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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جوالی ١٦برلين، 
  
 
  

  

  های آخر کار در ايرانسناريو
  

  نخبگان انتقادگر، لهجۀ خود را شديد تر ساخته اند
  

   بار اول از نماز جمعه بدين منظور استفاده خواهند کرداصالح طلبان
   

 Martin Gehlen" مارتين گيلــِن"، بنام Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين" راپورتر روزنامۀ
، دو نوشته را درين روزنامه نشر کرده است، که مطالب جالبی را در مورد اوضاع ٢٠٠٩ جوالی ١٥ديروز ، 

افغانستان آزاد ــ آزاد "اينست که ترجمۀ دری آنها را تقديم حضور خوانندگان پورتال . ان ميکندسياسی ايران بي
  :ميکنم " افغانستان

  
  مارتين گيلن، قاهره

نماز جمعۀ اين هفته به امامت مرد قدرتمند و رئيس جمهور سابق . جنگ قدرت در ايران وارد مرحلۀ جديدی ميگردد
بدين ترتيب بعد از انتخابات رياست جمهوری ايران، . وهنتون تهران برپا ميگرددايران، هاشمی رفسنجانی، در پ

  .برای بار اول يک مخالف علنی رئيس جمهور محمود احمدی نژاد، لب به سخن ميکشايد
 عضو بوده و صالحيت برکنار کردن رهبر انقالب ايران، ٨٦است که دارای " شورای خبرگان"رفسنجانی رئيس 
قراری که صفحۀ انترنتی موسوی گزارش ميدهد، مير حسين موسوی و محمد خاتمی، در . ا، داردعلی خامنه ئی ر

اين کانديد اصالح طلب از هواخواهان سبز خود تقاضاء کرده است، تا . صف اول نمازگزاران قرار خواهند گرفت
  .کتله وار به سرکها بريزند

گذشت و رفسنجانی و موسوی و خاتمی، تظاهرًا از اشتراک  جون که روز انتخابات بود، سه نماز جمعه ١٢از تاريخ 
در اولين نماز جمعۀ بعد از انتخابات، امامت بدوش شخص خامنه ئی بود، که ضمن آن  هر . در آن دوری گزيدند

در . گونه معامله را رد کرده، ختم تظاهرات را تقاضاء  نمود و نتيجۀ انتخابات را قطعی و غير قابل تغيير خواند
و ) درخواست کرده(زهای جمعۀ بعدی آيت اهللا های طرفدارش، شدت عمل را برای مظاهره چيان درخواسته نما

  .برای سرکردگان تظاهرات ، حتی جزای اعدام را تقاضاء کردند
اينک ايشان به عوض اينکه عقوبت گردند، بروز جمعه شخصًا در صحنۀ سياسی تهران حضور مييابند، تا خواسته 

  :اين پديدۀ غير منتظر دو نوع توجيه شده ميتواند . ز طريق تلويزيون دولتی ايران، مستقيمًا پخش کنندهای خود را ا
  .ــ يا اينکه در پشت پرده تفاهمی بوجود آمده است، تا نظام جمهوری اسالمی را بيشتر ازين به خطر نيندازد

  .ال  قدرتخواهی را علنًا علم سازندــ يا که اصالح طلبان با حمايت رفسنجانی تصميم گرفته اند، تا جنج
.  پرزدنت احمدی نژاد در خارج از ايران روی و آبروئی ندارد و در اقتصاد کشور هم اولين خسارات قابل لمس است

مثًال کانديد محافظه . سخنان ايرادگير نخبگان کشور شنيده ميشود، در واقع تمام تبوها شکسته اند و طوری که از
و قراری که وی . نظام هشدار داده است" فروپاشی داخلی"ای سپاه پاسداران، محسن رضائی، از کاران و رئيس ديرپ

