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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اگست ٢۵
  

 !، سانسور و سرکوبءحکومت اسالمی ايران، حکومت تزوير و ريا
  

، سانسور و سرکوب را آغاز کرد و ءاقدرت رسيدنش تزوير و ري حکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھای نخست به

آزادی،  انقالبی که ھدفش رسيدن به.  مردم ايران را از بين برد۵٧ترين شکلی کليه دستاوردھای انقالب  وحشيانه به

ھا و معيارھای انسانی،   سال حاکميتش، تمام ارزش٣٧اين حکومت در اين مدت . برابری، نان و معيارھای انسانی بود

  .، فرھنگی و اخالقی را از بين برده استسياسی، اجتماعی

کنند و غير از راه سرکوب پليسی و غارت  کسی رحم نمی ھای حکومت اسالمی، نه تنھا به سران و مقامات و ارگان

ھمديگر  کنند و روز روشن به ھايشان نيز رحم نمی خودی پذيرند، بلکه گاھی به اموال عمومی مردم، راه ديگری را نمی

  . زنند ھا دست می تحريف واقعيت د و بهدروغ می گوين

» قانونی«ھای  ای نيست و اجبارا بايد راه يک کشور، کار ساده برای مثال، کشيدن پای يک نيروی نظامی خارجی به

  .اين نيروی خارجی اجازه داده شود وارد کشور فرضی گردد ھمان کشور را طی کند و سپس به

اند واقعه بسيار مھمی در روابط  مستقر شده) ھمدان( »نوژه «ئیر پايگاه ھوا روسيه دئیھای نيروی ھوا اخيرا جنگنده

بار در ايران از زمان جنگ جھانی دوم تاکنون است که شماری از  خصوص اين برای اولين به. ايران و روسيه است

راکز مخالفين حکوت ھدف ھواپيماھای جنگی روسيه در ايران، بمباران م. شوند ھای روسيه در ايران مستقر می جنگنده

در پنج سال گذشته در جنگ ... هللا لبنان و حکومت اسالمی ايران، حکومت روسيه، حزب. سوريه در اين کشور است

  .جنگند اند و ھنوز ھم می جنگيده اند و عليه مخالفين آن  داخلی سوريه از حکومت بشار اسد دفاع کرده

کاران حکومت اسالمی وارد  ای سردمدار تبه  سيدعلی خامنهتأئيد با دھد که اين نيروی مھم روسيه ھمه شواھد نشان می

 انجام مسؤولھای  ھای قانونی و بدون اطالع برخی مقامات و ارگان  بدون طی کردن راهمسألهاند و عمال اين  ايران شده

  .گرفته است

انگار تازه برخی مقامات و ھای روسيه اين ماجرا را علنی کردند  تر از ھمه پس از اين که خبرگزاری اما جالب

ھای متناقض  ھمديگر دروغ بگويند و اظھارنظر ھای حکومت اسالمی متوجه آن شدند و نتيجه اين شده که ھمه به ارگان

  .داشته باشند

" کستراتيژيھای  افکن تعدادی تصاوير اختصاصی از استقرار جنگنده بمب ، خبر داد که بهridusسايت خبری روسی 

TU-٢٢Mدليل   ھمدان دست يافته و با انتشار اين تصاوير نوشته است اين ھواپيماھا بهئیه در پايگاه ھوا روسي ”٣
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اين . اند  در وقت و ھزينه در اين پايگاه ايران استقرار يافتهئیجو تر پايگاه ھمدان با سوريه و صرفه فاصله کوتاه

  .اند   انتقال يافتهھمدان در روسيه به» موزدوک «ئیھواپيماھای جنگنده از پايگاه ھوا

اين گزارش، توافق اخير نظامی و امنيتی بين ايران و روسيه، اجازه استقرار ھواپيماھای نظامی روسيه را در   بنا به

  .دھد ايران می

مواضع داعش در سوريه بايد مسافتی بيش از   بهئیتر برای حمله ھوا در اين گزارش آمده است ھواپيماھای روسيه پيش

 ھمدان تا محل استقرار نيروھای داعش در حومه پالميرا ئیپيمودند در حالی که فاصله پايگاه ھوا ر را می کيلومت٢١٥٠

  .تر است  درصد کوتاه٦٠اين مسافت برای جنگنده ھای روسيه .  کيلومتر است٩٠٠سوريه تنھا 

ھا صرفا  مده بودند اما ھدف آنبنادر ايران آ ھای جنگی ارتش روسيه در دريای خزر به تا قبل از اين چند مرتبه کشتی

