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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ دسمبر ٢١

 

 داليل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانوادۀ الريجانی
  

، "احترام امامزاده دست متولی است"ين به مصداق  مقننه که خودش بايد به قوانۀعلی الريجانی به عنوان رئيس قو

احترام بگذارد، خودش به نقض قوانين جھانی دست زده و تازه به اين کار نکوھيده خويش نيز با سينه سپر کرده 

را با ميدان سيرک عوضی گرفته اند، شعارھای مرگ بر انگليس   مجلس که يک عده آندر صحن. مباھات می کند

که اين اعمال زشت  غافل از اين. د تا به خيال خودشان کمر امپرياليسم فرتوت انگلستان را بشکنندراه می اندازنه ب

  .نظر می رسد که اين صحنه سازيھا مصرف داخلی دارده ب. باعث تقويت امپرياليست انگلستان می باشد

وجود آورد و به ه  ب ضد جنگ و تجاوز را در جھانۀدر شرايطی که عقل سالم حکم می کند، گسترده ترين جبھ

بسيج نيروھا و انساندوستان جھان پرداخت، تا نقض تعھدات جھانی از جانب قدرتھای بزرگ را به زير پرسش برده 

و مردم در سراسر جھان به اعتراض گسترده دست بزنند، رژيم جمھوری اسالمی، سياست انزوا طلبی را در پيش 

ت حاکمه را در نظر دارد، تا مصالح ملی أغلبه بر تضادھای درونی ھي آن است، که بيشتر ۀمی گيرد، که بيشتر نشان

سف از وضعيت أانتقاد دستگاه دولتی ايران که زير نفوذ جناح احمدی نژاد است، از اين اقدامات و اظھار ت. ايران را

داخلی و پيش آمده، بيشتر اين ظن را تقويت می کند که رژيم جمھوری اسالمی به چنين تبليغاتی برای مصرف 

  .کاھش نفوذ جناح احمدی نژاد نياز داشته است

 ھزار ۀ در مورد خانواد١٣٨٧يکی از سايتھای ايرانی در سال . له بايد کمی به عقب برگشتبرای شناخت اين مسأ

  : الريجانی اشاره می کندۀفاميل در ايران مطالبی منتشر ساخت که از جمله در آن به خانواد

داماد استاد اما ھمان . هللا ميرزاھاشم آملی ازدواج كرد ی، دختر ايشان با پسر آيتپس از شھادت مرتضی مطھر"

كسی است كه به نام دكتر علی الريجانی يك دھه رئيس سازمان صدا و سيما و قبل از آن وزير ارشاد اسالمی و پس 

 و سياسی جمھوری ھای مذھبی علی الريجانی عضو يكی از خانواده. از آن دبير شورای عالی امنيت ملی شد

معاون وزير امور خارجه شد و : محمدجواد الريجانی اولين فرزند اين خانواده است كه به قدرت رسيد. اسالمی است

جواد الريجانی اما با يك حركت حساب نشده در دوران انتخابات   اقبال محمدۀستار.  مجلس شدۀنمايند

صادق .  قضائيه كفايت كرده استۀونت حقوق بشر قو و او اكنون به معا فرو خفت١٣٧۶جمھوری سال  رياست
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 قدرتمندترين فرزندان اين ۀھاست نيز با عضويت در شورای نگھبان در زمر خانواده الريجانی" شيخ"الريجانی كه 

تر است علی الريجانی ھمان داماد  اقبال كه از ھمه فرزندان مرحوم ميرزا ھاشم خوش  اما آن،آيد خاندان به حساب می

شايد د مطھری است كه اكنون به نمايندگی از مردم قم به پارلمان راه يافته و قدم در راه رياست مجلس و استا

  ).کيد از توفانأت".(گذارد میجمھوری  رياست

در رابطه با اين خانواده مطالب زيرين را نوشت که ١٣٩٠در سال » عدالتخواھی«هللا رشيدی در سايت  روحآقای 

جواد الريجانی اما با يك حركت حساب نشده در دوران انتخابات   اقبال محمدۀستار" عبارت نشان می داد منظور از

  : چيست" فرو خفت١٣٧۶جمھوری سال   رياست

ترين موضوعات  ای کشور منتشر شد که به زودی به يکی از جنجالی ، خبری در فضای رسانه٧۵ھای سال  ميانه"

باقی بود، ] ٧۶دوم خرداد[ال به انتخابات مھم رياست جمھوری در شرايطی که کمتر از يک س. کشور تبديل شد

