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  اسالمی عليه حکومت جهل و جنایت بر نيروهای آگاه جامعه ایران، سی سال است همه وکارگران، مردم آزاده

رزه به حدی به اوج خود رسيد که ميليون ها نفر از شهروندان ایرانی  اما در سه ماه اخير این مبا. کنندمیمبارزه 
، با انتشار ...و » زندانی سياسی آزاد باید گردد«، »مرگ بر دیکتاتور«در خيابان ها با شعارهایی هم چون 

یت  سااز طریق  گرفته بودند و مبارزه خود ای که از صحنه های لحظه به لحظههایربهزاران فيلم و گزارش و خ
 تحت  منتشر شد، عميقا افکار عمومی مردم جهان را تلویزیون و غيره، رادیو فيس بوک، یوتوپ،نترنتی،یهای ا

  .تاثير قرار دادند
امروز به دليل این که کشتن تظاهرکنندگان در خيابان ها، گرفتن اقرار دروغين از زندانيان در زیر شکنجه، تجاوز 

 به گوش مردم جهان  توسط نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمییر شکنجهبه زندانيان و حتی کشتن آن ها در ز
 اکنون.  منفورترین حکومت جهان محسوب می شود این حکومت،است، بيش از هر زمان دیگری نيز رسيده

علی خامنه ای رهبر حکومت اسالمی، احمدی نژاد ریيس جمهوری این حکومت و دیگر سران و مسئولين آن با 
 از قوه قضائيه تا سپاه پاسداران، از لباس شخصی ها تا نيروهای بسيج و غيره به دليل ناهمه ارگان هایش

  .جنایت عليه بشریت، آن چنان رسوا شده اند که حتی در اظهارنظرهای خود نيز دچار جنون شده اند
 !لعاده ای دارند مهارت فوق ا در دروغگويی و کالهبرداری نيز تنها در آدمکشی، بلکه نهاحمدی نژاد،خامنه ای و 

 در برای نمونه احمدی نژاد. دننام روز روشن را سياه و سياهی شب را روشنایی می  با بی شرمی،آن ها
همه می دانند در ايران انتخابات يک امر «: ، در نماز جمعه تهران گفت٢٠٠٩ اوت ٢٨  - ١٣٨٨ شهريور ۶  تاریخ

  !؟».ايش و يک طراحی از پيش تعيين شده استاصيل است، برخالف دموکراسی های رايج دنيا که يک نم
به عنوان یک فرد مطلع می گویم آنچه در کوی «:  خود، بی شرمانه ادعا کردهذیان گویی هایوی، در ادامه 

» .دانشگاه و برخی بازداشتگاه ها انجام شد اجزای دیگری از سناریوی دشمن و وابستگان جریان برانداز بود
ساحت نيروهای انقالب اعم از امنيتی، : شواهد، دالیل و اسناد ادعایی خود تاکيد کرداحمدی نژاد با استناد به 

بسيجيان در خيابان ها کتک «: وی گفت» .نظامی انتظامی و اطالعاتی از این اقدامات شرم آور مبراست 
  ».خوردند، دم برنياوردند و مراقب حقوق عمومی بودند تا به کسی و جایی تعرض نشود

 در اعمال قدرت خود به جامعه،  هم و و هم دروغ می گویند اغراق می آنند خود هماتورها در بياناتعموما ديكت
برخی از آدم ها و حکومت ها به . به هر آاری از جمله سرکوب و کشتار برای آنترل جامعه متوسل می شوند

با اقدامات .  می شونددليل این که هيچ منطقی را نمی پذیرند به دروغ گویی، عوام فریبی و زور متوسل
قلدرمنشانه خود زير دست ها و شهروندان را تحت ستم و آزار مداوم قرار می دهند تا از آن ها زهرچشم بگيرند 

آنار آمدن با افراد قدرت طلب و پرخاشگر و رهایی از سلطه حکومت های . و به اطاعت کورکورانه وادار نمایند
تا آن جایی که در توان دارند . احتی از سلطه خود دست برنمی دارنددیکتاتوری کار مشكلی است و آن ها به ر

به زور و سرکوب و کشتار مخالفين متوسل می شوند اما قدرت آن ها در مقابل خيزش عمومی بسيار شکننده 
بنابراین، دیکتاتورهایی هم چون خامنه ای و احمدی نژاد جنون . است و دیر یا زود هم چون بادکنی می ترکند

