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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ مارچ ٢٢

  

  .ايران در ھفته ای که گذشت
 

 جشنی که به تظاھرات سياسی تبديل شد

کنند که اوضاع داخلی و  احساس می. برند یسران جمھوری اسالمی در اضطراب و و حشت دائمی به سر م

برای مقابله با مردمی که به نبرد . شديداً نگران از دست رفتن قدرت ھستند. ھاست المللی، از جميع جھات عليه آن بين

بر اين . اند اند، بيش از پيش به نيروھای مسلح و سرکوب خود اميد بسته برای سرنگونی جمھوری اسالمی برخاسته

اما پايانی بر . توانند موج نارضايتی و اعتراض را مھار کنند ھا می ھای روزمره در خيابان که با لشکرکشیپندارند 

تواند محملی برای برپائی تظاھرات و سر دادن شعار  اکنون ديگر ھر حادثه و ھر روزی می. اين مبارزات نيست

ضد شورش، پوليس، بسيج، سپاه پاسداران، از نخستين روزھای اين ھفته، واحدھای . عليه جمھوری اسالمی باشد

باش بودند تا خود را برای مقابله با اعتراضات و   کالم، تمام مزدوران رژيم در آمادهۀوزارت اطالعات، خالص

  .تظاھرات مردم ايران در چھارشنبه سوری سازماندھی کنند

تھديدھای ھميشگی خود را تکرار ھا و نھادھای سرکوب حکومت،  ھای گذشته، نخست، سران ارگان به روال ھفته

  :جانشين فرمانده پوليس جمھوری اسالمی اعالم کرد. کردند

دادستان عمومی ." کند پوليس با افرادی که اقدام به اخالل در نظم و امنيت عمومی کنند، قاطعانه برخورد می "

 تخريب اموال عمومی و اخالل کسانی که در چھارشنبه آخر سال نسبت به"تھران دستور داد که پوليس قاطعانه با 

ھا و پوليس   رؤسای دادگستری. ھا را به مراجع قضائی معرفی نمايد اقدام کنند، برخورد کند و آن" در نظم عمومی

  .ھای مختلف کشور از جمله خراسان، کرمانشاه، اردبيل، تھديدھای مشابھی داشتند در استان

عصر روز .  از ده ھزار پوليس برای برقراری امنيت خبر دادفرمانده پوليس خراسان رضوی، حتا از آمادگی بيش

 تعطيل کردند، رفت و آمد ۵ھا را از ساعت  ھا ريختند، مغازه ھا ھزار تن از مزدوران حکومت به خيابان شنبه ده سه

اوضاع را ھا را جرم اعالم کردند، تا به خيال خود،  ھا را ممنوع اعالم نمودند و حتا بوق زدن اتومبيل موتورسيکلت

  .پيشاپيش تحت کنترل درآورده باشند
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سوری به  توانست مانع از تبديل شدن جشن چھارشنبه  مزدوران سرکوب نمیۀاما تمام تھديدات و اقدامات پيشگيران

  .يک تظاھرات سياسی عليه رژيم گردد

ديکتاتور، مرگ بر سوری را با شعارھای مرگ بر  ھا تن از مردم ايران در سراسر کشور، جشن چھارشنبه مليون

ھا و محالت، به ھمراه پرتاب  در تھران، تقريباً در تمام خيابان. ای، مرگ بر جمھوری اسالمی آغاز کردند خامنه

نيروھای سرکوب در مناطق . شد ترقه و نارنجک و روشن کردن آتش، عليه رژيم و سران آن شعار سر داده می

مردم را متفرق سازند، اما نه تنھا موفق نشدند، بلکه در موارد کنندگان کوشيدند  مختلف با يورش به سوی تجمع

  .ھا را ناکام گذاشتند ھا، آن بام متعدد، مردم با پرتاب نارنجک به ويژه با استفاده از تاريکی شب، از پشت

يز ھا و شھرھای ديگر نيز از جمله در رشت، کرمانشاه، مشھد، اصفھان، کرج، اھواز، آبادان، بوشھر ن در استان

  .مراسم چھارشنبه سوری به تظاھرات سياسی تبديل گرديد

در حالی . ھای ميان مردم و نيروھای سرکوب رژيم، صدھا تن در سراسر ايران بازداشت شدند در جريان درگيری

