
 نمایش انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 .در چه وضعیتی در ایران برگذار میشود

و  مشائی -به صحنه آرائی های باند والیت و باند احمدی نژاد ، نگاهی دارم 2931اسفند ماه  21به بهانه برگزاری نمایش انتخابات در 

 .قرار گرفته استمورد بررسی  ناریوی احتمالی در رابطه با نتایج همین نمایشچند س سپس

 بستن تنگه هرمز و نتایج عملی شدن این تهدیدمورد تهدیدهای رژیم ایران در  ارتباط بادر  شورمانوضعیت خطیر کنونی کپس از آن 

نیز اشاراتی  مردم ایران ساسی اکثریت قریب به اتفاقمعضل ا ، بعنوانچه کار باید در انتها بهو  قرار گرفته مورد بازبینی توسط رژیم

  .شده است

 ،توسط دولت های متروپل نفت ایرانکه تحریم بانک مرکزی و  نزدیک میشویم مجلس شورای اسالمی در مقطعی به نمایش انتخابات

  .نابودی میکند و فنای اقتصادی تهدید به بصورتی واقعی جمهوری اسالمی رارژیم 

ت خام اش افزوده است و تولید نفت خام روزانه اش را از هزار بشکه که به تولید نف 2111که در دو ماه قبل  عربستان صعودی

در در هفته ای که کذشت اعالم نمود  ،میلیون بشکه نفت خام در روز رسانیده است 21هزار بشکه در روز به  811میلیون و 8

 .نمایدرا تامین می در جهان احتیاجات بازار نفت میلیون بشکه در روز، 21با افزایش تولید نفت خام اش به  ،صورت تحریم نفت ایران

هزار  011اعالم کرده است که روزانه  کویت. کرده استاش اضافه  تولید نفت خامهزار بشکه به  011اطالع داد که روزانه  عراق

، به تولید نفت خام اش افزوده است هزار بشکه 31هم  روزانه متحد عربی  امارات. اضافه نموده است کشورش تولید نفت خامبشکه به 

 .هزار بشکه اضافه نماید 011اعالم نموده است که این کشور قصد دارد که به تولید روزانه نفت خام خود را  نیز لیبی عالوه بر این ها

ناچار است که برای فروش  رانبا تحریم نفت ایران، جمهوری اسالمی ایبا توجه به افزایش استخراج نفت در کشورهای فوق الذکر، 

بهای نفت نمیتوانند  از آنجا که خریداران احتمالی نفت ایران هم. دهدکاهش بشدت  را نگ، قیمت هر بشکه نفتج زمان، مثل نفت

و کاهش قیمت نفت کاهش فروش  لذا، .نمایندرا مستقیماً به بانک مرکزی ایران حواله نمایند، ناچارند از دالل ها استفاده  خریداری شده

% 01 حتی بیش ازمیتواند ،  درآمد ایران از نفت را حاصل از فروش نفت هایارز تعویضار  و مخارج دالل ها و چند ب ایران نفت

 . کاهش دهد

در اولین  است قرار. با کسر بودجه روبرو است و دیگر قادر نیست یارانه هائی که قول داده بود، بپردازد احمدی نژاد دولت اکنون هم

 .نمایندن یارانه، خارج ست دریافت کنندگامیلیون نفر را از لی 20قدم، 

دسترسی دولت به درآمدهای  بکند، تحریم بانک مرکزی ایران همبشدت کاهش پیدا  ایران این، وقتیکه درآمدهای نفتی دولت بنابر

، سقوط آزاد پول ملی ایران و باال رفتن قیمت ارزهای خارجی هم، بیشتر از بشدت کاهش بدهدت نفت را تقریباً غیر ممکن و یا صادرا

 .مینمایندگی ورشکست تهدید به ، بنگاههای تولیدی ایران راگذشته

طبیعی است که قدرت  دهد،را فشار میگلوی مردم  از گذشته و تورم هم بیشهمچنان ادامه دارد اوم بیکار سازی های مد در حالی که

زندگی از همه نظر برای لذا  و کمتر میشود باز هم خرید کارگران و زحمتکشان ایران ، یعنی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایران،

 . مردم ایران، بیشتر به یک مرگ تدریجی شبیه خواهد شد

دای یکی از رهبران مافیائی ایران، صدر یم رژو سرنگونی  ، از ترس شورش مردماوضاع کنونی ایران آنچنان رو به وخامت دارد که