  .کشی دارندآدم
 پزشک و روانپزشک نامه نوشته و توصيه کرده اند که از این پس مقامات و مسئولين ١٢٠بی جهت نيست که 

اتفاقا این نامه در روزنامه جمهوری اسالمی نيز . کشور، پيش از انتصاب از نظر روانی مورد معاینه قرار گيرند
 ها و بازداشتگاه ها، عليه معترضان صورت گرفته منتشر شده است، در پی افشای جنایاتی است که در زندان

 .است
ن ها در زیر شکنجه توسط آ بر سر روانی بودن و جنون شکنجه و تجاوز به زندانيان و حتی کشتن تنهابحث 

بازداشتگاه ها و زندان ها، روان پریشی بازجویان و یا اختالل روانی فرماندهان نيروی انتظامی و  مسئولين
اساسا چه . استی بحث بر سر حاالت روانی و غيرعادی احمدی نژاد و خامنه ای نيز ، حتنيستسپاهی 

تفاوتی هست بين آن هایی که با مسئوالن و شکنجه گران در زندان و بازداشتگاه ها که به زنان و دختران و 
 تازه .غيره نژاد و یپسران جوان تجاوز می کنند و در زیر شکنجه می کشند با فرمان های خامنه ای و احمد

 جنایت سران و جناح های از این رو، .نقش رهبری، سياست های کالن را تعيين می کند نه مامورین و معزورین
سران و . تنزل دادحکومت اسالمی را نباید در حد بيماری روانی تنی چند از بازجوها و یا ماموران زندان ها 

ح ترور، سرکوب، شکنجه، سنگسار، اعدام و غيره را به عناصر رده باالی حکومت اسالمی، آگاهانه و از پيش طر
می دهند و سپس نيروهای سرکوبگر و وحشی خود را مامور اجرا آن ها » !قانونی؟«تصویب می رسانند، جنبه 

   .می کنند
 باین ترتيب، بر خالف ادعاهای دروغين و کاذب احمدی نژاد، نه تنها وی و دولتش در نزد اکثریت مردم ایران، بلکه

فراتر از آن نيز رهبرش خامنه ای، اگر روزی خبری ! در نزد افکار عمومی مردم جهان نيز منفورترین دولت هاست
از سرکوب و کشتار و شکنجه و تجاوز به زندانيان و اعدام نشوند آرام نمی گيرد و تعادل خود را از دست می 

  .دهد
  

ادی خود برای حضور در ترکيب کابينه دهم را به هيات  وزیر پيشنه٢١ مرداد فهرست ٢٨ روز ،نژاد محمود احمدی 
  به دنبال آن،.ریيسه مجلس شورای اسالمی ارائه کرد که در ميان آن ها تنها هفت وزیر کابينه نهم قرار دارند

  .آغاز شد رهبر  های به نمایندگان مجلس و به ویژه توصيه ها و رشوه دهی هاچانه زنی
بر سر وزرا نوشته بود، اين روزها مهمانی های محمود احمدی نژاد خلوت است و اعتماد در رابطه با چانه زنی 
همان طور که ریيس دولت نهم تمايلی ندارد به دعوت ها پاسخ دهد، اين روزها . هر بار خلوت تر هم می شود

در مقابل ضيافت های پاستور هم چندان پررونق . صندلی اش در بسياری از جلسه های رسمی خالی است
 نماينده از ٢٠يست تا جايی که يک شنبه شب در مهمانی که قرار بود به افتخار نماينده ها ترتيب دهند تنها ن

  . نماينده رفتند تا ضيافت تبديل به يک مالقات مختصر شود٢٩٠



 تنها پنج نفر از اعضای کابينه دولت نهم در سمت پيشين خود ،نژاد در فهرست پيشنهاد شده از سوی احمدی 
الدين حسينی وزیر امور اقتصادی و دارايی، منوچهر متكی وزیر امور خارجه، حميد بهبهانی  شمس.  اند  شدهابقا

اآبر محرابيان وزیر صنايع و معادن، وزیرانی هستند که از  وزیر راه و ترابری، محمد عباسی وزیر تعاون و علی 
  .اند  شده ءهای خود ابقا نژاد در پست  سوی احمدی 