اند، جانشين فرمانده کل   نفر دستگير شده۴۶٧که معاون عمليات تھران بزرگ، اعالم کرد که تنھا در تھران بزرگ 

." اند آميز داشتند توسط پوليس دستگير شده فقط چند نفر که رفتار مخاطره"س جمھوری اسالمی، ادعا کرد که پولي

اگر استقبال ." بحمدهللا استقبال نشد و اتفاق خاصی نيفتاد: "وزير اطالعات رسوای جمھوری اسالمی ھم ادعا کرد

.  مطبوعاتی ترتيب دھدۀله مصاحبأبر سر اين مسنشد و اتفاق خاصی نيفتاد، چه ضرورتی داشت که وزير اطالعات 

ای ھم فرياد اعتراض مردم را با شعار مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر جمھوری  اتفاق تا آن حد مھم بود که خامنه

شايد منظور وزير اطالعات، از اتفاق .  شنيدشا اسالمی، مبارک، بن علی، نوبت سيد علی را در پستوی خانه

! سره بساط آن را جمع کنند اند تا يک دم ھنوز به مراکز نظامی و سرکوب رژيم يورش نبردهخاص، اين باشد که مر

دھد، تدارک مقدماتی و آمادگی  چه که اکنون رخ می آن. وزير اطالعات مطمئن باشد که وقت آن ھم فرا خواھد رسيد

ستند که در تداوم و رشد ريکی ھچھای  مبارزات کنونی مردم ايران فقط يک رشته جنگ. برای نبرد بزرگ است

  .خود به قيام مسلحانه و برچيدن تمام دم و دستگاه جمھوری اسالمی خواھد انجاميد

تواند مبارزات چريکی مردم را در  وار نيروھای مسلح و سرکوب خود، نتوانسته و نمی وقتی که رژيم با گسيل گله

ی در سراسر ايران برخيزند،  ئ ردم، به نبردی جبھهھا تن از م اين مرحله کنترل کند، پر واضح است که وقتی مليون

ھيچ قدرتی قادر نيست در برابر . جمھوری اسالمی با تمام نيروی نظامی و سرکوبش نيست و نابود خواھد شد

در برابر . خيزند، مقاومت کند گران برمی ھای مليونی مردمی که به نبردی قطعی برای رھائی خود از چنگ ستم توده

ھای مردم ايران خواھد  پيروزی، از آن توده. ست رنوشت محتوم جمھوری اسالمی شکست و نابودیاين مردم، س

  .بود

   

  دستمزد کارگران نه افزايش، بلکه کاھش يافت

 ۀمردم ايران، اين شيو. دھد ھا را تحريف و وارونه جلوه می دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی، ھمواره واقعيت

. برند پردازی حکومت نام می شناسند و از آن تحت عنوان دروغ ط رژيم به خوبی میسازی حقايق را توس وارونه

سياسی خود را به وضوح نشان داده است، اما محدود به ۀ ھای رژيم در عرص پردازی گرچه اين تحريفات و دروغ

  .گيرد ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی را فرامی اين عرصه نيست، بلکه تمام عرصه

ھای متعدد رژيم خبر دادند که شورای عالی، تصميم گرفت حداقل دستمزد سال آينده کارگران را  ، رسانهدر اين ھفته

کند که حداقل دستمزد کارگران در سال آينده  له چيست، تصور میأکسی که نداند واقعيت مس.  درصد افزايش دھد٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھا به  داران و دولت پاسدار منافع آن که سرمايهست  ای کارانه اما اين ظاھر فريب.  درصد افزايش يافته است٩واقعاً 

ست که در سال آينده قيمت کاالھا و  تمام شواھد و آمارھای موجود حاکی. اند کاھش دستمزد واقعی کارگران داده

وار افزايش خواھد يافت و نرخ تورم، بسيار فراتر از سال جاری افزايش  خدمات مورد نياز روزمره مردم جھش

.  درصد است١١ / ۶خرين آماری که بانک مرکزی برای نرخ تورم در بھمن ماه انتشار داده است، آ. خواھد يافت

اما امسال ھر چه باشد، سال آينده چه؟ معاون . کنند  درصد ارزيابی می٢٠منابع ديگر، نرخ تورم سال جاری را تا 