ھای مجلس پنجم بود، با   و رئيس مرکز پژوھش او که در آن زمان نماينده. جواد الريجانی خبرساز شد دکتر محمد

در لندن ديدار کرده و در مورد مسائل داخلی کشور، از ]  انگليسۀاز مديران کل وزارت امور خارج[نيک براون

رئيس وقت (نوری االسالم ناطق آن روزھا، حجت. گو کرد و مله موضوع انتخابات رياست جمھوری با او گفتج

) کارگزاران سازندگی(ھای سابق جناح چپ نيز به ھمراه راست. به عنوان کانديدای جناح راست مطرح بود) مجلس

ياسی جناح راست، در ديدار با نيک الريجانی به عنوان تئوريسين س. کردند االسالم خاتمی حمايت می از حجت

او به براون گفته بود که . ھای منفی غرب به کانديدای جناح راست را اصالح کند براون، سعی کرده بود تا نگاه

از سوی ديگر، کوشيده بود تا . مين کندأتواند منافع انگليس و غرب را ت پيروزی جناح راست در انتخابات می

او حتی از موضوع فتوای قتل سلمان رشدی ھم مايه گذاشته و . پ و کانديدايش ارائه کندای راديکال از جناح چ چھره

اين ديدگاه او مبتنی بر برخی .  اصلی اجرای فتوای قتل سلمان رشدی معرفی کرده بودۀکنند  جناح چپ را پيگيری

خرداد به سرپرستی ١۵ياد  بن در آن زمان،. ھای منتسب به جناح چپ در مورد قتل رشدی بود اقدامات عملی چھره

ای نقدی را برای کسی که موفق به قتل رشدی شود، اختصاص  جايزه) منتسب به جريان چپ(هللا حسن صانعی آيت

  .داده بود

 و اھل تعامل با غرب معرفی  طلب جناح متبوع خود را آرامشخالصه، الريجانی حسابی تالش کرده بود تا کانديدای 

  ...کرده و رقيب را برعکس

ی از اين مذاکره، ئھا  سالم، با انتشار بخشۀروزنام. حتوای اين ديدار محرمانه، چندی بعد به بيرون درز کردم

ھبران اين ا وسيعی عليه الريجانی به راه افتاد که رۀاينجا بود که ھجم. مقدمات يک جنجال سياسی را فراھم آورد

 از مجمع روحانيون مبارز و سازمان مجاھدين یئنيروھا. جريان تھاجمی، نيروھای منتسب به جناح چپ بودند

ای منفی در افکار   درست کردند که الريجانی به چھرهئیھای پی در پی، چنان فضا انقالب اسالمی، با مصاحبه

 از سوی دفتر تحکيم وحدت در محکوميت ئیھا  ھمان سال، بيانيه]عقرب[ آبان١٣ ئیدر راھپيما. عمومی تبديل شد

مھمترين ايرادی که جناح چپ بر الريجانی . تشر شد که نشان از جدی بودن اعتراضات داشتاقدام الريجانی من

از سازمان ( ھمچون بھزاد نبویئیھا چھره. وارد می کرد، بيان مسائل داخلی کشور در حضور بيگانگان بود

 کشور را با آنھا در ميان ھا جلسه گذاشته و اسرار چرا با انگليسیبه شدت به الريجانی تاختند که ) مجاھدين انقالب

 جناح چپ نسبت به اين ديدار، آنچنان وضعيتی پيش آورد که منجر به ۀگيری تند و ھمه جانب موضع. نھاده است

او از مجمع تشخيص مصلحت نظام کنار گذاشته شد و تا چندی پيش، .  سياست شدۀحذف عملی الريجانی از عرص

  !از ممنوع التصويرھای تلويزيون بود
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، ]١٣٧۶ مرداد٢۶، ٧٢ ۀشمار[ صبح به مديريت مھدی نصيری انجام دادۀ که با ماھنامئیگو و  نبوی در گفتبھزاد

 از آن، ئیھا  سال، بازخوانی بخش١٣گيری تند نسبت به الريجانی پرداخت که امروز و پس از  به داليل اين موضع

  :گويد او می. نمايد جالب توجه می

ھای آقای اردشير الريجانی که ھمسو  يکی به لحاظ ديدگاه. رد انتقاد واقع شده استمذاکرات لندن با دو رويکرد مو«

 اتخاذ موضعی ھمدالنه با دولت انگليسبا انقالب و خط امام نبود چون وقتی ايشان در ماجرای سلمان رشدی، 

اضع، مغاير با گويند اين مو ھمه می کند،   می جاسوسی موضعی مخالف اتخاذۀاشغال النکند، يا در مورد  می