های دیگری معرفی  ز وزیران کابينه نهم، مصطفی محمد نجار و مسعود ميرکاظمی، هم برای وزارتخانه دو وزیر ا
محمد نجار که در دولت قبلی وزارت دفاع را در اختيار داشت به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی . اند شده 

  .شده و ميرکاظمی، وزیر پيشين بازرگانی، گزینه تصدی وزارت نفت است
 وزير پيشنهادی احمدی نژاد اعالم کرد ٢١، اسامی و سوابق ١٣٨٨ مرداد ٢٩در تاریخ   معاون پارلمانی،مشاور

به گزارش پايگاه اطالع رسانی مجلس شورای اسالمی، .  وزير پيشنهادی ديگر هم چنان تعيين نشده اند٣که 
 :فهرست کابينه دهم به اين شرح است

حيدر :  وزير اطالعات-٣پور؛  رضا تقی :  وزير ارتباطات و فناورى-٢؛ سوسن آشاورز:  وزارت آموزش و پرورش-١
 وزير -٦منوچهر متكى؛ :  وزارت امور خارجه-٥الدين حسينى؛  شمس:  وزير امور اقتصاد و دارايى-٤مصلحى؛ 
محمد :  وزارت تعاون-٨مرضيه وحيددستجردى؛ :  وزير بهداشت، درمان و آموزش-٧مهدى غضنفرى؛ : بازرگانى

:  وزارت دفاع-١١مرتضى بختيارى؛ :  وزارت دادگسترى-١٠صادق خليليان؛ :  وزارت جهاد آشاورزى-٩باسى؛ ع
 وزير -١٤فاطمه آجرلو؛ : وزير رفاه و تامين اجتماعى-١٣حميد بهبهانى؛ :  وزير راه و ترابرى-١٢احمد وحيدى؛ 
 وزير فرهنگ و -١٦آامران دانشجو؛ : اورى وزير علوم، تحقيقات و فن-١٥على اآبر محرابيان؛ : صنايع و معادن
:  وزارت آشور-١٨االسالمى؛  عبدالرضا شيخ:  وزارت آار و امور اجتماعى-١٧محمد حسينى؛ : ارشاد اسالمى

سيدمسعود ميرآاظمى؛ :  وزارت نفت-٢٠على نيكزاد؛ :  وزارت مسكن و شهرسازى-١٩مصطفى محمد نجار؛ 
 .آبادى محمد علی :  وزير نيرو-٢١

به سوسن کشاورز، وزیر پيشنهادی آموزش و پرورش، فاطمه آجرلو، )  نفر٢٨٦(اما نمایندگان حاضر در جلسه 
  .وزیر پيشنهادی رفاه و تامين اجتماعی و محمد علی آبادی، وزیر پيشنهادی نيرو رای اعتماد ندادند

ابقه نظامی، مسئوليت های  تن از وزرای پيشنهادی دارای س٨ وزیر دولت دهم، ١٨دست کم در ميان دست کم 
 .مهم در وزارت دفاع و یا سابقه امنيتی هستند

حجت االسالم حيدر مصلحی، وزیر اطالعات، احمد وحيدی وزیر دفاع، و محمد نجار وزیر کشور از وزرایی هستند 
  .که سابقه فرماندهی ارشد در سپاه پاسداران دارند
ان، سيد محمد حسينی، کامران دانشجو و مرتضی بختياری مسعود ميرکاظمی، فاطمه آجرلو، علی اکبر محرابي

  . وزیر دیگر، در رده های ميانی نهادهای نظامی و امنيتی به فعاليت اشتغال داشته اند۵نيز 
برای اولين بار است که مدیریت وزارت نفت به یکی از نظاميان سابق سپرده می شود، کاری که از سوی دیگر، 

نيز قصد داشت با معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر پيشنهادی نفت به انجام احمدی نژاد چهار سال پيش 
گماردن یک نظامی به وزارت نفت از یک سو می تواند بخش . برساند اما با مخالفت مجلس هفتم روبرو شد

 دیگری از این صنایع را هم چون گذشته در اختيار سپاه قرار دهد و از سوی دیگر، این صنعت مهم و حياتی
  .کشور را زیر کنترل مدوام نظاميان قرار دهد تا هرگونه اعتراض و اعتصاب کارگری را شدیدا سرکوب کنند