 درصد تجاوز ١۵ در سال آينده از کند که اين نرخ رشد تورم ريزی رئيس جمھوری ادعا می بودجه معاونت برنامه

  :گويند  کارگر وابسته به رژيم میۀسران خان. نخواھد کرد

 ١۵ترين برآوردھای دولتی قرار دھيم که  اگر فرض را بر کم."  درصد باشد٢۵شود تورم سال آينده  بينی می پيش "

يابد و ی  درصد کاھش م۶ال جاری درصد باشد، در اين حالت نيز دستمزد کارگران در سال آينده، در مقايسه با س

طبق ارقام و آمار دولتی در مورد نرخ تورم در سال آينده،  بنابر اين روشن است که حتا .  درصد افزايش٩نه 

داران  دولت و سرمايه.  درصد خواھد بود۶يابد و کاھش حداقل دستمزد ی دستمزد واقعی عموم کارگران کاھش م

يابد، اين واقعيت از ھم اکنون روشن است که ی ران در سال آينده افزايش مگويند که دستمزد کارگ بيھوده می

  .دستمزدھا کاھش يافته است

 درصد باشد، کارگرانی که حداقل دستمزدشان، در ١۵حاال مجسم کنيد در حالی که نرخ تورم در سال آينده، حداقل 

 خانه بپردازند، ھزينه گاز و برق و وسايل ۀاجار ھزار تومان است، با اين دستمزد ناچيز چه بايد بکنند؟ ٣٣٠ھر ماه 

   تومانی بخرند؟۴٠٠شان بخرند، يا نان بربری  اياب و ذھاب را بپردازند، لباس برای خود و فرزندان

ھا دستمزدھا را مدام  داران و دولت آن سرمايه. شود تر می وضعيت مادی و معيشتی کارگران، سال به سال وخيم

توانند جلو اين اجحافات و  يابد، اما بدبختانه کارگران نمیی ح معيشت کارگران تنزل ممدام سط. دھند کاھش می

توانند؟ به اين علت که متشکل نيستند، تشکل سراسری  چرا نمی. داران را بگيرند ھای دولت و سرمايه زورگوئی

چرا متشکل نيستند؟ به اين علت که رژيم ديکتاتوری اما . ندارند و قادر نيستند به عنوان يک قدرت متشکل عمل کنند

پيشروان . کند و اختناق حاکم بر ايران، ھر تالش کارگران را برای متشکل شدن در نطفه خفه و سرکوب می

توانند از شر فجايعی که نظم  پس چه بايد کرد؟ کارگران نمی. کند  زندان میۀکارگری را دستگير، اخراج و روان

ر کنند که بھای واقعی فروش داداران را وا توانند سرمايه کارگران حتا نمی. ورده است نجات يابندموجود به بار آ

 مليون تومان در ١ / ۵خط فقر، امروزه در ايران حدوداً . تر از خط فقر نباشد نيروی کارشان را بدھند که الاقل پائين

. اند  ھزار تومان برای سال آينده معين کرده٣٣٠ را داران حداقل دستمزد کارگر ين شده است، اما سرمايهيھر ماه تع

. بار را دگرگون کنند راھی برای نجات کارگران باقی نمانده است، جز اين که به انقالب روی آورند و اين نظم نکبت

  .تر خواھد شد چه که اين انقالب به تأخير افتد، وضعيت کارگران نه بھتر بلکه بدتر و وخيم ھر آن

  

  حصار دان قزلکشتار در زن

حصار را به گلوله بست که  زندانيان قزل. در اين ھفته، جمھوری اسالمی، يک جنايت فجيع و ھولناک ديگر آفريد

  .ھا تن کشته و زخمی شدند  اين اقدام وحشيانه، دهۀدر نتيج

ه تعدادی ھا، گزارش کرد ک صبح روز چھارشنبه، خبرگزاری دولتی فارس به نقل از روابط عمومی سازمان زندان

 حصار، با انجام خرابکاری در زندان، قصد فرار داشتند که با حضور مقتدرانه  ھای قزل از زندانيان يکی از بخش

  :اين خبرگزاری افزود. ول، در اجرای نقشه خويش ناکام ماندندؤعوامل مس
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ھا   و شکستن شيشهدر اين حادثه که با ايجاد حريق عمدی توسط برخی از زندانيان و تخريب برخی تأسيسات "

