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 ٢٠١٢ مارچ ٢۶

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  دي در سال جدیا  خامنهی پوشالیادعاھا

 ینو شدن سال برا.  شدنددي جدی گذاردند و وارد سال را پشت سر١٣٩٠ سال راني که گذشت، مردم ایا  ھفتهدر

حق و ه  بی آرزوني که اغياما در.  بھتر ھمراه بوده استی زندگکي و آرزو به ديمردم زحمتکش، ھمواره با ام

 امکان ران،ي حاکم بر ای اسالمی ارتجاعفوق مي و رژیدار هي نظم سرماتي تحت حاکمران،ي مردم ایھا  تودهیانسان

  . شده استتر مي زحمتکش وخیھا  کارگران و عموم تودهی و معنوی مادی زندگطي و سال به سال شرافتهايتحقق ن

 کارگر و ی که دستمزد و حقوق اسمی سال گذشته در حالکي انکار کند که در تواند ی کس نمچي را ھتي واقعنيا

 تا افتي شيوار افزا  روزمره، جھشازين مورد ی کاالھای ماند، ھفته به ھفته و ماه به ماه، بھایزحمتکش ثابت باق

 در یعني. دي درصد رس۴٠ نرخ تورم به ، لایرزش اری با سقوط رسمژهي سال، به ویاني پایھا  که در ماهیئجا

 بدان نيا.  سقوط کردی کارگران به نحو ھولناکشتي و سطح معافتي حدود کاھش ني دستمزدھا در ھمت،يواقع

 شدند و شکاف فقر و ثروت در رتري فق، با سال قبل از آنسهي حتا در مقاراني بزرگ مردم اتيمعناست که اکثر

  . شدتر قي عمراني اۀجامع

 یبار را برا  اسفتي وضعني خود، ای اقتصادیھا استي سقي که از طری اسالمی جمھورادي ھمه، سران شني ابا

 نشده، بلکه بالعکس تر مي مردم وخیشتيع و می مادتي که نه فقط وضعکنند یاند، ادعا م  زحمتکش به بار آوردهۀتود

 کند ی خاص و عام است، حتا ادعا مۀ شھریپرداز وغ که در درنژاد یاحمد.  استافتهي شي مردم افزاۀسطح رفاه تود

 و ھمه مردم به اندازه، پوشاک، غذا و پول ستي در آن گرسنه نی خانوارچيھ" تنھا کشور جھان است که رانيکه ا

 ادعا را ھم ني اتواند ی که مست  ایھي بدکند، ی را مطرح میئ رسواني به ای که او دروغی وقت." دارنداريدر اخت

 نه فقط به گري سال دکي نموده و تا جادي اکاراني بی شغل براونيلي م٢ / ۵ که گذشت ی که در طول سالدداشته باش

ر آن وجود ندارد، بلکه تنھا کشور  دیا  گرسنهچي تنھا کشور جھان است که ھراني ا،ی معجزات حکومت اسالممني

 استي رۀ دوراني شد که قرار است با پاواھدالبته فراموش نخ.  شده استکن شهي در آن ریکاريجھان خواھد بود که ب

  ". نداشته باشندزي مسکن نۀھا دغدغ  خانوادهگريد"گرا،   اسالمادي شني ای اسالمیجمھور
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 نژاد ی ھم از قماش احمدیا خامنه.  دادراني مردم اليشته دروغ تحو سال گذکي که در طول ستي ننژاد ی احمدتنھا

 در مورد یاليالفتوحات خ  در مورد فتحاش یئگو  پس از الف و گزافاش، ی نوروزاميسال گذشته او در پ. است

 اي را مطرح کرد که گواش یشعار جھاد اقتصاد" ی تحقق عدالت اجتماعیگام بلند برا"، "ساخت مسکن"، "اشتغال"

 یا  خامنهیاما جھاد اقتصاد.  به ھمراه داشته باشد،ی درصد٨ ی و رشد اقتصادد را بھبود بخشزيقرار بود، ھمه چ

 کامل در تمام یرو  پسکي.  نبودیگري دزي چی اقتصادلي از مسااطالع ی آخوند بکي شعار پوچ کيجز 

رکود .  ماندی باقیچنان منف  ھمدينرخ رشد تول.  بودی به اصطالح جھاد اقتصادۀجي نت،ی اقتصادیھا شاخص

 روزمره کاھش ارزش لایر.  سقوط کردی در پی بازار سھام پ،ی بحران اقتصاددي تشدۀجيدر نت.  شددي تشدیاقتصاد