نژاد را در فهرست افراد  ، قرار داشتن نام احمد وحيدی، وزیر دفاع محمود احمدی )اینترپل(الملل  پليس بين 
  .تحت تعقيب تایيد کرده است

شرکت در بمب گذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت سرتيپ پاسدار احمد وحيدی، به اتهام 
  .صادر شده است» اعالن سرخ«، تحت تعقيب است و از دو سال پيش برای بازداشت او ١٩٩۴آرژانتين در سال 

 شوند که اگرشخص  شود، مقامات پليس کشورهای عضو دعوت می وقتی از جانب اينترپل اعالم قرمز می 
 آن کشورها پيدا شد، بر اساس مقررات داخلی خودشان و با روحيه همکاری او را دستگير مورد نظر در حوزه

  .کنند و به کشوری که حکم جلب شخص را صادر کرده تحويل بدهند
 نفر نيز زخمی شدند و در آن هنگام وحيدی ٢٠٠٢ تن کشته و حدود ٨۵در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، 

  .پاسداران بوده استفرمانده نيروی قدس سپاه 
 ایران،   آرژانتين، احمد وحيدی را متهم کرده است که در همکاری با چند تن دیگر از مقامات بلندپایه  قضایيه قوه

ریزی و اجرا کرده  در بوینس آیرس را برنامه » آميا«گذاری عليه مرکز یهودیان  ، عمليات بمب ١٩٩۴در سال 
  . است

 وحيدی، افزون بر آن که احمد وحيدی با حکم جلب از  ستان آرژانتينی مسئول پرونده آلبرتو نيسمان، داد به گفته
  نيز به چشم می) اینترپل(المللی   سوی دولت آرژانتين تحت پيگرد قانونی است، نامش در ليست پليس بين

 .خورد
ایرنا گفته است در روزهای اخير نيز حسن فيروز آبادی، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح به خبرگزاری رسمی 

. که سه وزیر پيشنهادی برای وزارتخانه های اطالعات، کشور و دفاع مورد تایيد فرماندهان نظامی هستند
ریيس ستاد کل نيروهای مسلح که بارها حمایت خود از احمدی نژاد را اعالم کرده درباره سایر وزرای پيشنهادی 

د بيانگر تالش احمدی نژاد برای جلب نظر فرماندهان ارشد اظهار نظر نکرده است، اما همين تایيد نيز می توان
  .نظامی باشد

 ها بتوان پيدا  کم تر کسی در ميان آن شاید باز شود،میاگر واقعا پرونده سران و عناصر رده باالی حکومت اسال
ه های  جوخ، شکنجه زیر در و اقرار گيری از آن ها که در سرکوب مستقيم مردم، شکنجه زندانيان سياسیکرد

در راس همه جانيان و .  نقش نداشته باشدترور و اعدام و به طور کلی سازمان دهی جنایت عليه مردم ایران
تروریست های حکومت اسالمی می توان به نقش اصلی جانيانی هم چون خامنه ای، احمدی نژاد، ميرحسين 

  .رددر سرکوب و جنایت و ترور مخالفين اشاره ک موسوی، محسن رضایی و غيره
  

 نژاد در محلس، محمد رضا باهنر، نایب ی تن از وزرای پيشنهادی احمد١٨پس از رای اعتماد به در هر صورت 
 .ه جدید احمدی نژاد تاکيد نمودنریيس مجلس در سخنانی بر نقش مستقيم خامنه ای در تایيد کابي

م کرد که رهبر برای نمایندگان يس مجلس رسما اعالییک روز بعد از پایان رای گيری، محمدرضا باهنر نایب ر
اصل پاکدستی و والیت پذیری . روی تجربه وزرای پيشنهادی زیاد بحث نکنند«: مجلس پيام فرستاده و گفته بود

  ».باید باشد



به هر حال همه چيز به خير گذشت و پيام رهبری بود که نقش مهمی در اين زمينه ايفاء «: باهنر گفته است
 نفر ٩ الی ٨شد ديد که اگر توصيه رهبری نبود احتمال داشت که   فضا را اين طور میدر زمان شمارش آرا. کرد