 .دید خواهد کرد، قحطی زندگی مردم را تهرماه دیگ 6  نی میکند کهو پیش بی استعسکراوالدی هم، در آمده اسدهللا  بازار

بر روی زندگی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایران " جهنم اقتصادی"از  ای از آنجا که چنین ادعائی خبر از احتمال باز شدن دریچه

 : را میدهد، ضروری است که به سئوال ذیل توجه کنیم 

 

 ؟است و یا یک احتمال واقعی بی پایه جنجال یک ان، خطر پیش آمدن قحطی در ایر



با توجه به ، یابددول امپریالیستی به سیاق کنونی ادامه های و سلطه طلبی  ها در صورتی که ماجراجوئی های رژیم ایران و طمعکاری

فی البداهه بوجود نیامده  ،ن وضعیتایالبته  .احتمال بروز قحطی درایران، میتواند به یک واقعیت غیر قابل نفی مبدل گردد موجود، آمار

 .مقصر اصلی بوجود آمدن چنین وضعیتی، خود رژیم اسالمی ایران استه آمار ذیل روشن میشود که با توجه ب. است

بویژه در  ،."نای خر استباقتصاد زیر " مینی تبلیغ میکرد؛ از زبان روح هللا خ فریبکارانه سیاست های ارتجاعی اقتصادی رژیمی که

شده اند و بقیه  ورشکستۀ کشوربنگاههای تولیدی از % 01 اکنون است که ایجاد کردهرا  ان ریاست جمهوری احمدی نژاد شرایطیزم

تشدید با اضافه کردن . شده است تر های بسیار گسترده سازیبیکار در صد بکار ادامه میدهند، لذا 01الی  91نیز اکثرآ با ظرلیت 

یکی از  ورشکستکی کشور ما و افتادن به ورطۀ قحطی خطر  اکنون بانک مرکزی و نفت ایران، تحریم ،محاصره اقتصادی ایران

  .حالت های قابل پیش بینی است

غیر نفتی  صادراتمیلیارد دالر 201در مقابل کمتر از  ،سال گذشته 21 درتوجه کنید، بنابر اطالعات متخصصین مستقل اقتصادی، 

 هر یک دالرسال گذشته در مقابل  21در بنابر این . داشته ایم را کاال های مصرفی بکشورواردات میلیارد دالر  132ایران، بیش از 

 . کاال بکشور وارد شده است دالر 9صادرات غیر نفتی، 

 992سال گذشته، فقط در رابطه با واردات رسمی بکشور ما، مبلغی بیش از  21نتیجه گیری مختصر از این ارقام اینست که در 

 شغلی و استحکام بنگاههای تولیدی کشور قرار داشته باشد، های دالر از درآمد نفت ایران بعوض آنکه در خدمت ایجاد  فرصت میلیارد

 .در کشورهای دیگر واریز شده است یتولید بنگاههای به حساب بانکی از ایران خارج و

ت های اقتصادی اما با توجه به فعالی. است بطور رسمیی البته باید توجه داشت که آمار فوق الذکر مربوط به واردات کاالهای مصرف

کاال  رسمی، معادل واردات "برادران قاچاقچی"، قاچاق کاال توسط این احمدی نژاد بنابر برآوردهای خود دولت ،"برادران قاچاقچی"

 .است به کشور

لذا  .ی تحت کنترل سپاه پاسداران دارندادر و اسکله هامیلیارد دالر کاالی قاچاق از بن 91 حدود ساالنهشواهد و قرائن حکایت از ورود  

کمتر از نصف درآمد ساالنه کشور  احتماالً یشود، بکشور م (رسمی و یا قاچاق )  صرف ورود کاالهای مصرفی مبلغی که ساالنه

 .نیست

که تفاوت مابین صادرات  ) رد دالرمیلیا 992میبینیم که در کشور ما همین  ،اما، با اتکاء به محاسبه اقتصادی رسمی، با کمی اغماض

 . میلیون فرصت شغلی کفایت میکند 21برای ایجاد نزدیک به  ،( غیر نفتی و واردات رسمی کشور است

به سرمایه گذاری در داخل کشور برای ایجاد فرصت شغلی  ،کاالهای وارداتیرسمی سال گذشته اگر بودجه  21به بیان دیگر در طول 