  .بازديد و تشريفاتی بوده است

ھای توپولوف خود را در پايگاه  ، اعالم کرد که تعدادی از جنگنده٢٠١٦ اگست ١۶ -  ١٣٩٥ اسد ٢۶شنبه  روسيه روز سه

  .اند حلب انجام داده را در  ه  خود از اين پايگائیھا نخستين عمليات ھوا  نوژه ھمدان مستقر کرده است و اين جنگندهئیھوا

 روسيه ئینيروی ھوا ايران به«: ، نوشت٢٠١٦ اگست ٢١- ١٣٩٥ اسد ٣١شنبه  خبرگزاری راشا تودی روسيه روز يک

 .» ھمدان استفاده کندئیداند از پايگاه ھوا اجازه داده تا ھر زمان که مسکو الزم می

، از اقدام مسکو در مورد ٢٠١٦ اگست ٢٢ -  ١٣٩٥سردار حسين دھقان، وزير دفاع ايران صبح دوشنبه يکم شھريور 

ھای روس در پايگاه نوژه موقتی  ھايش در پايگاه نوژه ھمدان انتقاد کرد و گفت حضور جنگنده اعالم خبر حضور جنگنده

 .گيری است و برای سوخت

ز آسمان ايران عبور سمت سوريه ا ھا و ھواپيماھای روسيه برای پرواز به چنين در چند ماه اخير نيز بارھا جنگنده ھم

ھای جنگی اين کشور در دريای خزر و  ھای دوربرد و بالدار ارتش روسيه ھم پس از شليک از کشتی موشک. کردند می

  .اھداف مورد نظر در شمال و شرق سوريه اصابت کردند عبور از آسمان ايران و عراق، به

 -  افکن جھان ترين جنگنده بمب  بزرگ-دليل بزرگی   بهک روسيهستراتيژيھای  افکن اين گزارش، اين جنگنده بمب بنا به

  . حميميم در شھر بندری الذقيه سوريه نيستندئیمناسب استقرار در پايگاه ھوا

 در امور - س جمھوری روسيهئير -ل بوگدانف نماينده ويژه والديمير پوتين ئياين خبر در حالی انتشار يافته که ميخا

گو درباره  و شود گفت گفته می. ا با مقامات ايرانی درباره بحران سوريه رايزنی کندايران سفر کرده ت خاورميانه به

  .موضع جديد دولت ترکيه در قبال سوريه يکی از محورھای اصلی رايزنی ھای بوگدانف با مقامات ايران است

 ھمدان در ئیپايگاه ھواباره، حکايت از قرار دادن  ھای روسيه در اين با اين که گزارشات مطرح شده از طريق رسانه

 تأکيدباره، با  تذکری در اين س مجلس شورای اسالمی در نشست علنی در پاسخ بهئي روسيه دارند، رئیاختيار نيروی ھوا

ھيچ  روسيه و به وجه ھيچ پايگاه نظامی به ھيچ ايران به«: براين که با روسيه در موضوع منطقه ھمکاری داريم گفت

  .»کنيم قرار پايگاه نظامی برای روسيه را تکذيب میکشوری نداده است لذا است

:  نوژه ھمدان گفتئیھای روسيه در پايگاه ھوا پيشه در مورد حضور جنگنده علی الريجانی در پاسخ تذکر فالحت

 استقرار ھرگونه پايگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع   قانون اساسی است که طبق آن١٤٦اصل  اخطار شما ناظر به

عنوان متحد در  که ما با روسيه به اين«: او ادامه داد. ر اين اساس پايگاھی در اختيار ھيچ کسی قرار نداديماست که ب

روسيه از نظر نظامی داديم لذا  خصوص در سوريه ھمکاری داريم به معنای اين نيست که پايگاھی به مسائل منطقه به

  .»شود ھا مطرح کرده تکذيب می اگر کسی اين موضوع را در رسانه
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: ايم گفت  را به صورت علنی مطرح کرده که ما با روسيه ھمکاری داريم و آن س مجلس شورای اسالمی با بيان اينئير

ھا  آن. اند ھا راه انداخته امريکائیخاطر بحران تروريستی است که برخی کشورھای مخرب منطقه و  اين ھمکاری به

کنيم در اين وضعيت روسيه تلقی درستی از منطقه پيدا کرد و در يک  اند که فکر می شرايطی را در منطقه ايجاد کرده

که ھمکاری  الريجانی با بيان اين. اش را با ما در زمينه حل بحران تروريستی در منطقه آغاز کرد سال اخير ھمکاری

ران از ابتدا در کنيم بعد از اين مدت روشن شد که نظرات اي فکر می:  سوريه نزديک است گفتمسألهايران و روسيه در 

