و محکوم نمودهزنان به زندان برده، شکنجه ک ھا را کتک آن

  .داده است

 کنار یھا را کم  آرام کردن اوضاع، پردهی شد براري ناگزستند،ي نهي ملتفت اصل قضھا ی پامنبرني اد،ي که دیا خامنه

  :بزند، خطاب به حضار گفت
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 ی با معان-  انسان مي مفھوم تکر،یمفھوم عدالت، مفھوم آزاد - که گفته شد یمي مفاھني را عرض بکنم، انيمن اول ا "

 از آن ري دارد، غیئ معنای در منطق اسالمیآزاد.  خودشی غربی خودش مورد نظر ماست، نه با معانیاسالم

 انسان در مفھوم تي انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانميتکر.  در منطق غرب داردی که آزادیئمعنا

 به زن حرف احترامما از احترام به انسان، ... ی غربی و تلقی غربی مفھوم در معناني است با اريمغا یاسالم

 ميمفاھ... شود ی و گفته مشود ی ترجمه ممي مفاھني اريچه که در غرب در ز  اشتباه شود با آنیستي نباني ام،يزن یم

 ی خود، کرامت انسان با معنای اسالمیعنا با می خود، آزادی اسالمی مورد نظر است، عدالت با معنایاسالم

 که منظور آقا، افتيهللا راحت شد و در  حزباليخ.  استنيمب.  استشن ھمه در اسالم روھا ني خود، که ایاسالم

 ی برخوردار،یمنظور از آزاد. ستي نبوده و نضي زن و مرد و برافتادن تبعیاستغفرهللا، از احترام به زن، برابر

 ستي نھم اعتراض و امثالی نشر و مطبوعات، آزادی آزادان،ي فکر و بده،ي عقی آزاد،یاسي سیھا یمردم از آزاد

 یھا یعدالت ی با بیا ھا، برافتادن جامعه  انسانیمنظور از عدالت ھم نه برابر. ستا یبلکه ھمان اختناق حاکم اسالم

 و زحمتکش، بلکه ري بزرگ فقاري بسیتي و ثروتمند و اکثردار هي سرمای متشکل از گروه اندکده،يسر به فلک کش

  .رهي است و غراني موجود در ایعدالت ی بنيھم

 ی نظام اسالمیھا   انسان اھداف و آرمانی وقتنيبنابرا: " گرفتجهي نتاش ی مقدماتیئسرا  داستانني پس از ایا خامنه

استدالل آقا به ." شود یقت کھنه نم وچي ھھا  ني اند،يب ی م- اتي خصوصني با ای اسالمۀ جامعیعني - کند یرا نگاه م

 که دھن باز کرد و ني معھذا متوجه نشدند که منظور آقا چه بود، تا ا، سر دادندی صلواتني و ھمه مستمعدي رسانيپا

 چيھ.  چرا، ممکن است کھنه شودھا ني ا،ی اسالمۀ آن جامعی الزم برایھا یساز و کار و نھادساز"در مورد : گفت

 ی به جاه احساس بشود ککي نزداي دور یھا ندهي در آی روزکي اگر ست، یاستيروز نظام ما رام." "اشکال ندارد

 که منظور آقا، نظام مييفزاي را بنيالبته ما ھم ا."  نداردی اشکالچي مطلوب است، ھی مثال نظام پارلمانیاستينظام ر

  . آن استی بلکه اسالمست،ي آن نی غربی در معنایپارلمان

 شي گنجاگري قرار گرفته که دیطي در شرای اسالمی جمھورد،ي بود که بگوني ای برایني کبراچ ھمه صغرا ونيا

 به اصطالح انتخابات اني که در جریئپس از آن ھمه رسوا.  را نداردی جمھوراستي تحت عنوان ریتحمل ارگان

 یبست و ورشکستگ  با بنی اسالمی جمھور،یا  و خامنهنژاد ی احمداني آن بروز نزاع می آمد و در پشي پ٨٨سال 

 گر،ي برده است که دی پمياوالً، رژ.  از دو جھت زائد شده استی جمھوراستيپست ر. دي روبرو گردیدي جدیاسيس

 را اش یباز  شبمهي بساط خدي آن ندارند و بایھا  و جناحمي رژی انتخاباتیھا ی به بازی اعتمادنيتر  مردم کمیھا توده