بطور متوسط هر ت های گذشته قاعدتاً میتوانستند لذا دول. فرصت شغلی بوجود آمده بودهزار  031یلیون و م22، تخصیص داده میشد

بیکاری نسل جوان کشور، میتوان به عظمت  بویژه با توجه به ارقام سرسام آور . فرصت شغلی ایجاد نمایند هزار 891ساله حدود 

فرماندهان سپاه پاسدارن بخصوص رژیم و  ب منصبان جناحهای رنگارنگصاحفرصت سوزی ها و چپاول ها و سرمایه اندوزی های 

 .پی برد

البته با توجه به اینکه درآمد های حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، چند برابر 

خانمان برانداز جمهوری اسالمی ایران در دوران  رقیب اصالح طلب او محمد خاتمی بوده است، لذا اجرای سیاست های ارتجاعی و

خاتمی  دوران سید محمد احمدی نژاد در نابود کردن ایجاد فرصت های شغلی و پُر کردن جیب الیگارشی مالی نظام، بسیار بیشتر از

 .است

و تولیدات صنایع نفتی  ت نفتادرابهر حال با توجه به توضیحات باال و با توجه به نزدیک شدن موعد اجرای تحریم بانک مرکزی و ص

خطری که هزینه . دارد ماه آینده توسط اسدهللا عسکر اوالدی، زمینه های واقعی 0ایران، میتوان دریافت که پیش بینی ایجاد قحطی در 

 .از سفره های فقیرانه  کارگران و زحمتکشان کشور ما بیرون خواهند کشید های آنرا

 



 -، فرماندهان سپاه پاسداران و باند  احمدی نژادولی فقیه باند   توسط در یک چنین شرایطی ،ینمایش انتخابات مجلس شورای اسالم

 .استتدارک  در حال مشائی، 

و بساط رژیم  خواهد شدبشدت باز فرصتی بوجود آید،  است که هر زمان بصورت فنر فشرده ای ،جامعه ایران نیز این مقطع در

 .خواهد زداسالمی را بهم 

المی ایران تا آنجا که در توانش بوده است، تالش نموده است که با دست زدن به ماجراجوئی هائی در سیاست خارجی، جمهوری اس

این  دراز آنجا که . از معضالت موجود منحرف نماید" از این ستون تا آن ستون فرجی است"افکار عمومی در داخل کشور را، بمثابه 

 .لذا در این مقاله بهمین مختصر بسنده میکنم در مقاالت قبلی توضیح داده ام، رابطه

که اگر  ینمایدتصور م ابلهانه برای جلوگیری از گسترش مبارزات مردم، رژیم اسالمی ایراناما، اکنون برخی از صاحب منصبان 

د از انفجار جامعه بر علیه میتوان ،قطع نماید" اینترنت ملی"در داخل و خارج را، با برقراری ارتباط اینترنتی مبارزان آزادیخواه ایران

 .تداوم سلطه اش جلوگیری نماید

 اما توانستند. مپیوتر و خطوط بین المللی اینترنت دسترسی نداشتندادر زمان رژیم ستم شاهی، اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور ما به ک

اط مابین بخش های مختلف با ایجاد ارتب با تکیه به نیروی خودشان، با سازماندهی اعتصابات در محل کار و زندگی شان، عاقبت

را که از حمایت بیدریغ امپریالیست  شاه توانستند  رژیم ،از کار انداختن چرخ تولید عاقبت با برگزاری اعتصابات سراسری و مبارزه،

 .ها نیز برخوردار بود، بزیر بکشند و به قبرستان تاریخ روانه نمایند

نیز موفق  "اینترنت ملی"ایجاد مبارزه و مقاومت مردم را متوقف نماید،  که است قادر شده اگر عملیات تخریبی ارتش سایبری رژیم

 .ّسد راه  گسترش مبارزات مردم آزادیخواه و برابری طلب بشود خواهد شد

ه در بواقع این دولت دینی است ک .در تحمیل ارزش هایش به جامعه شکست خورده است ایران واقعیت این است که جمهوری اسالمی

کارشناسان رژیم سالوسانه سعی میکنند به هواداران ناچیز و مزدور  .برخورد با خواست های آزادیخواهانه مردم شکست خورده است

بقبوالنند که مشکالت  - بیش از پیش بهراس افتاده اند ،افزون مقاومت و مبارزه در جامعه  در همۀ سطوحروز  که از رُشد -رژیم 