زدن آتش در کل منطقه  ھا در سوريه باعث جرقه آفرينی کرد که بحران طوری که مقاومت می مورد سوريه درست بود به

آرای ما در حل بحران : تری دارد گفت  يمن نيز توجه بيشمسألهکه روسيه در  او با ابراز خوشنودی از اين. شود می

روسيه نه  وجه ھيچ پايگاه نظامی نه به ھيچ  به کنيم اما است و ھمکاری میتروريستی در منطقه با روسيه نزديک 

 .»کشور ديگری در ايران داده نشده است به

در ھمين حال شھروز برزگر عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس دھم، ضمن تکذيب خبر حضور 

کميسيون  ات و کشور در اين مورد در ھفته آينده بهھای اطالع ھای روسی در ايران از ارائه گزارش وزارتخانه جنگنده

ھای روس در  ما ھنوز از وجود جنگنده: ھای روسی در ايران گفت وی در مورد حضور جنگنده. متبوعش خبر داد

: او افزود. ھا در ھمدان تاکنون برای ما محرز نشده است حضور آن ايم و حضور يا عدم ايران اطمينان حاصل نکرده

توانيم مواضع داعش را در عراق و  اين طريق می ھای روس در ايران بالمانع است چراکه به  جنگندهالبته حضور

  .راحتی از بين ببريم سوريه به

بر اين که وقايع  نماينده سلماس در مجلس شورای اسالمی، در مورد اظھارنظر برخی اعضای کميسيون امنيت ملی مبنی

ما اقتدار الزم برای مقابله با ھر نوع تھاجم عليه :  تصريح کرد وسيه اعتماد کرد،ر توان به دھد که نمی تاريخی نشان می

ھا  دھيم که از خاک کشورمان برای از بين بردن مواضع تکفيری ھا می روس کشورمان را داريم و تنھا اين اجازه را به

که  کنيم در عين حال اين سالم دريغ نمیھا و ايجاد امنيت در جھان ا استفاده کنند و از ھيچ کمکی برای نابودی تروريست

ما برای اطالع از صحت و سقم اين : برزگر يادآورشد. ای وارد شود دھيم که به تماميت ارضی کشور خدشه اجازه نمی

ايم و قرار بر اين شده که ھفته آينده  ھای اطالعات و کشور و ساير مجاری قانونی اقدام کرده خبر از طريق وزارتخانه

ھای روسی در ايران ارائه دھند البته بعيد  صحت خبر حضور جنگنده بر صحت يا عدم ابطه گزارشی مبنیدر اين ر

 .گرفت دانم که اين خبر صحت داشته باشد چرا که در اين صورت کميسيون امنيت ملی بايد در جريان قرار می می

 اين ئیھای ھوا ی بر فعاليتتأثير مسأله که اين ھای روسی در ھمدان، ابتدا گفتند حضور جنگنده ھا در واکنش به امريکائی

مواضع داعش از ايران،  گوی پنتاگون نيز اعالم کرد مسکو پيش از حمله به کشور در سوريه نخواھد داشت و سخن

ھای روس  افکن  استقرار بمبامريکاسخن گوی وزارت خارجه » مارک تونر«واشنگتن را در جريان گذاشته بود، اما 

» کننده و مفيد کمک«شرايط کنونی بحران در سوريه، اقدام روسيه  با توجه به: دانست و گفت» تأسفمايه «در ايران را 

، امريکامنظور سخنگوی وزارت خارجه . نيست و اين اقدام ممکن است نقض قطعنامه شورای امنيت، عليه ايران باشد

ين قطعنامه فروش يا انتقال ھرگونه ھواپيمای ھا معقتدند چون طبق ا امريکائی شورای امنيت است و ٢٢٢٣قطعنامه 

  .ھا با قطعنامه فوق را بررسی کند ايران ممنوع است، بنابراين بايد نسبت اقدام روس جنگی به

 در امريکابرد کلپر، خبرنگار امور خارجی  . ھای نظامی ايران و روسيه بسيار باالست ھا از ھمکاری نگرانی آن

 که امريکا استفاده روسيه از پايگاه نظامی ايران پيامی است به: باره نوشت رس، در اينای تحليلی در آسوشيتدپ مقاله

تر   پيشامريکا:  معتقد استامريکاخبرنگار امور خارجی . با ما باش وگرنه بايد از دشمنانت کمک بگيريم«: گويد می

ھا ھمکاری نظامی کند،  درو در سوريه با آنروسيه پيشنھاد داده بود تا برای مبارزه با داعش و ديگر شبه نظاميان تن به
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عقيده برد کلپر، استفاده روسيه از  به. صبر شد ھا طول کشيده و روسيه نيز بی اما مذاکرات الزم برای اين ھمکاری ھفته