  ».ی نياورند و اين آغاز خوبی برای دولت نبودااز وزرا ر
 دهيم که وزرای نفت، صنايع، بازرگانی، تعاون،  اگر پيام رهبری نبود احتمال می«: نايب ریيس مجلس می افزاید

   ».آوردند  خارجه رأی نمیراه و ترابری و حتی وزارت 
ای به نمايندگان مجلس پيام داده بود که در کارآمدی وزرای پيشنهادی بر   اهللا خامنه  بنا به گفته آقای باهنر آيت

  . جمهور اعتماد کنند نظر ریيس
 پس از پايان سخنان موافق و مخالف وزيران پيشنهادی در صحن مجلس ،نژاد  شنبه محمود احمدی روز پنج
صحنه اين چهار پنج روز نشان داد که دموکراسی در ايران حقيقی است و يک الگوی جديد از «: گفت

  ».دموکراسی را به دنيا ارائه کرد
 هايی که وزرای آن نتوانستند از مجلس رای اعتماد  نژاد، سه ماه وقت دارد تا برای وزارتخانه محمود احمدی 

  .بگيرند، نامزدهای جديد معرفی کند
در همين مجلس کسی درباره ثروت و شغل قبلی وزرای پيشنهادی بحث نکرد تا معلوم  تاکيد است که الزم به

  !؟چی دارند و فردا که از کابينه می روند چه خواهند داشت شود امروز
معنای ساده این والیت پذیری، . است» والیت پذیری«معيار دومی که رهبر گفته است آن را مالک قرار دهند 

 در حالی که مردم در راه پيمایی ها و تظاهرات های ميليونی خود، نه .وی می گوید، استی از آنچه یعنی پيرو
   .نفرت و بی زاری خود را از کل حکومت اسالمی اعالم کرده اند» مرگ بر دیکتاتور«تنها وی، بلکه با شعار 

اش را انتخاب کرده بود، از تایيد بدین ترتيب، با هدایت و رهبری علی خامنه ای ریيس جمهور، دولت و کابينه 
اکنون این سناریو تکميل شده است که از رهبری تا مجلس، از لباس شخصی ها تا سپاه . س هم گذشتلمج

پاسداران و غيره همگی برای دفاع از حکومت جهل و جنایت و خون آماده شوند و هر اعتراض مردم را در نطفه 
ه متوجه شده اند خيزشی که در خيابان ها راه افتاده است هر چند اکنون اما این ها نيز در این سه ما. حفه کنند

 در کارخانه ها و کارگاه ها، مدارس،  هم چنانبا سرکوب و کشتار کمی فروکش کرده است اما قلب این مبارزه
نون  اک.پد که نه توهمی به حکومت و جناح های آن دارد و نه ترسی از این جانيانطدانشگاه ها و محالت می 

کل حاکميت را این ترس فراگرفته است که اگر جنبش کارگری در سراسر کشور به طور جدی وارد صحنه 
سياسی و اجتماعی کشور شود و جنبش دانشجویی و جنبش زنان و دیگر جنبش های آزادی خواه و تحت 

  !ستم را نيز با خود همراه و متحد کند، چه کار خواهند کرد؟
جنبش همه جانبه اعتراضات خيابانی،  سرکوب گان های سرکوب حکومت اسالمیکليه ار بی جهت نيست که

 سرنوشت نهایی شکی نيست که.  افق و چشم انداز خود قرار داده استکارگری و جنبش دانشجویی را در
  . رقم خواهد زد متشکل و آگاهجامعه ایران را این جنبش ها و در پيشاپيش همه جنبش کارگری

 این خواهان برکناری در داخل و خارج کشور،  سياسی و اجتماعیات جریان وان ایرانید شهروناکثریتاکنون 
   .می اندیشند آلترناتيو آن  به و هستندحکومت جانی

در چنين شرایطی، هر کسی و هر جریانی که به نوعی به این و یا آن جناح حکومت اسالمی، نزدیکی نشان 
 چنين افراد و  آینده هر صورت در در. حفظ این حکومت دارد یا منافعی در سخت در اشتباه است و یادهد

 زیرا رسيدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی . مورد بازخواست مردم آزاده و آگاه قرار خواهند گرفتجریاناتی
  .ا قدرت اجتماعی می گذردباز مسير نفی کليت حکومت اسالمی و مبارزه در جهت سرنگونی آن 
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