
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 وزلوگمحمد قرا: نويسنده
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر :  از متن انگليسیبرگردان

  ٢٠١٧ جون ٣٠
  

  ايران در آستانۀ فروپاشی
  انثير نيوليبراليسم بر ايرأيک مقاله در بارۀ ت

 :مقدمه

 - برجام. به عبارت ديگر، يک دشمن بزرگ ايران را احاطه کرده است! ايران در آستانۀ اضمحالل قرار گرفته است

دست آوردن يک زندگی بھتر به فرصت مناسب دست ه  قادر نشد که برای ب-  کشور جمع يک۵يک معاھده بين ايران و 

ست، زيرا دولت رئيس جمھور ترمپ ادعا می کند که اردوی ايران تعزيرات متعدد جديد توسط امريکا آغاز شده ا. يابد

امريکا ھمچنان شکايت کرده است که ايران در عراق و سوريه . راکت ھای جديد را آزمايش کرده است) سپاه پاسداران(

. ده استساير تعزيرات به منظور تخلف از معاھدۀ حقوق بشر عنوان ش. مداخله نموده و از تروريسم حمايت می نمايد

." اگر برنده شد،  تعزيرات را نقض خواھد کرد"در انتخابات اخير رياست جمھوری، حسن روحانی  وعده داده بود که 

. داند که او به قدر کافی قدرت ندارد که به وعده ھای خود جامۀ عمل بپوشاند حاال که او انتخابت شده است، ھر کس می

  . و رئيس جمھور روحانی نزد ھمگان افشاء گرديده است) امنه ایآيت هللا خ(آخرين جدال بين رھبر ايران 

 

  شکاف يا جدال  

  و رئيس جمھور ايران رو به صعود بوده و در حال افزايش است که نشان دھندۀ رھبر عالیبدون ترديد که جدال بين 

ًانی خصوصا در رھبر ايران معتقد است که حکومت روح. يک شکاف در عاليترين سطح قدرت سياسی ايران است

بعد از انتخابات اخير، روحانی با تندی جواب داد و در مورد ريشۀ مشروعيت اشاره . ساحۀ اقتصادی موفق نبوده است

  ." ی مردم تعيين می گرددأوسيلۀ ره مشروعيت سياسی يک رھبر مذھبی ب"او ادعا کرد که . نمود

عاليه به شمول رئيس جمھور، اعضای پارلمان و  ايران که مقامات رھبر عالیبازتاب صحبت روحانی در صحبت 

اقای رئيس جمھور در مورد اقتصاد کشور : "رھبر گفت. شود رئيس قوۀ قضائيه را مخاطب قرار داد، مشاھده می

او گفت که اين کار بايست انجام شود، آن کار بايست انجام شود، الکن ھرگز نمی گويد که اوکی است که . صحبت کرد

  !." دھد، بلکه خودش  میبايست را دستور

روحانی قصد دارد که بحران ايران را از طريق مارکيت آزاد، خصوصی ساختن و دعوت سرمايه ھای خارجی  تا در 

در ساليان : "آيت هللا اضافه کرد. الکن رھبر اين طرح را حمايت نمی کند.  صنايع  سرمايه گذاری نمايند، حل نمايد
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جامعه را چند قطبی ساخت و کشور را به ) ابوالحسن بنی صدر(د از انقالب  اولين رئيس جمھور بع١٩٨١- ١٩٨٠

  . اين طرح نبايد تکرار شود." مخالفان و موافقان تقسيم کرد

که آيت هللا، روحانی را مورد انتقاد و مالمتی قرارد داد و او را تحقير نمود، حکومت  ين ابعد از اين جدال و بعد از

ين گردھمائی اشتراک کرده بود اروحانی که خود در. مربوط به فلسطين را به راه انداخت" سقد"ايران  رويداد ساالنۀ 

 بنی صدر، –روحانی "آنھا فرياد می کشيدند که . مورد حملۀ يک عده از مظاھره چيان قرار گرفت) روز آخر رمضان(

حانی مجبور شد که به سوی موتر رو." مبارک، سرنگون باد دروغگويان، سرنگون باد مال ھای امريکائیتان ازدواج 

حالت ايران طور ذيل . رود ين  مناقشات گير افتاده و زندگی شان بدتر شده میامردم فقير در. خود برود) ماشين(

  :شود ارزيابی می

  

  !شاه سقوط کرد

اعتراض و نظامش ) شاه سابق(، ايرانيان عليه شاه ١٩٧٨در سال .  سال از انقالب ايران گذشته است٣٨در حقيقت، 

تمام . کردند، به اعتصاب عمومی دست زدند ًطبقۀ کارگر خصوصا کسانی که در فابريکه ھای مھم کار می. نمودند

رخين و کسانی که در مورد انقالب ايران  مطالعه و تحقيق کرده اند، معتقدند که اگر کارگران دست به اعتصاب نزده ؤم

با يک سلسله اعتصاباتی که کارگران به راه انداخته بودند، به پيروزی ًواقعا، انقالب . بودند، انقالب پيروز نمی شد