 کيلومتری تھران قرار دارد يک يادآوری برای کابينه آقای اوباماست که در صورتی که ٢٨٠ که در ئیاين پايگاه ھوا

 .سراغ ايران خواھد رفت شنگتن در دسترس نباشد، روسيه بهوا

ای روسيه، بلکه فشار  استفاده از پايگاه ھمدان نه تنھا نفوذ منطقه: در ھمين جھت فايننشال تايمز نيز در گزارشی نوشت

از اولويت عالوه بر آن اين امر . بر واشنگتن را در ھماھنگی عمليات نظامی در سوريه با مسکو را افزايش می دھد

  . لجستيکی برخوردار است

: باره نوشت ايران در حوزه سوريه در اين -  ھای روسيه تحول مھم در ھمکاری روزنامه گاردين نيز ضمن اشاره به

آمادگی : او گفت. سابقه خواند شاشانک جوش کارشناس ارشد انستيتوی سلطنتی نيروھای مشترک لندن اين واقعه را بی

  .شود  در سرزمين نفتی ايران، قدم بزرگ ديپلماسی و سياسی محسوب می از خارجيانئیپذيرا

 نوژه ئیاستقرار ھواپيماھای جنگی روسيه در پايگاه ھوا اظھارات وزير دفاع دولت حسن روحانی در حمايت از

 حضور«:  از قول وزير دفاع نوشت،و از جمله روزنامه آرمان ھا قرار گرفت مورد توجه شماری روزنامه ھمدان

  .»مجلس ندارد ھواپيماھای روسی ربطی به

ھا از امکانات  حضور ھواپيماھای جنگنده روسی در ھمدان و استفاده روس نوشته اين روزنامه، وزير دفاع با اشاره به به

شود، در راستای  چه امروز در پذيرش ھواپيماھای روسی در ھمدان انجام می آن«:  است  ھمدان گفتهئیپايگاه ھوا

ھای تروريستی است و  ای متقابل ايران و روسيه جھت مورد ھدف قرار دادن تجھيزات و تجمعات در جريانھ ھمکاری

 .»شود اين موضوع نيز بنا بر درخواست سوريه انجام می

ھای ديگر در برنامه نيست، اما اگر  فعال استفاده از پايگاه«که   بر اينتأکيدروزنامه آرمان گزارش داده که وزير دفاع با 

پرسشی مبنی بر اعتراض  ، در پاسخ به»ھای الزم انجام خواھد شد گيری شرايط عملياتی اقتضا کند بررسی و تصميم

حضور ھواپيماھای روسی در آسمان ايران و استفاده اين ھواپيماھا از  برخی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی به

اين موضوع ربطی . ستفاده از پايگاه نوژه را خواھيم دادتا ھر وقت الزم باشد اجازه ا«: است امکانات ايران، گفته

شورای عالی «و »  است ھا در سوريه بوده اين کار تصميم نظام در جھت مقابله با داعش و تروريست. مجلس ندارد به

 .» است ای داشته امنيت ملی در اين رابطه مصوبه

سين دھقان، وزير دفاع و پشتيبانی نيروھای نشست خبری روز شنبه ح: روزنامه شرق ھم در تيتر يک خود نوشت

ت سؤاال«ھای پيش روی آن محور سخنان دھقان بود اما  مسلح ھرچند بيان گزارشی از عملکرد اين وزارتخانه و برنامه

اين اقدام بيان شده   نوژه و انتقاداتی بود که بهئیحضور ھواپيماھای روسی در پايگاه ھوا تر معطوف به خبرنگاران بيش

نمايندگان  تصميم نظام بوده و به« نظير اين که ئیھا پاسخ. ھای عجيبی داد ھا پاسخ آن انتقاداتی که وزير دفاع به. بود

 .»مجلس ربطی ندارد

 از سوی برخی ئیھا ھرچند اين سخنان حسين دھقان بالفاصله در فضای مجازی با واکنش«نوشته اين روزنامه  به

 نماينده مجلس ٢٠ای است که  باره، نامه ترين اقدام در اين جدی«چنان  اما ھم»  شدنمايندگان نظير محمود صادقی مواجه

ن شورای عالی امنيت ملی با حضور در جلسه غيرعلنی در مسؤوالاند تا  علی الريجانی، رئيس مجلس نوشته خطاب به

 .»گو باشند مجلس پاسخ باره به اين

منتقدان » امريکاھراسی با ھدف غش در آغوش  روسيه«سپاه پاسداران، در يادداشتی با تيتر  روزنامه جوان، نزديک به

