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 Political  سياسی

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

   ٢٠٠٩ جوالی ٢١   برلين، 
  
  

  
  سه نفره در برابر رئيس جمهور ايراناتحاد 

  
   احمدی نژادحتی معتمدان رهبر انقالب، خمينی، نيز از

  

   رو گشتانده اند
  

از زمان انقالب اسالمی ايران و روی کار آمدن رژيم تازيانه و دار در آن کشور، چشم جهان بسوی ايران و 
زمانی که احمدی نژاد بر کرسی رياست جمهوری جلوس فرمود، از يک طرف علنًا نابودی . سرنوشتش دوخته است

ۀ ذروی ايران را جدًا دنبال روگرامهای تسليحاتی و خصوصًا پروژيگر پکشور اسرائيل را شعار داد و از طرف د
هردو موضوع خار چشم ممالک غربی ، که موجد و حامی اسرائيل ميباشند، گرديده و روزی نيست، که سخنی . کرد

  .و گپی از ايران در جرائد اروپائی ديده نشود
مرده ميشود، نيز همه روزه مطلبی و يا مطالب متعددی را که از جرائد معتبر المان ش" تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ 

از تهران مطلبی را به " فرشيد مطهری"امروز کسی بنام . در مورد ايران و سياست رژيم حاکم بر آن نشر ميکند
حضور خوانندگان گرانقدر پورتال از زبان المانی درين روزنامۀ برلينی نشر کرده است، که ترجمۀ دری آن را 

  :ميگذرانم " تان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانس"
  

  سه نفره در برابر رئيس جمهور ايران
  

  گردان گشته انديحتی معتمدان رهبر انقالب، خمينی، نيز از احمدی نژاد رو
  

  :فرشيد مطهری ــ تهران 
در خارج ايران عباراتی از قبيل بحران، تخطی از حقوق بشر و آزادی بنديان سياسی، تاکنون فقط از مخالفان رژيم 

حاال دو نفر رئيس جمهور سابق و يک صدر اعظم سابق . قلمداد  ميگرديد" تبو"شنيده شده و  در داخل ايران بحيث 
کاری را که علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مير حسين . ايران، دقيقًا همين کلمات را بر زبان ميرانند
به گفتۀ . ازين سه زمامدار سابق، دقيقًا مخالفين رژيم درست کرده استموسوی درين روزها از خود بروز ميدهند، 

  .يک ناظر اوضاع،  اينان بمراتب بيشتر از طرفداران شاه، ميکوشند که بدون پابندی از کاغذ،  از ياد سخن بزنند
نون باعث  جون در انتخابات صورت گرفت، موجی از پروتستها را بوجود آورد، که تاک١٢تقلباتی که به تاريخ 

صدها نفر، از جمله اعضای سابق کابينه و نمايندگان سابق پارلمان، از هفته ها بدين سو .  نفر گرديده است٢١هالکت 
اينان نفر های خود مايند، مگر ما حتی در برابر « : رفسنجانی ضمن  اشاره بدانها پرسيد. در زندان بسر ميبرند

خاتمی رفرندامی را تقاضاء . موسوی تقاضای انتخابات مجدد را کرد» نيم؟نفرهای خود هم از مدارا کار گرفته نميتوا
اين ستارگان سه گانۀ اپوزيسيون، تاکنون رئيس . کرد، تا بر مشروعيت انتخاب مجدد رئيس جمهور، غور نمايد

 تای اينان طرفدار پروتست هائی اند، که قانون اجازت  البته هر سه. جمهور و کابينه اش را برسميت نشناخته اند
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وی ضمن . ايشان ظاهرًا نميخواهند که تمام غضب رهبراعالی کشور، علی خامنه ئی، را متوجِه خود بسازند. ميدهد
  .در غرب قرار گرفته ميتوانند" دشمنان"سخنان ديروزی خود صريحًا گفته بود، که پروتست ها ، ملعبۀ 

. ن خاطر، از فتوای آيت اهللا العظمی منتظری مبنی بر مقاومت در برابر حکومت، فاصله گرفتندايشان از همي
ما بايد پروتست های خود را از راههای مشروع ادامه بدهيم، تا بر بحران موجود غلبه « : رفسنجانی گفت، که 

هبر فقيد  انقالب، آيت اهللا خاتمی و موسوی، که به مانند رفسنجانی از اشخاص مورد اعتماد ر» .حاصل نمائيم
  .خمينيی ، بودند با منتظری روابط حسنه ندارند

او . احمدی نژاد پيش از انتخابات هم ميدانست، که مبارزه اش تنها متوجه موسوی بحيث کانديد مخالف، نيست
د، که اين سه نفر در البته اقدامات رئيس جمهور باعث گردي". بايد در برابر اين اتحاد سه نفره، برزمد"ميدانست، که 

سياست تشنج زدائی خاتمی را در . وی رفسنجانی را به فساد اداری متهم ساخت. تنگنای اپوزيسيون، قرار بگيرند
و خانم مير حسين  . برای ايران قلمداد کرد" لکۀ ننگ"بحيث يک ) ٢٠٠٥ تا ١٩٩٧( مدت رياست جمهوری وی 

  .موسوی را به جعل سند دکتورا، متهم ساخت
ته نه خود اين مخالفان سه گانه، بلکه پروتست های طرفداران اين سه نفر است، که کار رئيس جمهور را زار الب

را " مرگ بر دکتاتور"چنانکه به مناسبت نماز جمعۀ گذشته، صدها هزار نفر به سرکها ريخته و شعار . ساخته است
و بسيجی ها و ) سپاه پاسداران؟؟؟(ای انقالب گرچه رئيس  جمهور به مانند سابق مورد حمايۀ گارده.  سر دادند

قسمتهائی ار روحانيت محافظه کار و خصوصًا رهبر اعال ، خامنه ئی، که مطابق به قانون اساسی ايران آخرين 
مگر احمدی نژاد هم ميداند، که سرکوب خشونتبار مظاهره چيان، با ديد طويل . تصميمات بدوش اوست، قرار دارد

به گفتۀ خاتمی، خشونت و زندان در يک جمهوری اسالمی، نه با اسالم .  شمرده شده نميتواندالمدت، هيچ راه حل
  .سازگار است و نه با جمهوريت

بدون آرای : "وی که يک روحانی معتدل است، گفته بود که. خطبۀ جمعۀ گذشتۀ رفسنجانی، جنجال را بيشتر ساخت
محمد يزدی، که عضو شورای نگهبان است، و انتخاب مجدد آيت اهللا ." مردم، هيچ حکمروائی اسالمی ممکن نيست

بدين ترتيب ديده . احمدی نژاد را با وجود پروتستها، تائيد کرد، سخنان رفسنجانی را نفی اساسات اسالمی، قلمداد کرد
 )ختم ترجمه. (ميشود، که جدال در بين آيت اهللا ها، بشدت خود می افزايد

  

  