عالوۀ اين مضامين و کتاب ھا، يک ه ب.   مضمون و يک کتاب در توضيح اين حادثۀ با شکوه نوشته ام١٢من . رسيد

وکولت و ارفاند برحسب اين کار ھا مانند مايکل ف. رخين و فالسفه ھم تحقيقات خود را به نشر رسانيده اندؤعده از م

آنھا در جاده ھا و فابريکه ھا فرياد می کشيدند و . ابراھيميان، اکثريت ايرانيان می خواستند که به آزادی و تساوی برسند

که شاه موفق نگرديد که از عھدۀ  بحران برآيد و جامعه  زمانی. نان، خانه، آزادی و عدالت برای ھمه: تقاضا می کردند

! کرد، به انقالب پيوست و رھبر شد که در عراق زندگی می ی پيش می رفت، آيت هللا خمينیبه سوی موقعيت خطرناک

رستان اجتماع کرده گومردم در . تھران فراموش نمی کنند) آرامگاه(رستان گوًمردم اکثرا بيانيۀ معروف آيت هللا را در 

  .  خوش آمديد گفتندکه بعضی شھدای انقالب در آن جا دفن شده بودند و به آيت هللا بودند، جائی

  

  !وعده ھای انقالبی

اگر ما قدرت را بگيريم، ما خدمات اجتماعی : "در بيانيۀ اول خود، آيت هللا در مورد جنايات شاه صحبت کرد و گفت

او ھمچنان ". مانند آب، برق، انرژی، مخابرات، حمل ونقل، تعليم وتربيه، طبابت و حفظ الصحه را آزاد خواھيم گذاشت

. ما برای شما آزادی اجتماعی و فردی می آوريم"او ادامه داد ". ما برای ھر يک خانۀ مناسب اعمار می کنيم": گفت

ژورناليست ھا، ليبرال ھا و مارکسيست ھا آزاد خواھند بود تا . زنان آزاد خواھند بود تا ھر چه که می خواھند بپوشند

به ھيچ کس اجازه داده نخواھد شد که بر : "او وعده کرد. ندھر چه که دل شان می خواھد بنويسند، بگويند و فکر کن

دھم که تبعيض و استثمار باز  اجازه نمی: "او فرياد کشيد. مردم حمله نموده و آنھا را بدون حکم قاضی بازداشت نمايد

  ." گردد

 که ايران مانند ھالند يک کشور می نموديد، شما تصور بدان معتقد می شديداگر شما به وعده ھای او توجه نموده و 

وعده ھای .  سال از انقالب گذشت و ايران به يک بنگله ديش ديگر مبدل خواھد شد٣٨ھرچند که ! شدخواھدپيشرفته 

 ٩۵که شاه سقوط کرد،  ين ابعد از.   آنھا الف زدن و تظاھر کردن بودۀدانست که ھم آيت هللا جذاب بود و ھيچ کس نمی

  .    مسمی گرديدجمھوری اسالمیيک نظامی که ! ی دادندأول به آيت هللا و نظامش رصد در انتخابات ادر
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  چه اتقاق افتاده است؟

 دالر از بابت فروش ميليارد ١٣۵٠آنھا بيش از .  سال است که انقالب اسالمی قدرت را در دست گرفته است٣٨حال 

  . اين يکی از عوايد آنھاست. دست آورده انده نفت ب

  شود، اين مضمون ارائه میۀ ر در بقييک نظر مختص

  :طبق احصائيه دولت

  

  :اجتماعی

 ٣۵ صد مردم بی سواد انددر.  

  محالت کثيف شھر ھا زندگی می کنند  ميليون در١۵بيش از. 

 صد در ٢٣. يک عده زنان که تعداد شان معلوم نيست، بدکاره اند.  واقعی نقطۀ امنيتی در ايران استۀاحصائي

ما . شايد شوھران شان زندانی يا بيکار باشند. گی می نمايندپول فاحشآنھا صرف برای ! اندھل أزنان بدکاره مت

 .ين خصوص يک پديدۀ غير قانونی استاين مورد نمی دانيم، زيرا تحقيق دراًدقيقا در

 رقم طالق رو به افزايش است. 

 مدت طوالنی است که خشونت عليه زنان تعجب خلق نمی کند. 

 شود   در ھر چھار راھی  ديده میً کارگر تقريباکودک. 

  رو به افزايش ) شاگردان(ًاعتياد به مواد مخدره و ترياک، استعمال ترياک صنعتی خصوصا در ميان متعلمان

 . شوند اکثريت محبوسين به خاطر معاملۀ مواد مخدره زندانی می. است

 ًر ھا برای حاکمان کامال صدمه ديده به منظور اعمار قص) رود خانه ھا( مانند جنگالت، دريا ھا -محيط ماحول

خشکسالی بدترين موقعيت را برای دھقانان و باغداران خلق کرده . ھيچ فردی  متوجه خشکسالی نيست. اند

در جنوب کشور، بيش از ده ميليون مردم از . خشک شده اند) رودخانه ھا(اکثر جھيل ھا و دريا ھا . است

 .د و خاک استھوا پر از گر. ھوای ناپاک رنج می کشند

 تعداد کثيری از .  سرعت پخش مرض سرطان و بعضی امراض ناشناختۀ ديگر، در حال ازدياد است

 . دانند متخصصان، طفيلی ھا را دليل اصلی اين حادثه می

 کارگران اجازه ندارند که تشکيالت خود مانند سنديکا ھا را بسازند. 