در غير آن همۀ ما سقوط "در وبسايت خود نوشت، بايد نخبگان سياسی ايران،  اختالفات خود را برطرف بسازند، 
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مدی نژاد و کروبی، بايد وی گفت، که آقايان موسوی و اح." کرده و خسارات بيشتری را بچشم سر خواهيم ديد
  ."  مساعی نمايند ميهن و بخاطر منافع ملی، تشريکبخاطر رفاهِِ"

منتظری، که در اساس بايد جانشين رهبر انقالب، خمينی، ميشد و سالهای سال در نظر  آيت اهللا العظمی حسين علی
ضمن دومين نامۀ خود، موقف وی که يک روحانی متنفذ ميباشد، . اشارت کرد" سرنوشت شاه"بند بسر ميبرد، به 

به ." کشور به مردم تعلق دارد، و نه به اين و آن: "خود را در مورد نتيجۀ انتخابات، قاطعانه بيان کرده و نوشت که
انتظار ميرود، که زمامداران موضوع را به آن سرحد ." شاه ندای انقالب را بسيار ناوقت درک کرد"گفتۀ او 
  :توی در نامۀ خود نوش. نکشانند

و ظلم و اتالف حقوق بناء شده باشد و در انتخابات تقلب می نمايد و ميکـُشد ) ضرب و شتم(زمامداريی که بر سوته « 
و بندی ميسازد و با شيوه های ستالينی شکنجه ميکند و فضای اختناق را بوجود آورده است، جرائد را سانسور 

از  بهانه های واهی زندانی ميسازد و به عنف اقرارهای کذائی ميکند، ارتباطات را برهم ميزند، نخبگان جامعه را به
  ».، چنين يک زمامداری از نگاه شرعی و  از نگاه عقل سليم انسانی، محکوم است و هيچ ارزشی نداردايشان ميستاند

اثر انتقادات روز افزون صفوف برندۀ جائزۀ نوبل صلح، شيرين عبادی، نيز بدين نظر رسيده است، که حکومت بر 
خشونت آنقدر شديد بود، که خواب آرام عاليجنابان مذهبی را مختل "به گفتۀ وی . خود، تضعيف گرديده است

اعتراضات روحانيان  . دو آيت اهللا العظمی و دگر روحانيان گفتند، که خشونت با اسالم سازگار نيست." "گردانيد
  ."خود را از دست داه استنشان داد، که اين حکومت مشروعيت 

  
  : همين شماره هم مقاله ای دارد، که خالصۀ ترجمۀ دری آن ازين قرار است٢١در صفحۀ "  مارتين گيلن"
  
  

   آيت اهللا به اعتراض برخيزدوقتی که
  

د، ن دار سال٧٥ايشان که هر کدام عمری باال تر از . آيت اهللا العظمای ايران نيز از خفاء برآمده اند)  چارده(١٤حاال 
اگر به قول اطرافيان ايشان اعتبار شده بتواند، هيچکدام ايشان در .  باالترين مرجع صالحيت دينی را تمثيل ميکنند

 جون، رأی خود را به نفع احمدی نژاد، نداده و فقط يکی از ايشان پيروزی احمدی نژاد را برايش ١٢انتخابات 
امور سياسی کناره گرفته بودند، درين اواخر بی پيرايه ابراز نظر اين روحانيان که معموًال از . تبريک گفته است

  .ميکنند
آيت اهللا العظمی يوسف صانعی اظهار کرد، که سرکوب مردم، امريست نابخشودنی و اقرار گرفتن های به عنف 

ه شک و ترديد ناصر شيرازی خواستار آن شد، که مناقشه بايد حل گرديده و هر گون. بنديان، قانونًا بی ارزش ميباشد
آيت اهللا العظمی عبد الکريم موسوی  اردبيلی، حمالت سپاه پاسداران را در پوهنتون ها و . مردم از بين برده شود

  . داخل شدن به خانه های مردم را، غيرقانونی و غير اسالمی خواند
ورد بی مهری قرار  جانشين خمينی گردد، و م١٩٨٩آيت اهللا العظمی حسين علی منتظری که قرار بود در سال 

