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 ٢٠١١ نومبر ٢٨

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  دي جدیھا ميسه شکست در سه روز، به ھمراه تحر

از روز جمعه تا اواسط .  بودی در پی پیھا  شکست،ی اسالمی جمھوری برای خارجاستي سۀ ھفته، عرصني ادر

  .دي شد و محکوم گرددهي به محاکمه کشیالملل ني بیھا  سه بار در سازمانی اسالمی جمھور،ی جارۀھفت

 از یا  زد و با صدور قطعنامهدئي کل آژانس مھر تأري بر گزارش مدی اتمی انرژیالملل ني حکام آژانس بیشورا

  . سازمان ملل عمل کندتي امنی شورایھا  به قطعنامهدرنگ ی خواست که بی اسالمیجمھور

.  خواھد داشتی در پی پجي دو رشته نتاد،ي رسبي به تصوني و چهي موافق، از جمله روسی رأ٣٢ قطعنامه که با نيا

 ابد،يی شار م انتی اسالمی جمھوری اھداف نظامراموني کل آژانس پري گزارش مدی قطعنامه در پني که ائیجا از آن

 قي از طر،ی و نظامیاسي در ھر گونه اقدام سی وني درازمدت آن، باز شدن دست دولت امريکا و متحدۀجينت

 زي کوتاه مدت آن نۀجينت.  گزارش و قطعنامه خواھد بودني ھمهي حتا بدون آن، با توجاي سازمان ملل و تي امنیشورا

 کل آژانس خواسته شده رياز مد. ن ملل و مصوبات آن است خارج از سازما،ی و اقتصادیاسي سی فشارھاديتشد

 قطعنامه و تعھدات خود در قبال ني در قبال ای اسالمی در مورد عملکرد جمھوریگرياست که گزارش د

  . ارائه دھدندهي ماه سال آبھشتي به اجالس اردتي امنی شورایھا قطعنامه

 نيدر ا.  آژانس استقبال کردمي تصمني از ایا هياني صدور ب امريکا باۀ امور خارجري قطعنامه، وزني صدور ای پدر

 که در گزارش ی را به تھران فرستاده است که به شدت از مدارککساني روشن و امي پني اايدن: " آمده استهيانيب

چه   بود بر آندئي تأنيتر  گزارش روشننيا." " استان کل آژانس، آماتو مطرح شده بودند، نگرري گذشته دبۀھفت

 و ھا ی فناوریش در پ مداومی خالف انکارھاراني باور داشته است که حکومت ای طوالنی مدتی متحده برااالتيا

  ." به کار روندیحاتي تسلی اتمۀ در برنامتوانند ی که تنھا مست یزاتيتجھ

 یساز ی غنۀنام بوده که برني نه تنھا به دنبال اراني که اداند ی جھان اکنون مۀھم: " گفتزي ندي کاخ سفیسخنگو

 تواند ی بوده که تنھا مئیھا تي فعالۀ و توسعقي در حال تحقني از دو دھه پنھان کند، بلکه ھمچنشي خود را بومياوران

  ."یئ ساخت کالھک ھسته:  کاربرد داشته باشدکي
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 ئیقل تا جا و اھداف آن را الای اتمی آژانس انرژۀ صدور قطعنامی معناتوان ی به وضوح مھا، یريگ  موضعني ھماز

 قطعنامه را در ني ابي از تصوی ھدف فوردرنگ، ی بنيبنابرا. افتي آن است، درنيکه مورد نظر امريکا و متحد

  . اجرا گذاشتندۀ ھفته به مرحلنيھم

 کرده و مبادالت تمام مي را تحرراني ای بانک مرکزايتانيبر: " اعالم کردسي انگلۀ امور خارجري دوشنبه وزروز

 اتي جزئزي کشورھا نري سایبه زود: " افزودیو."  قطع خواھد شدراني ای بانکستمي کشور با سنيا ی مالینھادھا

 خبر از یا  کانادا با صدور قطعنامهۀ خارجمور بعد، وزارت ایساعات."  خود را اعالم خواھند کردماتيتصم

 و صادرات  ی اسالمیھور با جمیگونه مبادالت مالھر.  دادی اسالمی جمھورهي کشور علني ادي جدیھا ميتحر

 از ران،ي حاکم بر اینظام فعل: "ديگو ی مهيانيب.  ممنوع اعالم نمودراني نفت و گاز را به ا،یمي پتروشزاتيتجھ