" اینترنت ملی"لذا راه حل را ایجاد . ناشی از تبلیغات مخالفان رژیم در خارج از کشور است منافع سرمایه، اسالمی و مدافع رژیم

 . معرفی مینمایند

تداوم  تحمیل دولت دینی، رژیم در حل معضالت جامعه،  ائی هایدر حالی که نفرت مردم از نظام والیت فقیه اسالمی بعلت عدم توان

رژیم در همۀ زمینه ها ، رهبر و صاحب منصبان  دروغگوئی هایداز رژیم در داخل و خارج از کشور، ماجراجوئی های خانه بران

  .چپاول غارت نیروی کار و ثروت های ملی ایران و تداوم سرکوب ها و ادامۀ خفقان ها است

با توجه به لذا  .دار استبرخور توده ای امکان بالقوه انفجار از ما جامعه همۀ شواهد و قرائن و اسناد و مدارک موجود نشان میدهد که

 .بشدت تهدید میشود  خل و هم از خارج از کشورحیات رژیم هم از دا ،فعلیشرایط 

نفت،  ددرآم کاهش جدی و مستمر میداند با قطع فروش نفت و یا، پشتیبانی مردم ایران امیدی ندارد به که رانت خوار نفتی اسالمی رژیم

و پس از آن عالوه بر تهدیدهای دول امپریالیستی، بطور قطعی مورد هجوم مردم حق طلب  ه خواهد شدتاز نظر اقتصادی درهم شکس

 .کشور نیز واقع خواهد شد

باند احمدی نژاد و فرماندهان ، سید علی خامنه ای دستگاه والیت ،ی که رژیم را بر لبۀ پرتگاه سقوط قرار داده استدر چنین شرایط

به تهدید  ،در سطح بین الملی ترور و خفقان و شدت بخشیدن به ار در داخل ایران انراه نجات خودش ه با هم،سپاه پاسداران و ارتش هم

 .نددانسته ا - این راه حل های ضد انسانی و ماجراجویانه -بستن تنگه هرمز

از سرنوشت  آموزشصطالح با بابا خطر سقوط روبرو میبیند،  بطور جدی که خودش را و بویژه ولی فقیه، در چنین شرایطی رژیم

شرکت در مجلس امکان فعالیت و  در ایران ، تصمیم گرفته است که تنها به محافلی از قدرتا شاه، صدام حسین و معمر قذافیمحمد رض

 .داشته باشداطمینان  ولی فقیه شخص گی تمام و کمال آنها بهکه از سرسپرد بدهد را شورای اسالمی



را سازمان بدهد  -هستند" ذوب در والیت فقیه" کسانی که  -تالش میکند یک هسته فشرده از طرفدارانش بر این بستر، رژیم والیت فقیه

علی خامنه ای و دستگاه والیت اش  برای اجرای این طرح هماما  .دست خودش داشته باشد در مجلس آینده را منحصراً  هاو با تکیه بر آن

 .دچار اشکاالت جدی شده اند

 :وارد مینمایند به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور رژیمچرای ولی فقیه؛ این اتهامات را مدافعان بی چون و 

. انجام داده است های پول خيز صنعتی و نفتی های مشکوک در حوزه حرکت ،با وارد کردن افراد غيرموجه به دولت احمدی نژاد

تعامالت غيرشفاف با حکام دست نشانده آمريکا در  .يل نموده است، تبدهايی از قبيل دوستی با مردم اسرائيل ياوه هاستکبارستيزی را ب

دستی و خنثی  های دم به حرف را گفتمان دولت .مخدوش کرده است خواهی را با شعارهای کهنه ناسيوناليستی اسالم .نموده است  منطقه

 .تبراه انداخته اس "باز فرهنگی سياست" های مهوع  نمايشنموده  و تبديل  شبه روشنفکری

مدتها  مشائی –باند احمدی نژاد  اعالم نموده است که؛ بیان کننده منویات ولی فقیه مسئول روزنامه کیهان و غالباً  حسین شریعتی ضمناً،

طرفدارانشان را  ،ستانی رئیس جمهور در سالهای اخیراست که با چراغ خاموش حرکت میکرده اند و بخصوص در مسافرت های ا

 . ده اندنمومخفیانه سازماندهی 

به  تعداد قابل مالحظه ای از کسانی اسفند امسال 21نمایش انتخاباتی بنابر این االن ولی فقیه و دستگاه والیت در هراس هستند که در 