گرفته و از سالهای سال بحيث مخالف سياسی در تحت نظارت بسر ميبرد، بصورت منظم صدای خود را با انتقادات 
اين روحانی سرشناس به مناسبت نتايج انتخابات، دومين فتوای خود را صادر کرده گفت، که . گزنده، بلند ميکند

وی ضمن اين فتوا، باالترين رهبر مذهبی، علی خامنه ئی را . م شخصکشور متعلق به مردم است، و نه متعلق به کدا
  :صريحًا مخاطب قرار داده، اظهار کرد که 

اميد است که زمامدار فعلی، گپ را بدانجا . شاه وقتی نعرۀ انقالب را درک کرد، که گپ از گپ گذشته بود« 
  ».نکشاند

ان اندازه در تقابل قرار دارند، که نخبگان سياسیِ  سکوالر بدين ترتيب ديده ميشود، که حلقات روحانی ايران به هم
"   فريد بوختاويل" که نظر به محاسباتی. کليشۀ دولت مالئی، هيچگاه و هرگز مصداق نداشته است. اين کشور نيز

Wilfried Buchta ،بحيث وارد ترين متخصص سيستم حکومتداری ايران، در قلمرو زبان المانی انجام داده است 
 آيت اهللا ايران، حتی يکصد نفر ايشان هم در رژيم دخيل نبوده و کدام منصب رسمی سياسی را به ٥٠٠٠ جملۀ از

 مرد لقب حجت االسالم را داشته و ٢٨٠٠٠. وضع در قشر ميانۀ روحانی نيز به همين منوال است. عهده ندارند
يان رژيم ميباشند ، از قبيل محمد خاتمی ،  نفر ايشان روحان٢٠٠٠مگر تنها . دارای تحصيالت عالی دينی ميباشند

و يا هاشمی رفسنجانی ، که رياست . رياست جمهوری بود رئيس جمهور سابق ايران، مهدی کروبی ، که کانديد
 نفر تخمين کرده است، که از جمله ١٨٠٠٠٠بوختا تعداد روحانيان معمولی را به . شورای خبرگان را به عهده دارد

به گفتۀ اين ايران شناسِ  سرشناس، در حالی که فقط يک . هم  از نگاه سياسی فعال نميباشند نفر ايشان ٤٠٠٠حتی 
اقليت کوچک روحانی در سلسلۀ مراتب رژيم قرار گرفته است، متباقی همه برحذر از امور سياسی بسر برده  و در 

  )ختم. (يک مخالفت خاموش با رژيم قرار گرفته اند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيح 
هم " هاآيت اهللا". "نشانۀ خدا"قرار دارد؛ يعنی " آيت اهللا"در سلسلۀ مراتب تحصيالت دينی ايران، باالترين همه 

صيغۀ مؤنث ) با الف مقصوره"(ظمیـُع"کلمۀ عربی . ميباشد" آيت اهللا العظمی"درجاتی دارند، که باالترين همه 
بزرگترين آيت "يعنی " آيت اهللا العظمی"پس . است) بزرگترين" (عظيم ترين"و در معنای " اعظم"صفت تفضيلی  

چون ترکيب .  تذکير و تأنيث، باهم مطابقت دارندو جمع وفت و موصوف از نگاِه  ِافراد در زبان عربی ص". اهللا
ترکيباتی از قبيل . آورده شده است" ظمیـُـع"مؤنث است، ازينرو صفت آن هم مؤنث و در هيئت  " آيت اهللا"
  .، مثالهای ديگری از چنين تعامل صرفی ميباشند" ولیــُيد ط" و "بریــُسفارت ک"و " ظمیــُصدارت ع"

 ".مشکالت امالئی در زبان دری" را ميگذارم به سلسلۀ شرح بيشتر موضوع
  