 انيم  ی اسالمی که ھمواره در جمھورست ی دادن به تضاد و شکافاني پایتر، تالش برا  مھمألۀ مساً،يثان. جمع کند

 به مي رژیله از آن رو اکنون براأ مسنيا.  استدهي جمھور رخ داده و به کشمکش و نزاع انجامسي و رئهي فقیول

 ،ی مختلف اقتصادیھا  که در عرصهیئھا بست  و بنمي رژیھا  بحراندي شده است که با تشدلي تبدتر ی جدیامر

 به ی جمھوراستيحذف پست ر.  داردازي به تمرکز قدرت نشي از پشيھا روبروست، ب  با آنیاسي و سیاجتماع

 با کند، ی تمرکز حرکت مني در جھت اتر شي ھر چه بمياما رژ.  استهي فقی قدرت در دست ولتر شي تمرکز بیمعنا

در واقع . ستي آن نیھا  از معضالت و بحرانکي چيچرا که حالل ھ گردد، ی موبرو ریتر شي بیھا  تضادھا و بحران

  .ست ی اسالمی جمھوریبست و فروپاش  از بنیتر  روشنۀ تمرکز نشاننيا

 از ی انعکاسکشد، ی مشي را پی اسالمیجمھور" یريپ"و " یجوان" بحث اش ی در سخنرانیا  که خامنهنيھم

 کنند ی حاکمه کتمان نمتأي از درون خود ھیگروھ.  آن استی درونی و سردرگمیثبات ی و بمي رژی بحرانتيوضع

 حذف پست ني که ھمتي واقعني ان پوشاندی حتا برایا  خامنهنيبنابرا. ست  ایبست است و رفتن  در بنميکه رژ
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 تالش بافد، ی را به ھم مسماني حکومت است، آسمان و ری و فروپاشیدگي بر پوسیلي دلی اسالمی جمھوراستير

 متعفن، بازمانده از قرون وسطا بوده است، به یا  مردهراني را که از ھمان روز نخست تولدش در ایميرژ کند، یم

 استي بساط ردي باگري ددي تا به اصل مطلب برسد و بگود،ي آن سخن بگویوان خود زنده جا بزند، از جدانيمر

  .مي روبرو باشیتر  تا بلکه با معضالت کمم،يني را ھم برچیجمھور

 شخص او ديگو ی می سخنرانني در ھمیا خامنه. ستي نیپوش  است که قابل پردهمي وخیا  به درجهميوضاع رژ ااما

نه . ست  ایئ اجراتيري مدکي ی کنند که رھبری تلقجور ني اخواھند یم.  استغاتي تبلنيا. "ستي نیئ اجراتيريمد

 نيولؤمعلوم است، مس.  داردی مشخصابط ضوهي در بخش قوه مجریئ اجراتيريمد.  مشخص است،یئ اجراتيريمد

 شود ی ملي در کرمانشاه تشکی در حضور ونژاد ی دولت بدون حضور احمدتأي آن روز، ھیاما فردا."  داردینيمع

 یا  چارهیا  است که خامنهمي چنان وخمي رژتي که وضعدانند ی و مننديب ی را مھا ني ارانيمردم ا. رديگ ی مميو تصم

 دولت را بر تأي ھاستي را انکار کرده بود، ریئ اجراتيري که مداش یوز پس از سخنران رو که دنيندارد جز ا

 ۀ که در ھفتکند ی مجلس اعالم مسي رئبيزمان با آن نا  و ھمکند ی در اجالس شرکت نمنژاد یاحمد. رديعھده بگ

ۀ  به قوميضاع رژ اویختگي در ھم رنيا.  جمھور در مجلس اعالم وصول خواھد شدسي طرح سؤال از رئنده،يآ

 با یري به درگی است و ھر باند و گروھاني در جرزي در درون مجلس نیديکشمکش شد. ستي محدود نیئاجرا

.  چه خواھد شددانند یاند و نم  نگرانزيشان ن  حتا در مورد انتخابات مجلسميسران رژ.  برخاسته استیگريد

 ھفته اعالم کرد، اگر ني در ای اسالمی جمھورسيلونده پ است که فرمادهي رسیا  به مرحلهی اسالمیافتضاح جمھور

  . با شدت برخورد خواھد کردسيلو بکشد، پیري انتخابات کار به درگانيدر جر

  

   

  

  