دی احم محمود ا اعالم طرفداری ازبردارند و ب شان نقاب از چهره ،جدید مجلس پیدا کردنرسمیت  از بعد نمایند کهمجلس آینده راه پیدا 

دچار  بر سر سه راه خامنه ای را به سرنوشت خر سیاهسید علی پوست گردو بگذارند و  تودست و پای ولی فقیه را بطور جدی  نژاد

 .نمایند

باند در صورتی که توانائی داشته باشد،  و یا مشائی خواهد شد -اند احمدی نژادسید علی خامنه ای یا گروگان دست ب ی،صورت چنین در 

 . از کار برکنار خواهد کرد "درون کاخی"ی یک کودتا  درفرماندهان سپاه پاسداران،  برخی از نظربا جلب  مشائی را -داحمدی نژا

بازیچۀ دست محافل  ،پا بستهبصورت اسیری دست و  ،ه مورد نفرت توده عظیم مردم استک ولی فقیه فوق الذکر، در هر دو صورت

 !.آن فرماندهان سپاه پاسداران و یا غیرژاد و یا دستگاه مخوف خواه باند احمدی ن .خواهد شد ر قدرتدیگ

همین آینده حقیرانه و ذلت بار است که خواب از چشم ولی . سناریو هائی احتمالی است که در مقابل ولی فقیه قرار گرفته استاین ها 

 .فقیه ربوده است

که مرتباً جهان را  نظام را باز گذاشته استسخن گویان دیگر   وارتش  ،فرماندهان سپاه  ،دست باند احمدی نژاد شرایط است که همین

آن  شودب که اگر نفت ایران تحریم نمایندو اخیراً هم بطور مستقیم کشورهای نفت خیز منطقه را تهدید  بنمایندتهدید به بستن تنگه هرمز 

عالم میکند جمهوری اسالمی ایران ا یدها این است کهای عملی این تهدنمع .نمایندنفت شان را صادر  اجازه نخواهند یافت هم  کشورها

 .خودکشی خواهد کرد ،احتضار دچار شود ی که بوضعیتکه در صورت

شناور  ،و دریای عمان بستن تنگه هرمز و ایجاد خرابکاری در مراکز نفتی منطقه و حمله به کشتی های نفتکش در خلیج فارس، به واقع

رتش های ارتش های امپریالیستی و ا های بمعنای باز شدن دست ،ز توسط قوای نظامی ایراندن مین های دریائی در تنگه هرمکر

 به سرنوشتی کشور ماو تبدیل  شکستن زیر ساخت های صنعتی ایراندرهم  برای کشورهای جنوب خلیج فارس برای حمله به ایران

 .گر اثری بجای نخواهد مانددی ندر چنان وضعیتی از رژیم فعلی ایرا .است عراق و لیبینظیر کشورهای 

برای  دیگر بار یک  احتمال دارد که فقیه و جناح های رنگارنگ رژیم ولی بنا بر سابقه،. گری هم محتمل استالبته یک سناریوی دی

 همۀ هست و نیست کشور را بحراج بگذاراند ،برای جلوگیری از سرنگونی رژیم  و با نوشیدن جام زهر ،مصلحت نظام جهل و جنایت

 .دهندمدت دیگری ادامه  -حکومت اسالمی را -م ولی فقیه راکه حیات خونبار رژی نمایندتالش  و با سازش با محافل امپریالیستی

 

سیاسی اش و از طرف  ماجراجوئی های و ادامه تداوم سرکوب و خفقان در داخل کشوربا  رژیم اسالمی ایران از یک طرف بواقع

 که رار داده اند، ما مردم ایران را در میان دو لبۀ منگنه ای قطمع کاری ها و سلطه جوئی هایشانبا  دولت های امپریالیستیدیگر 

 :لذا  .کارگران و زحمتکشان کشور ما میپردازند آن را حاصل از خسارت های بیشترین



  باز نخواهد شد مردم نمایش انتخاباتی رژیم اسالمی ایران، هیچ گره ای از کار ما دربا شرکت. 