- پايان ماه عسل تھران«:  است شدت مورد حمله قرار داده و نوشته داخلی استقرار ھواپيماھای روسی در ھمدان را به
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ھا ميان ايران و  گرای داخلی از ارتقای ھمکاری ی طيف غربواشنگتن دقيقا ھمان موضوعی است که علت اصلی نگران

 .» ھمدان استئیروسيه به ويژه در بحث استفاده از پايگاه ھوا

گرای داخلی بر سر استفاده روسيه  مجازی جريان غرب -ای جوسازی و پروپاگاندای رسانه«:  است اين روزنامه نوشته

 و تماميت کشور و حتی قانون اساسی است بلکه منافع ئیاز حريم ھوا کشورمان نه منافع ملی و دفاع ئیاز حريم ھوا

 .»رو سازند حزبی و جناحی است که حاضرند برای حراست از آن منافع عامه جامعه را با خطر روبه

سوريه در جريان کاھش نيروھای روسی  شدن شماری از نيروھای اعزامی از ايران به کشته روزنامه جوان، با اشاره به

گرای  طومان نيز از جمله مصاديق ديگری است که جريان غرب حادثه تلخ خان«: است طومان سوريه، نوشته  اندر خ

يابی  پيمانی نامطمئن برای جمھوری اسالمی ايران معرفی کند که برای دست داخلی طی آن تالش کرد روسيه را ھم

ر يک برنامه مشترک نظامی ذبح نمايد، بدون ھا تن از جوانان اين سرزمين را د اھداف خود حاضر است خون ده به

 .»که توجيه منطقی برای آن داشته باشد آن

 :است نوشته » سرزمين کودکان بی« زمان روزنامه شھروند در گزارشی با تيتر ھم

ھای   ھزار کودک در شھر حلب با انتشار بيماری١٠٠شدن آب آشاميدنی زندگی نزديک به  گويد با قطع يونيسف می«

  .» ناشی از مصرف آب آلوده در خطر استمختلف

طور معمول در  ھای جنگی به جت«خبر داده که » سفيدھا کاله«اين روزنامه از قول ابراھيم الحج از سازمان امدادی 

 ميليون کودک زير پنج ٥/٣بيش از «و اين در حالی است که » کنند حلب حمله می  بار به۴٠روزھای بمباران بيش از 

پناھجوھا در   ھزار کودک سوری نيز به٣٠۶آينده بوده و  شاھد خشونت، مھاجرت وعدم اعتماد بهسال در سوريه 

 ميليون کودک سوری نيز در اين کشور و کشورھای ھمسايه ٤/٨کشورھای ھمسايه سوريه تبديل شده و نزديک به 

 .»ھای انسانی نياز دارند کمک به

 ھزار و ١۴ بيش از ٢٠١١رش ديدبان حقوق بشر سوريه از سال طبق گزا« است که  روزنامه شھروند يادآوری کرده

 .»اند ھا جان خود را از دست داده ترشان در بمباران اند که بيش  کودک کشته شده٧٠٠

جنگ داخلی با مشارکت طرف ھای خارجی باعث شده اتفاقاتی در حوزه نظامی برای  بحران سوريه و تبديل آن به

  .بار روی دھد نخستين

، ارتش و سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، رسمی و علنی با ١٣۵٧بار پس از انقالب  ن مثال، برای اولينعنوا به

آسمان عراق نيز  چنين با ورود محدود ارتش ايران به ھم. سوريه، نخستين ماموريت فرامرزی خود را انجام داد انتقال به

  . خاک اين کشور شد و عليه داعش عمليات انجام دادبرای اولين بار ارتش ايران با اجازه دولت عراق وارد

ھای روسيه در  حضور جنگنده. بار جنگنده ھای روسی در خاک ايران و سوريه مستقر شدند عالوه بر اين، برای اولين

بعيد نيست ايران و روسيه  .شود ک روسيه از سوی ايران میستراتيژيھای خريد تسليحات  ھمدان باعث افزايش فرصت

ھای مشترک نظامی را مناطق ديگر داشته باشند و اين موضوع از نظر برخی کشورھای خاورميانه  نده نيز عملياتدر آي

شود که  ويژه کشورھای عربی و خاصه عربستان سعودی و کشورھای کوچک اطراف آن تھديد بزرگی محسوب می به

  .برای آينده جامعه ايران نيز خطرناک است

منظور دفاع از حکومت بشار اسد  سيه در ايران، ظاھرا با انگيزه تسھيل عمليات جنگی بهاستقرار نيروھای نظامی رو

ای،  ای و فرامنطقه ھای منطقه ای سياسی مابين قدرت تواند طی معامله گيرد، که موجوديت آن می در دمشق صورت می