 در مواجھه تر ی جدیھا مي اتخاذ تصمۀ است و کانادا آمادی جھانتي صلح و امنیدھاي تھدنيتر رناک و خطنيتر بزرگ

 یمي گاز و پتروشعي و صنادي جدی مالمي تحرۀدولت فرانسه پا را از محدود." شور است کني ای اتمۀ و پروندرانيبا ا

  . شدی اسالمی با جمھوری نفتۀ ھر گونه معاملميفراتر نھاد و خواستار تحر

ھا خواسته   اروپا از آنهي اتحادی کانادا، ژاپن و اعضا، امريکایھا  به دولتیا  فرانسه با ارسال نامهی جمھورسيرئ

  ی اسالمی نفت از جمھوردي را مسدود کنند و در مورد توقف خرراني ای بانک مرکزیھا ئی درنگ دارایکه باست 

  .رندي بگميتصم

 نفت، گاز و عي صنا،ی اسالمی جمھوری در مورد مؤسسات مالدي جدیھا مي تحررشته کي زي امريکا ندولت

 مي رژني گذاشت و عالوه بر اء اجراۀرا به مرحل ی اسالمی وابسته به جمھوریھا  شرکتیگري و تعداد دیميپتروش

 یھا مي اعمال تحری خود را برای آمادگیگري پس از دیکي ئی اروپایھا دولت.  متھم کردئیشو  را به پولیاسالم

 بر یري تأثی اسالمی جمھوری نفتمي گفته است که تحرزي اروپا نۀي اتحادی انرژونيسي کمسي و رئکنند ی اعالم مديجد

  . نخواھد داشتئی اروپای کشورھاینرژ انيتأم

 ی جمھورهي علري که در طول چند سال اخست ا ئیھا مي تحرنيدتري از شدیکي ی اسالمی جمھوری بانک مرکزميتحر

 ی وابسته به اِعمال آن از سویادي تا چه حد خواھد بود، تا حدود زمي تحرني اري که تأثنيا. شود ی اعمال میاسالم

 ی نفتی را به ھمراه نقل و انتقال درآمدھامي رژی مالتاما در ھر حال نه تنھا مبادال. موع است اروپا در مجهياتحاد

 خواھد لي تحم ی اسالمی به جمھورمي تحرني فرار از عواقب ای را برایني سنگیھا نهيمحدود خواھد ساخت و ھز

.  خواھد گذاشتی بر جای و خدماتیدي و داد و ستد مؤسسات تولی بحران اقتصاددي بر تشدیتر مي وخريکرد، بلکه تأث

 داي کاھش پ ارزش لایرابد،ي شي افزاداً ي شدراني در ای خارجی ارزھای باعث خواھد شد که بھانيچن  ھممي تحرنيا

  .ردي قرار بگري تحت تأثزي بابت نني کاالھا، نرخ تورم از ای بھاشيکند و با افزا

 نفت از دي خرمي بحث آن مطرح نشده بود، تحرگاه چيتاکنون ھ شده و دهي کشاني که اکنون به میدي جدألۀ مساما

 شده ی اسالمی نفت از جمھوردي فرانسه خواستار توقف خری جمھورسيالبد اکنون که رئ. ست ا ی اسالمیجمھور

 چون گذشته مسکوت له ھمأ مسنياند واال ا  نفت کردهی را بر نوسانات بازار جھانرشي آن و تأثجياست، قبالً فکر نتا

 کنند، ی را مطرح میلي مساني و امريکا چنئی اروپایھا  سران قدرتی که وقتستي ندهي ھم پوشتي واقعنيا. ماند یم

 و ني آخرتواند ی نفت البته مدي خرميتحر. اند  در مورد آن تبادل نظر کردهی مذاکرات مخفقي از طرشيشاپيپ

 فلج خواھد کرد و درآمد ی را به کلی اسالمی جمھوریمي تحرني چنکيچرا که .  باشدی اقتصادمي تحرنيرگذارتريتأث

 آن ئی اروپاني اگر دولت امريکا و متحد،ی بانک مرکزميدر ھر حال پس از تحر.  کاھش خواھد دادداً ي را شدینفت
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 آمده دي احتمال پدنياکنون ا. ست ی اسالمی نفت از جمھوردي توقف خری کنند، گام بعددي را تشدمي تحرنيبخواھند ا