  گر نزوای رژیم ستمتنهائی و ا بیش از گذشته توسط اکثریت قریب باتفاق شهروندان ایران، بایکوت گسترده این نمایشبا

 . در خواهد آمد به نمایش در مقابل افکار عمومی جهان ،بی ردا و پوشش ،اسالمی

 حران شکننده اقتصادی، بر تشدید و ب برمال شدن بیش از پیش عدم وجود مشرعیت رژیم، بهمراه انزوای داخلی و بین المللی

تا در . تضاد های مابین جناح های رژیم خواهد افزود و بهترین بستر سراشیب رژیم بسوی سقوط را بوجود خواهد آورد

فرصتی مناسب، اعتصابات و اعتراضات مردمی با وارد آوردن آخرین ضربات، رژیم جهل و جنایت اسالمی را به گورستان 

 .تاریخ بسپارند

 

 ،تقویت جناح خودیسرکوب جناح رقیب جهت  حمایت مردم ،جلب  جهتشکست های جناحهای رنگارنگ  رژیم  نیز همین جا تا

باضافه اینکه با همۀ خفقانی که بر جامعه تحمیل نموده اند، قادر  غارت ثروت های ملی و نیروی کار کارگران و زحمتکشان، گسترش

وادار نمایند، آنچنان رژیم را در شرایط بحرانی قرار داده است که برای خروج از بحران،  نشده اند که جامعه را باطاعت از خودشان

 .صف آرائی نموده انددیگر چنین آشکارا جناح های آن در مقابل یکاین 

رفداران الریجانی ها و ط ،رهبری باند ی است که شاهد کلنجارهایمدت ،از قدرت بگونه ای که پس از اخراج جناح اصالح طلبان رژیم

 گرگ ها  .آنها بیکدیگر هستیمحمله و ضربه زدن و مشائی  -باند احمدی نژاد ،باند رقیب شان، با بخشی از فرماندهان سپاه ها باضافهنآ

 :لطفاً بموارد ذیل توجه کنید  .در حال دریدن همدیگر هستندهمچنان 

در زمان محمد رضا " ارتجاع سرخ و سیاه"تشار مقاله در سالروز ان -نهم ژانویه  – در روز نوزدهم دی ماه ،روز قبل 21   -

، یکی از سرداران سپاه بودبچاپ رسید علیه روح هللا خمینی  در روزنامه اطالعات« احمد رشیدی مطلق»که بنام  ،شاه

 را به همراه دیکتاتورهای بیش از حد، سرنگونی  سرکوب و گرفتن حقوق و آزادی" :نوشت عالیی،حسین پاسداران بنام 

 .".خواهد داشت

با این نوع تبلیغات در نشریات دولتی ایران  نفوذ .به سیاست های سید علی خامنه ای رهبر نظام است اشاره ای تلویحی این اظهار نظر

 .خیلی معنا دار است ان اواخر زمامداری محمد رضا شاهتوجه به برخی از شباهت های وضعیت فعلی با دور

رئیس پیشین ستاد  سردار پاسدار حسین عالیی هشدار   همین نامه نیز، ار بنیاد مستضعفان قرار دارددر اختیکه  روزنامه اطالعات 

 . نموده استمنتشر و در سراسر ایران پخش  را مشترک سپاه پاسداران

 .!لوبه استمغ مشائی  -باند احمدی نژادولی فقیه و  باند مابین ین صاحب منصبان رژیم از یک طرف و از طرف دیگرماب جنگ قدرت

 .جالب توجه اینکه در این میان فرماندهان سپاه پاسداران نیز، هیچ فرصتی را برای تقویت موقعیت خویش از دست نمیدهند

وابسته به سپاه پاسداران اعالم  ژانویه خبر گزاری فارس 26دوشنبه  چند روز قبل؛همین  خرین خبرها حاکی از این است کهآ -

به  ،و زنا ،اختالس ،به اتهامات جاسوسی(  مشائی  -منظور وابستگان باند احمدی نژاد) فتنه  گروهسران نفر از  1کرد که 

 .نده امحکوم شد ضربه شالق 33محکومیت زندان و جریمه های سنگین نقدی و 

به اتهام  امشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ر ژانویه علی اکبر جوانفکر 26 ه انقالب اسالمی در همین دوشنبهبعالوه دادگا -

پنج سال محرومیت از فعالیت در عرصه های مختلف  بعالوه وزندان  به یکسال ین به رهبر جمهوری اسالمی ایرانتوه

 .ه استمحکوم کرد

 .نده اممنوع السخن کرد عمالً  هم  رئیس دفتر احمدی نژاد را اسفندیار رحیم مشائی شخص از ماهها قبل -