ھای  که ارزيابی آسيب ل آنبر خالف خواسته و حتی اطالع فوری حکومت اسالمی، مورد تجديدنظر قرار گيرد، حا
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 محتمل از ئیھا و ھواپيماھای جنگی و پذيرا روی موشک امنيتی، دفاعی و حتی روانی ناشی از گشودن آسمان ايران به

  .ھا باقی خواھد ماند ناوگان نظامی روسيه، تا سال

حالت تعليق  ھمدان را به ئیسرانجام خبرگزاری ريانووستی روسيه گزارش داد که مسکو فعال استفاده از پايگاه ھوا

ھای روسی فعال در  گوی وزارت دفاع روسيه روز دوشنبه اول شھريور اعالم کرد تمام جنگنده سخن. درآورده است

  .اند ھای خود در خاک اين کشور بازگشته پايگاه  نوژه ھمدان بهئیپايگاه ھوا

عليه « از پايگاه ھمدان ئی ھوا سيه عمليات ارتش روئیخبرنگاران در مسکو گفته که نيروی ھوا يگور کوناشنکوف به

 .را با موفقيت انجام داده است» ھا در خاک سوريه مواضع تروريست

 روسيه از پايگاه ھمدان در جمھوری اسالمی ئیاستفاده نيروی ھوا« کرد که تأکيدگزارش خبرگزاری اينترفاکس، او  به

 .»وضعيت سوريه دارد يسم است و ادامه آن بستگی بهايران بر اساس توافق دوجانبه در زمينه مبارزه با ترور

حضور : گوی وزارت خارجه ايران گفت  بھرام قاسمی سخن،٢٠١۶ اگست ٢٢ -  ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور١ روز دوشنبه

  .اند ھا نه در ايران پايگاه دارند و نه مستقر شده روسيه در ايران موقت و با ھماھنگی بود و آن

ھای روسی در ايران از سوی  حضور جنگنده ران با بيان اين مطلب از انتشار اخبار مربوط بهمحمد دھقان وزير دفاع اي

 .مسکو انتقاد کرده بود

ھای  تنھا يک روز پس از سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت اسالمی ايران در مورد توقف پرواز جنگنده

 تلويحی اين نظر تأئيدشنبه دوم شھريور ماه، با   روز سهس مجلس شورای اسالمی ايرانئيروس از پايگاه نوژه ھمدان، ر

  .چنان پابرجاست اعالم کرد که اين پروازھا ھم

ھيچ پايگاھی « کرد که ايران تأکيدھا از ھمدان بار ديگر  شنبه با اعالم عدم توقف پرواز روس  علی الريجانی، روز سه

 .نداده است» کسی به

 نوژه ھمدان اعالم ئیاستفاده روسيه از پايگاه ھوا می، روز دوشنبه با اشاره بهدر حالی که وزارت خارجه حکومت اسال

 .پايان گرفته است» عجالتا« نوژه ھمدان ئیکرد که موضوع استفاده روسيه از پايگاه ھوا

ھای  موضع وزارت خارجه ايران در پی گفته سخنگوی وزارت دفاع روسيه اعالم شد مبنی بر اين که تمام جنگنده

 .اند ھای خود در خاک اين کشور بازگشته  نوژه ھمدان به پايگاهئی فعال در پايگاه ھواروسی

س مجلس شورای اسالمی ايران، تنھا يک روز پس از اظھارنظر وزارت دفاع روسيه و ئيحال علی الريجانی، ر

 نماينده که ٢٠واسته خ شنبه در پاسخ به گوی وزارت امور خارجه حکومت اسالمی ايران، در جلسه علنی روز سه سخن

 ھمدان عوض نشده ئی کرده است که وضع در پايگاه ھواتأئيدخواستند  برای بحث درباره اين اتفاق جلسه غيرعلنی می

 .است

بايد گفت ھمکاری نظامی اخير حکومت اسالمی ايران و حکومت روسيه که ظاھرا در مرحله اول حل بحران سوريه و 

 مسألهرو، اين  از اين. عنای تقويت ائتالف نظامی ايران، روسيه، سوريه و عراق استم سپس عراق را مد نظر دارد، به

ھا تنھا دارنده ائتالف نظامی در غرب آسيا بودند و  امريکائیھا بسيار سنگين خواھد بود، چرا که تاکنون  امريکائیبرای 

 در امريکاتازی  و، بغداد و دمشق، يکهدر مقابل آنان ائتالف رقيبی شکل نگرفته بود، و ھمکاری نظامی تھران، مسک