  . افزده گرددھا مي تحرستي به لزي باشد، نفت نندهي که احتماالً سال آھا مي تحری که در دور بعداست

 سازمان ملل ی در مجمع عمومیدي جدۀ چند ساعت با قطعنامۀ آژانس، به فاصلۀ پس از قطعنامی اسالمیجمھور

 و ستي ترورتيراً به محکوم قطعنامه که ظاھنيا. دي رسبي عربستان ارائه شد و به تصویروبرو شد که از سو

نه فقط از . ست  ای اسالمی جمھورتيحکوم در می در واقع سندافته،ي کشورھا اختصاص یھا پلماتيحفاظت از د

 کشور در ني اري طرح ترور سفی پس از ماجرای عربستان سعودیشنھادي پۀ قطعنامداند یرو که ھر کس م آن

 آمده اني به می قطعنامه، نامني که در ایاست، بلکه از تنھا دولت سازمان ملل ارائه شده یامريکا به مجمع عموم

 ی از جمھورکند، ی عربستان را در امريکا محکوم مري طرح ترور سفعنامه،قط. ست ا ی اسالمیاست، جمھور

 که قصد ئی احترام بگذارد و با کشورھاھا پلماتي حفظ جان دی برایالملل ني به تعھدات بشود ی خواسته میاسالم

  .دي نمای ترور را دارند، ھمکارني ااني طراحان و حامۀحاکمم

 را که دولت امريکا و ی قطعنامه در واقع اتھاماتني است؟ي چی اسالمی جمھوری قطعنامه براني ابي تصویمعنا

 ی اسالمی و جمھورکند ی مدئياند، تأ  در طرح ترور مطرح کردهی اسالمیعربستان در مورد دست داشتن جمھور

  .دينما ی می معرفستي تروریميازمان ملل به عنوان رژرا در س

 ستي تروری را به عنوان دولتی اسالمی جمھور،ی قطعنامه در ظاھر گفته نشده است که مجمع عمومني در اگرچه

 یمي به عنوان رژی اسالمی جمھورتي و محکومی بر معرفی قطعنامه، سندني ای اما سرتاپاکند، یمحکوم م

 قطعنامه، ني ابي از تصوشي پلل، در سازمان می اسالمی دائم جمھورندهي که نماستارو نياز ھم.  استستيترور

 ی برایدي آن را تھدبي ارسال نمود و تصوی مجمع عمومسي کل سازمان ملل و رئري دبی برایزيدآمي تھدیھا نامه

  . کردفي توصیالملل ني و بیئ  منطقهتيامن

 بار نيا اما ،ی اسالمی جمھورتي در محکومیدي جدۀمان ملل قطعنام سازی مجمع عمومگري بار دکي روز بعد، سه

 کانادا که در آن یشنھادي پۀقطعنام.  صادر کردراني مردم ایاسي و سی کردن حقوق مدنماليبه علت نقض و پا

 ی اسالمیجمھور. دي رسبي مثبت به تصویأ ر٨۶محکوم شده است، با " داً ي شدرانينقض گسترده حقوق بشر در ا"

 لي تبدئی منفور و رسوامي به چنان رژزي نیالملل ني بۀ مفتضح و رسواست، در عرصراني مردم اۀ توداني در مکه

.  صادر شوداش هي سازمان ملل علی دو قطعنامه در مجمع عمومتواند ی سه روز حتا مۀشده است که در فاصل

 خود را تي است و موجودگاهيقد ھر گونه پا و فازولهي ااعتبار، ی براني مردم ااني که اکنون در می اسالمیجمھور

از .  شده استاعتبار ی منفرد و بی به کلزي نیالملل ني بۀش حفظ کرده است، در عرص مسلحیروھاي نۀزيتنھا با سرن

 سرنوشت ھمه نيا. دي گردی خارجاستي شکست در عرصه سرشته کي ھفته متحمل ني که در اروست نيھم

  کشند ی مري مردم کشور خود شمشی رو که بهست ا ی استبدادیھا ميرژ

  

  گري دئی رسواکي ھم نيا

 راني اۀآور به درون دفتر روزنام  با پرتاب گاز اشکی اسالمی جمھوری دادستانیروھاي و نسيلو پۀ خبر حملانتشار

 دھد ی رخ ماري بس،ی اسالمی جمھورتي تحت حاکمراني اتفاقات در انياز ا. آور نبود  ھفته، چندان ھم تعجبنيدر ا