جھاد  "ني که ایئجا  از آنتهالب. افتي شي افزاونيلي م٨ به حدود کاراني بتيجمع. ختي افسار گسسره کيتورم، . افتي

 رونق ی دستگاه دولتی درآمده بود، به فساد درونء به اجراهي فقی بود و به فرمان ولیالماز نوع اس" یاقتصاد

جھاد . " به خود گرفتی تومانونيلي متعدد، ابعاد تری مالیھا  و سوء استفادهیخوار ت رشو،ی و دزددي بخشیديجد

 حاکم ۀ طبقی نداشت، برایر پ دیا جهي فقر و فالکت نتدي و زحمتکش جز تشدرگر کایھا  تودهیاگر برا" یاقتصاد

  . زدندبي به جماً ي نفت و گاز را مستقی دالرارديليھا م  از درآمد دهی بخش بزرگنانيا.  داشتی در پیمنافع کالن

 سال ی نوروزامي در پیا خامنه.  استدهيرس" یراني اۀي از کار و سرماتي حما،ی ملديتول "دي نوبت به شعار جداکنون

 را به یادي زیھا شرفتي خود پتي با فعالراني که ملت امي دارشي در پیگريسال سال دما ام: " خود گفتديجد

 مياگر ما بتوان! "وفان به پا کردط" یجھاد اقتصاد"اما چگونه؟ باز ھم مثل سال گذشته که ." ارمغان خواھد آورد

 تورم حل خواھد شد، ألۀمس. ند دشمن ناکام خواھد مایھا  از تالشیا  بخش عمدهم،ي را رونق بخشی داخلدي تولألۀمس

 هياز سرما.  استیراني اۀي از کار و سرماتي، حما"ی ملديتول" شعار امسال نيبنابرا.  اشتغال حل خواھد شدألۀمس

 است و دي و اتفاق در کار تولدي تولۀ چرختي و کارگران، تقوداران هيسھم سرما. مي کنتي حمایراني اداران هيسرما

  ". استی داخلداتيتر است، مصرف تول  مھمھا نيمن از ھمه ا که به نظر –سھم مردم 

از " که شود ی نبوده است و تازه امسال دولت موظف مداران هي پاسدار منافع سرمای اسالمی که تاکنون جمھورايگو

 یالر دارديلي م٣ تي حماۀ پروندکيظاھراً او فراموش کرده که ھم اکنون . کند" تي حمایراني اداران هي سرماۀيسرما

 است که در ني کارگران ھم اۀفيوظ.  است از خروارمشت کي فقط ني است و ااني در جریراني اداران هياز سرما

 داشته یاتفاق و ھمکار"، "ديدر کار تول "داران هي کنند و با سرماتي را تقودي تولۀ چرخداران هيخدمت منافع سرما

  ". مصرف کنند رای داخلداتي است که تولني مردم ھم اۀفيوظ. باشند

 اي و دھد ی می دستگاه دولتخواران رهي که به جست ا ی که اقتصاد ھم کارکردش مانند دستوراتکند ی تصور میا خامنه

حتا . ستي اما تابع دستور و فرمان نیدار هياقتصاد سرما.  نادان از او دارندی خرافاتیاللھ  که چند حزبست  ایتيتبع

 رانياقتصاد ا. الشعاع قرار دھد  اقتصاد را تحتني انيتواند قوان یھا نم  و دولت آنداران هي سرمای اقتصادیھا استيس

 مي بازار و تقسني منفک از اتواند ی نمنيبنابرا.  آن استی و تابع بازار جھانیدار هي سرمای از اقتصاد جھانیجزئ

 در ابد،ي ی کاھش مھا مي تحرۀجي که درآمد دولت از نفت در نتیطيدر شرا.  داشته باشدی کار آن، عملکردیجھان

 ی دالر کاالھاارديلي م۵٠ و معادل ردي انجام بگتواند ی الزم نمیگذار هي سرماھا، مي تحرني ھمري که تحت تأثیطيشرا

 بھبود اوضاع ی برایانداز  چشمچي وارد شود، ھی داخلیدي مؤسسات تولازي به عنوان نیا  و واسطهیا هيسرما

 سال گذشته نشان داده است، کيگونه که در طول   دولت، ھمانید اقتصااستي سن،يعالوه بر ا. ستي نیاقتصاد

.  استدهي و بالعکس رونق گرفتن واردات انجامی داخلیدي رکود مؤسسات تولشي افزادات،ي تولتر شيعمالً به توقف ب