  .کند ھای نظامی در غرب آسيا را با چالش جدی مواجه می تشکيل ائتالف

 با ھمکاری نظامی حکومت اسالمی ايران و حکومت روسيه، پيام ضمنی مھمی ھم دارد و آن منافع امريکامخالفت 

 .  و موقعيت ضعيف نظامی خود در غرب آسياستامريکا
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داند با پرونده  ای در بر نداشته و کاخ سفيد نمی  که بيش از يک دھه است، نتيجهامريکان اقدامات نظامی در افغانستا

  افغانستان و طالبان چه بايد بکند؟

 و حتی امريکائیترامپ واگذار کند، که نھادھای   ھمه اين مسائل در حالی است که اوباما قدرت را يا بايد به 

تر  مراتب بسيار ضعيف ھيالری کلينتون بسپارد که به دانند و يا آن را به بير و خطرناک میتد خواھان او را بی جمھوری

 .مسکو، ناشی از ھمين مسايل است- با ھمکاری نظامی تھران امريکابنابراين بخش زيادی از مخالفت . از اوباماست

 از سوی ئیعنوان محل شروع کودتا به ١٣۵٩ است که در تيرماه سال ئیجا  نوژه در استان ھمدان، ھمانئیپايگاه ھوا

 شاھنشاھی در نظر گرفته شده بود كه در نزديکی رادار مھم سوباشی قرار گرفته و محل استقرار ئیافسران نيروی ھوا

ساله مقابل عراق   که در جنگ ھشتئیاين پايگاه ھوا.  روسی است٢٩ و ميگ امريکا ساخت ۵ - ، اف۴- ھای اف جنگنده

.  روسی استاگست ٣۴-SU ھای  و جنگنده٢٣M٣- TU ھای دوربرد افکن  اکنون ميزبان بمباھميت بسياری داشت،

ای اعالم کرد که ھواپيماھای مذکور تاکنون با حمالت خود   و با صدور بيانيهتأئيدوزارت دفاع روسيه، اين موضوع را 

 از ئیچنين با انتشار ويدئو ه، ھموزارت دفاع روسي. اند انبار عمده سالح داعش را در نزديکی شھر حلب نابود کرده

 بودند اعالم کرد که داعش و جبھه النصره را در اطراف شھرھای حلب،   که از پايگاه نوژه برخاستهئیپرواز ھواپيماھا

ھای آموزشی را در حلب، الباب و ديرالزور ھدف قرار  چنين سه نقطه فرماندھی جنگ و اردوگاه ديرالزور و ادلب و ھم

  .اند ھالکت رسانده ھا را به توجھی از تروريست ترتيب تعداد قابل ناي داده و به

ھای اخير در  ھای مختلف اجتماعی در پوشش مردان و زنان، اسيدپاشی ای، ممنوعيت ماھواره ھای ارشاد، پارازيت گشت

آزادی و برابری موضوعات مرتبط با  شھر اصفھان، فيلترينگ و سانسور اينترنت، ممنوعيت يا محدوديت از پرداختن به

ھای گروھی و ھمه و ھمه تنھا بخشی از موضوعاتی ھستند که چه  ھا، اعدام زنان در جامعه، ممنوعيت کنسرت

آن از احتمال اوج  ھای وابسته به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از نگرانی سران حکومت اسالمی و زير مجموعه به

روش زندگی مردم محسوب  دھی به قر و برای کنترل و جھتگيری اعتراضت مردمی در اثر بيکاری و گرانی و ف

 . شود می

  مسألهچون  حکومت اسالمی ايران به مثابه يک حکومت پليسی، ھمواره در ھمه عرصه ھا و شئونات زندگی مردم ھم

 خط،  مسألهخانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفريحات، 

 کسب و کار، رفتار در محل کار، رفتار در دانشگاه، رفتار در مدرسه، رفتار در فعاليت سياسی،  مسأله زبان،  ألهمس

ھا، رفتار با نويسندگان و ھنرمندان، رفتار با پدر و مادر، رفتار با ھمسر، رفتار با  رفتار در ورزش، رفتار در رسانه

سا، رفتار با مرئوس، رفتار با پليس، رفتار با مامور دولت، سفرھا، س و روئيفرزند، رفتار با حاکميت، رفتار با ر

ھای اصلی حاکمان مستبد است  ھا آن محور ؛ اين...نظافت و طھارت، رفتار با دوست، رفتار با دشمن، رفتار با بيگانه و

 تحميل کنند و کنند سبک زندگی و اھداف و ايدئولوژی حاکميت را از ھر طريق ممکن بر مرد که ھمواره تالش می