 به قھر و راني مردم ایھا  در برخورد با تودهفقط ی اسالمیچرا که جمھور.  شده استلي تبدی عادیو به امر

 یھا  به روشزي نگريکدي حساب با هي تسوی برا،ی اسالمی جمھوری درونی باندھاشود، یسرکوب متوسل نم

  . از برخورد با مردمتر مي مالميري گشوند، ی متوسل مزيقھرآم
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   گرفت؟اء و از کجا منشدي کشیري چه بود؟ چرا به درگهي اصل قضافت،ي که انتشار یرغم اخبار متناقض ه باما

 ی اسالمیجمھور.  با آن روبروستی اسالمی که جمھورست ا ی درونیھا یري تمام ماجرا در تضادھا و درگۀشير

 و به اختالفات افتهي انعکاس رانياکم بر ا حۀھا در درون طبق  بحراننيا. ھا گرفتار است  از بحرانیدر چنگال انبوھ

 یھا هي گذشته تالش نمود با تصفیھا  در طول سالی اسالمیجمھور.  استدهي انجامنحلي حاد و الی و تضادھاديشد

 از سران ی کنار زده شدند و سر و کار برخی متعددیھا ھا و گروه جناح.  غلبه کندمي بحران درون رژني بر ایدرون

معھذا، با تمام .  ھم داشتندی دورتر اعدامیھا  که در گذشتهني از اميبگذر. دي ھم کشرانين و فرار از اھا به زندا آن

 شکل یدي جدی باندھامانده، ی باقیھا  گروهاني حل نشد و با حذف ھر گروه و باند، در ممي معضل رژھا، هي تصفنيا

 که امروز چنان تضادھا و اختالفات ئی تا جاافتيه  روند ادامني آمد و ادي پدیا  تازهیاختالفات و تضادھا. گرفت

اکنون در  ھم .  به کار گرفته استگري حساب با گروه دهي تسوی ھمه امکانات خود را برا،یاند که ھر گروھ حاد شده

اند و در طرف   کردهئیآرا  صفیا  خامنهی تحت رھبرهئي قضاۀ متشکل در درون مجلس و قوی طرف، باندھاکي

 وارد ی ھر دو دسته مشغول توطئه و تالش برانيا. نژاد ی احمدی تحت رھبر،ئی اجراۀ متشکل در قویھامقابل، باند

  .گرنديکدي ضربه به نآورد

 را به یا جانبه  ھمهورشي هئي متشکل در مجلس و قوه قضای باندھا،یا  و خامنهنژاد ی شدن نزاع احمدی از علنپس

 یماجرا.  استدهيھا انجام  از آنی تعدادیريدند که تاکنون حتا به دستگ طرفدار او آغاز نموی و باندھانژاد یاحمد

  .استھ   کشمکشني ھمۀ ھم ادامراني اۀحمله به دفتر روزنام

 عامل ري حال مدني که در عراني اۀ از جوانفکر، سرپرست روزنامیا  حمله، مصاحبهني از اشي روز پدو

 و  گفتني در ای که ودي اعتماد به چاپ رسۀست، در روزناما زي ننژاد ی احمدی و مشاور مطبوعاترناي ایخبرگزار

 پرداخت، از بي رقی باندھاهي علیگرأشا را برمال کرد، به افمي رژیھا و اختالفات درون  از کشمکشئیگو، ماجراھا

فساد و  یھا  پروندهنژاد ی کرد که احمددياند و تھد ش را بسته گفت به دستور مقامات باال دھان دفاع کرد وئیمشا

 یھا  آن، ھمه پروندهیھا یبند  و دستهی اسالمی که سران جمھورئیجا از آن. ھا را برمال خواھد کرد  آنیھا یدزد

 را مرعوب و بي رقیھا  حربه، گروهني با استفاده از اکوشد یھا م  از آنی دارند، ھر گروھی مالفساد و یکالن دزد

 و به زندان ري اتھامات دستگني با ھمنژاد ی احمداني از اطرافیداد که تاکنون تعميدان یم.  واداردینينش به عقب

خانه از   وزارتني بود و دو معاون انژاد ید که وزارت اطالعات در دست احمیا  در دورهايگو. اند انداخته شده

 اکنون در  برده و ھمروني خود را از وزارت اطالعات ببي رقیھا   فساد گروهیھا  از پروندهیطرفداران او، تعداد