ور شدند که با برخورد جدی و قاطع مأموران مواجه و نھايتاً  ھمراه بود، تعدادی از زندانيان به سمت زندانبانان حمله

ھا مصدوم و مجروح شده و چند نفر ھم بر اثر جراحت وارده و  بر اثر درگيری ايجاد شده تعداد کمی از آن

اين خبرگزاری از اعالم تعداد دقيق افرادی که کشته و مجروح و ." تندگازگرفتگی ناشی از دود و آتش جان باخ

ساختگی بودن خبر از ھمين واقعيت آشکار بود که مرگ و مصدوم شدن زندانيان را . مصدوم شدند، خودداری کرد

 ديگر خبری ھم در اين. کرد اعالم می" برخورد جدی و قاطع مأموران"ناشی از گازگرفتگی در پی به اصطالح 

. چه که در اين زندان رخ داد، انتشار دادند تری از آن اما فعاالن حقوق بشر گزارش دقيق. مورد رسماً انتشار نيافت

 در راستای ٣ و ٢شنبه شب اين ھفته، زندانيان برخی بندھای زندان قزل حصار نظير واحد  طبق اين گزارش، سه

حدود سه ھزار زندانی در اين اعتراضات .  اعتراض زدندبنديان خود دست به توقف اجرای حکم اعدام ده تن از ھم

ھای واقعی به کار بردند که در  ھا گلوله آن.  شب به زندان ھجوم آوردند٩نيروھای امنيتی در ساعت . شرکت داشتند

ه از تعداد کشت. رسد  تن نيز می١۵٠اين تعداد به بيش از . اند ھای سخت شده  تن کشته يا دچار جراحت٨٠نتيجه آن 

  . نفر قطعی اعالم شده است۶شدگان آمار دقيقی انتشار نيافته، اما 

اند،  اند و ھر جرمی که داشته ھر که بوده. اند ھا قاچاقچيان مواد مخدر بوده کند که اين جمھوری اسالمی ادعا می

، اين حق برای در سراسر جھان. دھد کارانه و وحشيانه جمھوری اسالمی نمی ير در ماھيت اقدام جنايتيای تغ ذره

برد، اعتراض کند و خواھان بھبود وضعيت  زندانی به رسميت شناخته شده که نسبت به شرايطی که در آن به سر می

ھای مردم ايران حق و حقوقی قائل نيست تا چه  جمھوری اسالمی، اما برای عموم توده. زندان و مطالبات خود باشند

 قتل ۀکشتارھای فجيع از نمون. بندد ھا به گلوله می ترين اعتراض در خيابان اين رژيم مردم را با کم. رسد به زندانيان

. کند در ھر ھفته و ھر ماه گروه، گروه مردم را اعدام می.  را در پرونده خود دارد ۶٠عام زندانيان سياسی دھه 

اگر . ست رحمی و کشتار در ذات حکومت اسالمی گری، بی وحشی. ست جمھوری اسالمی، يک رژيم اسالمی

کشی اسالمی به راه   آدمۀخان سنگسار نکند، اگر اجزای بدن انسان را با ساطور و شمشير قطع ننمايد، اگر قصاب

ھای ضد بشری را مرتکب نشود، ديگر حکومت اسالمی  گری ترين جنايت و وحشی نيندازد، و باالخره اگر فجيع

توانند ننگ اين  مردم ايران، ھرگز نمی. ست بشریھای ضد  گری اسالمی بودن حکومت در ھمين وحشی. نخواھد بود

کشتار . ھای اسالمی را از ايران پاک کنند، مگر آن که بساط حکومت اسالمی را از ايران جاروب نمايند گری وحشی

گری با سرنگونی  به اين وحشی. ست گری حکومت اسالمی زندانيان قزل حصار، نه اولين و نه آخرين وحشی

  .ان دھيدجمھوری اسالمی پاي

  

 توان سراغ گرفت  آن را در ھيچ کشوری نمیۀھرج و مرجی که نمون

ھا و  ھای خبری جمھوری اسالمی انباشته شد از بيانيه ھا و سايت در اين ھفته، به فاصله يکی دو روز، خبرگزاری