  . تمدن است، که متن زندگی انسان است. ھا داشته باشند کنترل شديد پليسی بز زنديگ آن

باطن «: دھد سبک زندگی غربی، فرياد سر می زند و با حمله به دم می» تمدن اسالمی«ای، دايما از  به ھمين داليل خامنه

. آلود ھويت زدا و ضد معنويت و دشمن معنويت  گناهآلود فرھنگ غربی عبارت است از ھمان سبک زندگی مادی شھوت

ھای  انه در طول سالتأسفما م. تمدن اسالمی نوين در درجه اول اين است که از تقليد غربی پرھيز شود شرط رسيدن به

  .»ايم تقليد کنيم  را عادت کردهئیمتمادی، يک چيزھا

ھا در زمينه مسائل زنان شد و حتی رسما از تبعيض عليه  گاه ديدتغييرای در راستای ھمين برنامه بود که خواستار  خامنه

 اشتغال بانوان، جزو مسائل  مسأله«که   بر اينتأکيدالھی، ضمن  او در ديدار با گروھی از زنان حزب. زنان دفاع کرد
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 از يکی. ھا را دنبال نکنند بعضی از مشاغل ھست متناسب با ساخت زن نيست، خب اين«: ، گفته بود»اصلی نيست

اين بحث دانشگاه و تحصيالت . شود، بر زن تحميل نکنند آن مشاغل منتھی می کارھا اين است که آن تحصيالتی را که به

 .»جا بد نيست کنند که در تحصيالت تبعيض است، اين تبعيض ھمه ھا جنجال می ھا که باز بعضی و مانند اين

 که اجازه انتشار دارند، به ئیھا دھند و يا کتاب م بايد گوش  که مردئیھا حتی نحوه لباس پوشيدن مردم و نوع موسيقی

 .شود وسيله حکومت کنترل می

بار خبری از ھجوم ماموران انتظامی  شود و ھر چند وقت يک ھای مختلف کنترل می نحوه جشن و شادی مردم در مراسم

 ... شود و نشينی و مھمانی منتشر می يک مراسم شادمانی يا شب يا امنيتی به

س سازمان بسيج جامعه ئي ر،مينو اصالنی. ھا ھم کشيده شده است مھد کودک نگرانی از سبک زندگی مردم، حتی به

شود  ھای کشور انجام می رقص و عادی شدن روابط بين دختران و پسران که امروزه در مھدکودک«: زنان، گفته است

گيرد، در نتيجه  ھا شکل می  در ھمين مھدکودکشخصيت اصلی فرزندان ما. باشد دور از سبک زندگی اسالمی می به

  .»آورد وجود می زده از آنان به کودکان شخصيتی غرب ھای غربی به آموزش فرھنگ

ھمين حکومت و نيروھای اطالعاتی و امنيتی و انتظامی آن بر سر ھر کوی و برزن مواظبند که اسالم توسط زنان 

ھای انسانی و اقتصادی کشور را در سوريه، لبنان، يمن،  سرمايهدر معرض خطر قرار نگيرد، ھنگامی که » بدحجاب«

دھد  ھای نظامی برای نشست و برخاست جنگنده ھای غول پيکير روسيه قرار می دھد و حتی پايگاه بر باد می... عراق و

دھد مردم  دھد حاضر نيست ھيچ اطالعاتی به و کشور و مردمش ر ادر معرض خطرات مختلق از جمله جنگ قرار می

شما چه ربطی  ھا به روس  نوژه بهئیگويد قرار دادن پايگاه ھوا شان می نمايندگان مجلس طوری که وزير دفاعش ھم به به

  ! دارد؟

 است از رخدادھای سی و ھفت سال حکومت ريا و تزوير که نتيجه آن، زندگی بيش از ئیھا موارد ذکر شده تنھا نمونه

ھا جوان  ی بيش از نيمی از جمعيت ھشتاد ميليونی کشور زير خط فقر و ميليونبيست ميليون نفر در فقر مطلق، زندگ

ھا توھين  برند و ده آينده، يا به مواد مخدر پناه می انداز روشن و اميد به جوانانی که بدون چشم. بيکار تحصيل کرده است

  !  زندگی گذاشتالبته اگر بتوان اسمش را. خرند تا بخور و نمير زندگی کنند جان می و تحقير به

 تکليف قطعی کرد و بدون توھم تعيينھايش است بنابراين، بايد با اين حکومت  چنين حکومتی، بالی جان مردم و آزادی

 يک ئیانتخابات و دعواھای جناحی، تمام ھم و غم خودمان را بايد در راستای سرنگونی کليت اين حکومت و برپا به

  !مرفه و انسانی باشيمجامعه نوين آزاد، برابری، عادالنه، 

  

 

 

 
 