  . استنژاد یدست احمد

 به یگري دۀ شمرده تا ضربمتي فرصت را غنئی جوانفکر، سران دستگاه قضاۀ انتشار مصاحبی ھر رو، در پبه

است و " طلب اصالح "یھا  اعتماد که وابسته به گروهۀ روزناملي وارد آورند و دستور تعطنژاد یطرفداران احمد

 جوانفکر وارد یري دادستان به قصد دستگو سيلو پیروھايا روز دوشنبه، نلذ.  جوانفکر را صادر نمودیريدستگ

 دستبند بزنند ی به وخواھند یجا م  در ھماننژاد، ی احمدري و تحقئینما  قدرتیھا برا  آن. شوند ی مرانيدفتر روزنامه ا

 از جوانفکر وارد یبه طرفدار راني اۀکارکنان روزنام. شود ی آغاز میري ببرند که درگاباني را با دستبند به خیو و

 که با شوند ی ملي به دفتر روزنامه گسی کمکسي پلیواحدھا.  کنندري که او را دستگگذارند ی و نمشوند ی ماجرام

آور   شوکیھا ھا را با باتوم آن. برند ی مورشي کارکنان روزنامه یآور به درون ساختمان به سو پرتاب گاز اشک

اما . کنند ی و روانه بازداشتگاه مري نفر را دستگ٣٠ د و حدوکنند ی مبيزنامه را تخر دفتر روليوسا. زنند یکتک م

 که ما از گذرد ی میلي مسامي فاصله در درون سران رژنيچون در ا.  جوانفکر را با خود ببرندشوند ی موفق نمايگو
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 شده ی ویري مانع دستگنژاد ی که احمدميدان ی قدر منيھم. شود ی صادر مسيلو پینينش  و دستور عقبميخبر یآن ب

  . باشدافتهي انيله عجالتاً پاأ مسیا  با دخالت خامنهديبا ی ماد،ي که چگونه؟ به احتمال زنياما ا. تاس

 جوانفکر در رابطه با یري که با خبرنگاران داشت، پنھان نکرد که دستگئیگو و  در گفتزي تھران ندادستان

روز شنبه ۀ  مصاحبیدر پ: " گفتیو. گو بوده است و  گفتنيح شده در ا مطرلي اعتماد و مساۀمصاحبه با روزنام

 اطالع حاصل شد که ن،يآفر  خالف واقع و تنشلي کشور و طرح مسایھا  از روزنامهیکي اکبر جوانفکر با یعل

مقرر شد ." " اظھارات را تکرار کندني ای مطبوعاتی نشستی قصد دارد در روز دوشنبه ھم با برگزارهيمشارال

 یھا  مقاومت کرده با تماسني و اقدام مأمورئی در قبال دستور قضایو: " افزودیو."  شودینامبرده به دادسرا معرف

 ی در روند کارینظم ی اختالل و بجادي کارکنان و اکي مؤسسه، موجب تحرن و حضور در جمع کارکنایتلفن

  ." را ترک کردند محلنا حوادث حسب دستور دادستان، مأمورنيروزنامه شد که پس از ا

 سؤال یاما خبرنگاران از و.  درون مؤسسهیدادھاي از روی از دادستان کذاب حکومت اسالمی ھم گزارشنيا

 بي تکذی در حالشاني است؟ي چیکي شوک الکتریھا  آور و دستگاه  استفاده از گاز اشکی ماجراني پس اکنند، یم

 س،يلو و پی مأموران دادستانورشي و آور ک حمله با گاز اشني الم آغاز نشده بود، فی وۀ که ھنوز مصاحبکنند یم

 پخش شده بود نترنتي کار در اليھا و وسا  اتاقبيآور، و تخر  شوکیھا  با باتومراني اۀکتک زدن کارکنان روزنام

دار  شاخیھا  که دروغستي ننژاد یفقط احمد. چه که گذشته بود، خبردار شده بودند  ھم از آنگري دیو مردم کشورھا

  . ھستندئی شارالتان کذ اب و رسوایھا  آدمیتمام سران و مقامات حکومت اسالم. دھد ی مردم مليتحو

 ی درونی باندھااني می حادتریھا یريدرگ. ستي نیا افتهي اني پای گذشت، ماجراراني اۀ که در دفتر روزنامچه آن

 ی جز فساد، زوال و فروپاشیگري دزي چاني باندھا، بیري کشمکش و درگنيا.  استشي در پی اسالمیجمھور
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