نوعی توانيم اين مذاکرات را جز  اين است که ما نمی... رويکرد دوم... ھای مسلط بر انقالب و نظام است ديدگاه

 معمولی مثالً بورکينافاسو يا يک دولت ۀ تلقی کنيم آن ھم نه يک دولت خارج سياسی با يک دولت خارجیۀمواضع

 ساله در کشور ما داشته و ٢٠٠ ۀ نفوذ و سلطۀبلکه يک دولت خارجی استعمارگر که سابق... دوست مثل سوريه

 انگليس است، در ۀنشاند ھنوز سازمان فراماسونری که يک سازمان دست. ھنوز ھم عاليقی در کشور ما دارد

ترين متحد امريکا خصوصاً پس از فروپاشی  ن اين دولت، دولتی است که نزديک در ضم.کن نشده است ايران ريشه

ھای قدرت در جھان، امريکا و انگليس در يک  بندی االن در بلوک. آيد شوروی و آغاز نظم نوين جھانی به حساب می

ل اين بلوک قدرت بدون آن که در يک بلوک باشند، در مقاب   اروپا، ژاپن، چين و روسيه،ۀطرف قرار دارند و بقي

بنابراين اگر اين مواضعه و تبانی با کشوری با اين مشخصات صورت گرفت، برای ما قابل توجيه ... اند ايستاده

که در يک  کنيم به اين يعنی، ايشان را متھم می. برخورد ما با آقای الريجانی يک چنين برخوردی است... نيست

  ).کيد از توفانأت. (سايت پارسينه: منبع .»است سياسی با يک چنين دولتی شرکت کرده ۀمواضع

مدير (سخن می راندند و بر مالقات محرمانه با نيک براون" الری گيت"در ھمان زمان رقيبان آقای الريجانی از 

  . انگشت می گذاردند) کل وقت وزارت خارجه انگليس

است با ماھنامه صبح، معنی خاصی پيدا گوی بھزاد نبوی مخالف آقای الريجانی که در زندان نشسته  و حال آن گفت

در ايران اين خانواده درست يا نادرست به .  الريجانی استۀمی کند، که در جھت افشاء تمام اقدامات کنونی خانواد

 اساس شايعات آنھا بايد از ھمان زمانی که در ه بظاھراً . بودن در ميان مردم معروفيت دارد) انگلوفيل(انگليسی

دند روابط حسنه با انگليسھا داشته اند و اکنون ھم برای کسب مقام رياست جمھوری در ايران نجف زندگی می کر

فعاليت می کنند و برای افزايش بخت خويش در اين عرصه و جلب رضايت امپرياليستھا می خواھند به انگلستان 

   ."مين کندأتواند منافع انگليس و غرب را ت پيروزی جناح راست در انتخابات می"بفھمانند که 

 ستراتيژيک سياستھای ۀمحمد جواد الريجانی که شايع است، می خواھد نقش ھنری کيسينجر را بازی کند، در زمين

 و محافظه کار است که با تدوين سياست ستراتيژيکرژيم فعال است و کارشناسان معتقدند که وی يک برنامه ريز 

و استبداد " اقتدارگرائی"ظه کاران مذھبی را به سمت ، جناح راست يعنی محاف"تفکيک مقبوليت از مشروعيت"

  .عريان برای حفظ قدرت سوق داده است

مدير کل برون مرزی و واحد مرکزی : ولی علی الريجای که فعال رئيس مجلس است، دارای مشاغل زير بوده است

سپاه و مدتی نيز جانشين خبر صدا و سيما، معاونت وزارتخانه ھای کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف تلفن و 

ی ايران را ئوليت مذاکرات ھسته ر شورايعالی امنيت ملی بود که مسؤوی ھمچنين دبي. ستاد فرماندھی کل سپاه بود

عھده داشت و دارد، وی عضو ه بر عھده داشت و مدتی نيز نمايندگی و رياست مجلس ھشتم شورای اسالمی را ب

در زمان . ر شورای عالی انقالب فرھنگی را نيز دارا بوده استمجمع تشخيص مصلحت نظام است، و عضويت د
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 حساب بانکی صدا و سيما جمھوری اسالمی ٢٠٠ حساب بانکی از مجموع ۵ ميليارد لایر دزدی از تنھا ۵٢۵٠وی 

  .ناميد و به کسی در اين زمينه پاسخگو نبود" کشکی"رو شد که وی آنھا را 

 بوقلمون و شترمرغ پرورش می دھد، گاوداری کالن "شھميرزاد"تصادی در  اقۀالريجانی اين روباه مکار در زمين