 اشد، غير قانونی استگردھمائی ھای عامه برای مؤلفان در ھر موردی که ب . 

 

  !فرھنگی

 زنان نمی .  در جھان استجوامع بين المللی، ايران يکی از افسرده ترين و دلتنگ کننده ترين ۀبرحسب احصائي

آنھا .  و حتا در جاده ھا به تن نمايند) دانشگاه ھا(توانند لباس ھای شاد آور و رنگه در دفاتر، پوھنتون ھا 

  .  تن نموده و مو ھای خود را در محضر عام بپوشانندند که لباس تاريک بهامجبور

 زنان اجازه ندارند که برای تماشای مسابقات فوتبال و ساير بازی ھا به استديوم بروند. 

 زنان نمی توانند در جاده ھا بخوانند و بايسکل رانی نمايند . 

 دارندُسينما، موزيک، کتب، مجالت و ساير توليدات فرھنگی تحت سانسور شديد قرار  . 
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 سياسی

  مجبور آنھاھر چند که،.  بيليون دالر در انرژی ھسته ئی سرمايه گذاری نموده است٢٠٠دولت ايران بيش از 

اين يک نکتۀ مھم است که ھيچ فردی نمی تواند .  نيرو گاه ھا را بعد از معاھدۀ برجام منھدم نمايندۀشدند تا ھم

 سال قبل، من يک مضمونی در ١۵! ھيچ سرمايه گذاری گرديدال نمايد که چرا اينقدر پول بی جا و برای ؤس

 قوای قضائيه -شد  يک ژورنالی که توسط  حکومت خاتمی حمايت می- يکی از روزنامه ھای ايران نوشتم

  . را به ده سال زندان محکوم نمودن ًفورا م

 که نيروی کار   اينعلی رغم. برحسب احصائيۀ بين المللی، دولت ايران يکی از فاسد ترين در جھان است

. مند به سرمايه گذاری بر صنايع در ايران ھستنده ارزان است، نه کمپنی ھا و نه سرمايه گذاران بزرگ عالق

 . زيرا زيان سرمايه بلند است و اقتصاد در رکود انفالسيونی قرار دارد

 ا برای خبرنگاران  شمالی بزرگترين زندانھ)کرۀ(ايران و کوريای. آزدی مطبوعات يک مصيبت واقعی است

 . ھستند

  اين . اعدام گرديدند) دو دقيقه( فعال سياسی بعد از محاکمۀ کوتاه ۵٠٠٠بيش از ) ١٩٨٨ (١٣۶٧فقط در سال

 :محاکم توسط دو شخص رھبری شد

 .اولتر از ھمه آيت هللا رئيسی که مايل بود در انتخابات بعدی رئيس جمھور شود -

 .ومت روحانی استآقای پور محمدی که وزير عدليه در حک -

را پخش کرد، به  اين ادعا توسط آيت هللا منتظری که پسرش آن. اين حادثۀ غم انگيز يک کشتار واقعی دسته جمعی است

 . اثبات رسيد

  

 اقتصاد

  تھران، يک مرد نظامی و يکی از کانديدان در ) شھردار(قای قاليباف، رئيس بلديۀ آشايد شما  شنيده باشيد که

صد مانند بيليونر ھا در ۴صد مردم فقير اند و ھيچ چيزی ندارند، الکن در ٩۶: "ً مکررا گفتانتخابات اخير،

  . اين در حکم يک  سيستم اوليگارشی است. زندگی می کنند

 که يک سنت عايد داشته باشند نزديک به ھشت ميليون بيکار اند، بدون اين. 

  دالر عايد داشته ١٢۵٠ندگی عادی، شما بايد که برای يک ز در حالی.  دالر است٢٠٠حد اقل مزد در ماه 

 . باشيد

 ٧۵ ًواقعا که آنھا زندگی نمی کنند، آنھا برای زنده ! برند  به سر میفقرصد خانواده ھای کارگران زير خط در

 .ماندن مجادله می نمايند

  قيمت بين المللی به ھر چيزی را که آيت هللا وعده داده بود که آزاد باشد بسيار گران  شده است، گران  تر از

 !آنھا ھمه شخصی شده اند. مقايسۀ عايد، مانند تعليم و تربيه، تشخيص و درمان، حمل ونقل، مخابرات و غيره

***      ***           ***        *** 

  

  سرانجام        
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 استدالل خود را کامل اجازه دھيد تا". رود ايران با شتاب به سوی انھدام می"  اين مضمون با اين فرضيه آغاز شد 

  :نمايم

  !ايران در گودال عميقی  افتاده است

  !ين کشور بقاء نمايد، فقط مردماچه کسی  می تواند  در

  

  ٢٠١٧ جون ٢۶تھران، ايران 

  داکتر محمد قراقوزلو

 