 بوده نیز که سابقاً نماینده سابق مجلس از چهره های نزدیک به اصولگرایان ماد افروغ،ع - ژانویه 20 -گذشته یکشنبه همین   -

و  د که انگار مردم هیچ حقی ندارندشو االن تفاسیری در مورد مردم مطرح می :وگوی زنده تلویزیونی گفت یک گفتاست، در

 .شود فقط از سر تکلیف به آنها نگاه می



 کندبرهبر را استیضاح که  ی از افراد جامعه این حق را داردهر فرد": که  ه استه کرداضافمصاحبه  همین عماد افروغ، در -

  ." معزول استرهبر اگر رهبری نتواند پاسخ مناسب بدهد، خود بخود و 

گلیم  یدنبرای آینده نگری و بیرون کش و خود عماد افروغ هم از ترس آینده از ترس قیام مردم و تغییر رژیم باحتمال قوی هرچند که

 نماید کهاعتراف می یکی از چهره های سرشناس نظام علناً  کنونا معنای این حرف این است که، اما ،این حرف را میزند در آینده خودش

از  این. معزول اش میکنیم آنوقت ،ش فراتر ببردیپایش را از گلیم خو نظام، اگر رهبرو ثانیاً  ردم در نظام اسالمی بی حق هستندم اوالً 

 .به صورت رهبر نظام سیلی زده میشود صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،در برنامه  بی مهابا که اینگونه معدودی است موارد

ولی هیچ  .شرایط قبل از انقالب است ،خواهم بگویم که االن شرایط من نمی: "  اضافه مینماید مصاحبه این عماد افروغ، در -

 دارد  ؛ رژیممیگوید بطور سربستهدارد  یعنی او« .این طور نشود که یک روزی دهم چک سفید امضاء به شما نمی وقت من

 . زدیک میشودنبسرعت به سراشیب سقوط 

و سابقاً آماده بود که محافظه کارهای رژیم است و  ولگرایانکه خودش از اص علی مطهری بحرانی است که قدرعیت فعلی رژیم آنضو

 :االن  میگوید نمایدخون پُر  هان هر معترضی به مقام رهبری راد

 . ."فضا دارد به سمت استبداد میرود" و ادامه میدهد که  ".در مقابل انتقادات پاسخگو باشدرهبر باید "   -

هم با زبان الکن میگوید؛ االن ولی فقیه بهیچکس اعتماد الزم و کافی را ندارد و از وحشت، مداوماً با سلب اعتماد از  علی مطهری

 . ان را از گردونه قدرت به بیرون پرتاب مینماید و حکومت دیکتاتوری را به حکومت استبدادی مبدل مینمایداطرافیان اش، ان

محمود احمدی نژاد هم کشیده  رئیس جمهور نظام علی خامنه ای وسید  رهبر به سطوح درگیری آشکار مابین کنوندعوای گرگ ها ا

 :توجه کنید: است

آیا . رفتند کاروانسراهای شاه عباسی بین راه را، بنا کردند به آباد کردن .!ند بودجه فرهنگیگفت: " میگویدسید علی خامنه ای  -

در رابطه با   در این مقطع ولتکه محاسبات اقتصادی د است منظورش این.". ] ی  ما، همین استکار اولویت دار فرهنگ

 .[.غلط است و گردشگری میراث فرهنگی

"  :دهان ولی فقیه و میگوید یمیزند تو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بواقع ی رئیس جدیدمحمود احمدی نژاد، در جلسه معرف

 .".شده است قربانی این مورددر  گردشگری هم. می سنجند با محاسبات اقتصادی هستند که میراث فرهنگی را کوتاه فکرانی

در کشور ما بحکومتشان ادامه  باالئی ها نتوانند ،یران و منطقهکه در حوادث بعدی در ا زمینه ها آماده است نشان میدهد که همۀ اینها

 معنای این حرفها اینست که به احتمال قوی جامعه ما .حکومت بشود آنها به دیگر نپذیرند که بشیوه والیت فقیه عمالً  و مردم هم دهند

 .بهوش باشیم باید .ی استیدآبستن حوادثی و تالطمات بسیار شد

 

باعث شود که و یا هر واقعۀ دیگری  اسفند 21های مابین جناح های رنگارنگ رژیم در رابطه با نمایش انتخاباتی اگر درگیری البته 

تر با گسترده  با استفاده بهینه از شرایط ایجاد شده، موظف اند، نیروها و عناصر مترقی، عمیق تر شود، آنگاه درهم ریختگی رژیم