. دارد، پرورش ماکيان در برنامه اش قرار دارد و مھمتر از ھمه پرورش روباه را در دستور کار خود گذارده است

ی سمنان وی در شھميرزاد در نزديک. گوشت و پوست روباه را به چين صادر می کند و در اين زمينه يکه تاز است

دور چشمه ھای آب طبيعی ديوار کشيده و اموال عمومی مردم را به مالکيت خصوصی در آورده و آب ه ب

با توجه . پاسداران از اموال وی در شھميرزاد پاسداری می نمايند. زيرزمينی و کم ياب را به خارج صادر می کند

 با فوق العاده، خانه، ماشين دولتی داراست، می  ميليون تومان حقوق ماھيانه ھمراه۶٠که ھر وکيل مجلس  به اين

نوائی در ايران رسيده و توانيد عمق ثروت الريجانی را پس از بازگشت از نجف محاسبه کنيد و ببينيد به چه نان 

  .است

پس از تقلب در انتخابات رياست جمھوری، علی الريجانی در دشمنی با احمدی نژاد، نخست از نخست وزيری 

حال که . کرد، ولی با ديدن جھت باد، فورا در کنار احمدی نژاد قرار گرفت تا آبھا از آسياب ريختموسوی دفاع 

 بعدی ۀدرگيری ميان بيت رھبری و دولت احمدی نژاد باال گرفته است و نامزدی اسفنديار رحيم مشائی برای دور

شگی خويش را در تسخير مقام  ھميۀ الريجانی تصميم دارند نقشۀرياست جمھوری با مشکل روبروست، خانواد

آنھا علی الريجانی را به عنوان نامزد مقام رياست جمھوری به ميدان می . رياست جمھوری به اجراء بگذارند

 آلوده ۀ وصل می کند، سابق"فراماسونری" بدسابقه که بھزاد نبوی آنھا را حتی در لفافه به ۀولی اين خانواد. آورند

آنھا اسرار داخلی رژيم ايران را مانند يک نوکر بی اختيار، در .  انگليسی داشته اندای در برخورد با استعمارگران

 جمھوری اسالمی الزم بداند به وی، ۀنيک بروان چه کسی است که يک مقام برجست. اختيار ارباب قرار داده اند

 سابقه در مورد مماشات با اين سوء. ت حاکمه ايران را بدھدأدست به سينه با سری افکنده، گزارش روابط درونی ھي

آنھا می دانند که . يده است سياھی بر پيشانی خانواده پر زاد و ولد الريجانی چسبۀامپرياليست انگلستان، مانند لک

نزديکی آنھا با استعمار فرتوت انگليس، عليه آنھا در شرايطی که آنھا خود را ۀ ن الريجانيھا حتما از اين حربمخالفا

 ۀنظر می آيد که تجاوز به سفارت انگلستان در اين مرحله ب. جمھوری کنند، استفاده خواھند کردنامزد مقام رياست 

اين خاطر صورت پذيرفته باشد، تا برگ ه جھانی، بۀ خطير و تبليغات گوشخراش در مورد يک نقض آشکار معاھد

  .برنده را از دست جناح احمدی نژاد در افشاء خانواده الريجانی بروبايد

در ميان بخشی از روحانيت که اموال دزدی خويش را به انگلستان منتقل کرده اند، تحريم بانک مرکزی ايران البته 

و بستن حسابھای ايرانی ھای بلند پايه و آقا زاده ھای ساکن انگلستان و جلوگيری از سفرشان به انگلستان، دلخوری 

يس را در خيانت به مصالح ايران و خدمت به جيب بار آورده است، که نشان دادن زھر چشم به انگله فراوانی ب

قدری از باند احمدی نژاد می ه خامنه ای موذيانه سکوت کرده است، شايد ھم ب. خودشان، نادرست ارزيابی نمی کنند

 رضای وی است، و احمدی نژاد اين ۀھراسد که تکيه بر الريجانی را به صالح خويش می بيند و اين امر البته نشان

نظر می آيد اشغال سفارت انگلستان مصرف داخلی داشته و تسويه ه ب. به سبک خودش نادرست دانسته استعمل را 

 خارجی ولی خسارت فراوانی به ايران زده و دھان ايران را در ۀدر عرص. حساب با جناح احمدی نژاد است

جانی عمال برای منافع شخصی و به  الريۀخانواد. اعتراض محقانه به تجاوز آمريکا به حريم ھوائی ايران بسته است

 .ھر دو امپرياليست خدمت کرده انده ضرر منافع ملی ايران ب
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