نژاد  ست که احمدیماجرا از اين قرار ا. داد ھای جديدی در درون رژيم خبر می ھای متعددی که از درگيری مصاحبه

. از شاه اردن رسماً دعوت کرده است که در مراسم جشن نوروز، به عنوان مھمان جمھوری اسالمی حضور يابد

ھا نھفته  ھا معموالً بھانه است و به ھر حال اھداف سياسی و اقتصادی پشت آن البته ناگفته پيداست که اين دعوت

ت أھای ھي ته است و تازه اکنون به جدال و تھديدھای فراکسيونگويا اين دعوت ھم در آذر ماه صورت گرف. است

نژاد را  اقدام احمدی.  مفصلی انتشار دادۀھای اسالمی دانشجويان بياني نخست، اتحاديه انجمن. حاکمه تبديل شده است
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" رکه از سفر اين ديکتاتور دست نشانده و جنايتکا"در مورد دعوت از شاه اردن محکوم نمود و توصيه کرد 

  .جلوگيری شود

  : انتشار يافت که در آن آمده بود" اتحاديه امت واحده"در پی آن بيانيه ديگری به نام 

سپس ." در صورت حضور ملک عبدهللا در ايران، دانشجويان به فتح النه جاسوسی اين کشور اقدام خواھند کرد"

کرد، وزير امور خارجه بايد ھر  د که اعالم میرسي" جنبش عدالتخواه دانشجوئی"نوبت به بيانيه گروھی ديگر به نام 

نژاد پشت  ھای رقيب احمدی  احمد توکلی، ديگر روشن شد که فراکسيونۀبا مصاحب. تر اين سفر را لغو کند چه سريع

رئيس مرکز . اند که ضربه ديگری به رئيس جمھوری اسالمی وارد آورند اند و فرصتی گير آورده اين قضيه

اين اقدام . عوت شود که ملک عبدهللا اصالً در سطحی نبود که از او برای سفر به تھران دھای مجلس گفت پژوھش

  .دار رئيس جمھوری اقدامی زشت است و از طرفداران رژيم خواست جلوی آن را بگيرند لهأرئيس دفتر مس

نامه را پس بگيرد،  تھای رقيب زير فشار قرار گرفته تا بگويد غلط کردم وعو نژاد که شديداً از سوی گروه احمدی

پی رفع و اما طرفداران وی از جمله رئيس فراکسيون موسوم به انقالب اسالمی در . عجالتاً سکوت کرده است

وی گفت اين دعوت در شرايطی ديگری صورت گرفته و حاال . له را منتفی اعالم کنندأرجوع قضيه برآمده تا مس

نژاد اعالم کرد ھنوز ھيچ چيز درباره   معاون سياسی دفتر احمدی.ير کرده است و اين سفر لغو شده استيشرايط تغ

رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی اما در گفتگو با . اين سفر قطعی نيست

به ھر حال دعوت از وی صورت : ست عنوان کرد خبرگزاری مھر، در پاسخ به اين سؤال که آيا اين سفر قطعی

  . خبرھا نيز حاکی از تحقق اين امر داردگرفته و آخرين

گيرد،  گويد، آری انجام می يکی می. واقعاً که چه ھرج و مرج و خر تو خری در درون جمھوری اسالمی وجود دارد

  .طرف اصلی قضيه ھم سکوت کرده است. گويد لغو شده است ديگری می

. گويند، رسماً بايد اين سفر را لغو کنی قبای او میکند و حاال ر نژاد، رسماً شاه اردن را به ايران دعوت می احمدی

کنند که  اند و گاه آلت دست گروه ديگر، تھديد می اللھی ھم به نام دانشجو، که گاه آلت دست اين جناح ھای حزب گروه

چه که به وضوح در اين ميان به چشم  آن. کنند  اردن را اشغال میۀاگر اين دعوت پس گرفته نشود، سفارتخان

توان در سراسر جھان، نظير آن را در  از ھمين روست که نمی. خورد، يک رژيم در حال از ھم پاشيدن است می

ھرج و مرج ھمواره ذاتی جمھوری اسالمی بوده است و اکنون در دوران . کشورھای ديگر جھان سراغ گرفت

  .فروپاشی آن به اوج خود رسيده است

  