، ارادۀ واحد رژیم را، و یاری رسانی به سازماندهی مستقل مردم آزادیخواه قاط ضعف رژیمکردن گفتمان دمکراتیک و برجسته نمودن ن

 .درهم بریزند گذشتهبیش از 

اکنون که بویژه  .خواهد آورد بلرزه در ایه های رژیم را بیش از گذشتهپ ،مردم آزادیخواه و برابری طلب مشترک ما کردهایعمل

 .ه بیرون پرتاب شده انداز بارگاه ولی فقیه ب طلبان هم اصالح

از آنها در حد   سپاه، بسیج و دیگر نیروهای رژیم بخیابانها آمدند، ا موظفیم که اگر توده بجان آمده در مقابله با ولی فقیهبهر صورت، م

 .رسانیمماندهی مبارزات مستقل شان، یاری در ساز ای رژیم دفاع کنیم و بیش از پیش آنها رادر مقابل سرکوب ه توانمان

 را اسفند ماه انتخاباتی نمایشدر صدی مردم در  63شرکت  سیدعلی خامنه ای که پیشاپیش سالوسانه گستاخانهه های نال یدبگذار

ولی فقیه در خفا  ضجه هایبه  ،، با انزوای بیشتر رژیم و بمیدان آمدن مردم آزادیخواه و برابری طلبرده استپیشگوئی ک" پیامبرانه"

 .شودتبدیل 



 ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیاقتصادی های شکست آزادیخواه قادریم با تعمیق آگاهی هایمان و سازماندهی مستقل خودمان،ما مردم 

موار کردن مسیر در ه این. بیش از گذشته درهم بشکنیم نیز وارد آورده و قدر قدرتی آن را در ذهن اعوان و انصارش رژیم بیشتری به

 . تموثر اس بسیار راه سرنگونی رژیم

اگر تالش جدی و  ،ر تشکل های مستقل خودمان سازمان دهیمخودمان را د ما مردم زحمتکش ایران موفق نشویماگر  ،بهر صورت، اما

تلف با خدر همه سطوح و بخش های م را مان اگر مبارزات ،بکنیم تر عمیق پیگیر نکنیم که آگاهی مان از حقوق دمکراتیک مان را

و  های تولید را از کار نیاندازیم چراخ عتصاب ها در محل کار و زندگیماناگر با برقراری ا ،م پیوند نزنیمو به همدیگر هماهنگ نکنیم

رنوشتمان را بدست نتوانیم س وئی ارتجاعی و بومی و یا غیر آنخواه بواسطۀ نیر ،جانبۀ امپریالیست ها بر کشورمانقبل از سلطۀ همه 

در زیر سلطۀ یا  ا در زیر سلطۀ حکومت والیت فقیهی .برای ما تصمیم خواهند گرفتکه  هستنددیگران این  باز هم خودمان بگیریم

 .در زیر سلطۀ حکومتی وابسته به امپریالیسمو یا  حکومت اسالمی دیگری

و  در حالی که حکومت کنندگان شیرۀ جان ما ،کنیم "زندگی" یما را مجبور خواهند نمود که همچنان در ذلت و خوار در چنین صورتی

 .برایمان رقم خواهند زد گریو سرنوشت تیره و تار دی کشورمان را میمکند و تفالۀ آنرا بجلوی ما پرتاب میکنند

 :ی از سرود بین الملل جلب مینمایمبرای ختم کالم، توجه شما را به بخش هائ

 

 !ای تولیدگران ، به رهایی خویش برخیزیم خود. نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب رهاننده برتری در کار نیست،

خود به کوره  .تا روح از بند رهایی یابد.تا راهزن آنچه را که ربوده رها کند! رستگاری مشترک را برپا داریم

 !بکوبیم و آهن را گرماگرم  خویش بردمیم

 تا کی از شیره جان ما بنوشند؟ .جهان جز از آن آدمیان نیست .عظیم زحمتکشانیم ما فرقۀ !کارگران، برزگران

 :پای بمیدان مبارزه بگذاریم، آگاه و سازمان داده شده ناگر ما با اتکاء به نیروی خودما 

 .کارگران و زحمتکشان خواهد بود آینده از آن ما. آفتاب جاودانه خواهد درخشید

 .سازنده باد روز و روزگارتان -ارسیدن آن روزبه امید فر
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