. ستي حرف پوچ نکي جز یزي او، چۀسال گذشت" یجھاد اقتصاد" ھمانند شعار یا  خامنهی کنونی ادعانيبنابرا
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 استي سۀادام.  شدن بحران خواھد بودتر مي بلکه وخ،ی رخ خواھد داد، نه بھبود اوضاع اقتصادی در سال جارچه آن

 که ی موانعژهي به ودي جدیھا ميتحر. دي نرخ تورم خواھد انجامتر شي بشي شدن رکود و افزاتر قي به عمبرالينئول

 خواھد آورد، تورم دي پدیمي گاز و محصوالت پتروشنفت، از فروش ی ناشی و نقل و انتقال ارزھای بانکیھا ميتحر

  . خواھد دادشيو رکود را باز ھم افزا

 در سال تر ی جدی منتظر بحراندي بایا خامنه.  رکود و تورم نداردني غلبه بر ای برای راه حلچي ھی اسالمیجمھور

 ی پشتوانه بر سر بحران اقتصادی بی ادعاھانيار ا عالوه بر تکرزي خود در مشھد نیاو در سخنران.  باشدیجار

  . پرداختی اسالمیھور جمیالملل ني و مناسبات بی خارجاستيموجود، به بحران در س

 است که ني در ای و جھانیئ منطقھیھا  با قدرتی اسالمی علت نزاع جمھورکرد ی که تاکنون ادعا میا خامنه

ھا و   خصومتیعلت اصل: " را مطرح کرد و گفتیدي جدی ادعایان سخنرني کند، در اشرفتي پراني اخواھند ینم

 و کند ی حراست مراني نفت و گاز امي مقتدرانه از ثروت عظی است که نظام اسالمني ااني زورگویورز نهيک

  ". استستادهي اريچون ش ھا ھم  نامشروع آنیھا  در مقابل خواستهی اسالمیجمھور

 سال ٣٣ ني در طول ای اسالمیجمھور. ست  ای اسالمی جمھورنيشي پیعاھا رسواتر از تمام ادگري ادعا، دنيا

 قائل شود و ھر بار با افتخار از یستيالي امپری انحصارات نفتی را برای متعددالتيھمواره تالش کرده است که تسھ

و مطبوعات  اھ ی رد و بدل شده به خبرگزاریھا ت رشویگاه سر و صدا.  کرده استادي دي جدیانعقاد قراردادھا

 که چرا کند ی متي شکوه و شکای اسالمی ھم جمھوردي جدی نفتمي تحرنيبر سر ھم.  استدهي کشزي نیجھان

  .کنند ی می نفت خودداردي از خرکايمرا اروپا و یانحصارات نفت

 گاز  نفت ومي از ثروت عظی اسالمی است که جمھورني اختالف در ای که علت اصلکند ی ادعا میا  اما خامنهاکنون

 است که حتا بتواند کله دي بعیا  خامنهیھا  حرفنيا.  استستادهيا" ريش"چون   ھماي و گوکند ی حراست مرانيا

 حفظ ی برای اسالمی جمھورداند، ی ھر کس مگري دونچون اکن.  را قانع کندهي علمیھا  و حوزهیاللھ  حزبیھا پوک

 یتر از بھا  ارزانیمتي دارد، نفت و گاز را به قازي دالر نارديليھا م  خود که ساالنه به دهیدستگاه انگل دولت اسالم

 نفت و گاز یھا  پروژهنيتر  فروخته است و ھمواره بزرگیئ و اروپایئکايمرا انحصارات نيھا به ھم بازار، سال

ت، نه  نزاع نه حقوق بشر اسیعلت اصل. ستي نشي بیئسرا اوهي کي جز یا  خامنهیادعا. ھا بوده است  آناري اختدر

 و یستي پان اسالمی ارتجاعیروي دو نۀطلبان یطلبانه و برتر  و نه نفت و گاز، بلکه اھداف توسعهیئ ھستھليمسا

 رشد یا  اختالف اکنون به درجهني شده است و اتالفات علت است که تاکنون مانع از حل اخنيھم. ست  ایستياليامپر

 نيبنابرا.  ھم خطر را احساس کرده استیا خامنه. داده است شي افزازي را نی نظامیريکرده است که احتمال درگ

ممکن است : " خود را در مورد بستن تنگه ھرمز کنار نھاد و افزودیغاتي تبلی ادعاھاگري درش،ي اخیدر سخنران

الم  اعم،يکن ی نمزي ندي و تولمي نداری که سالح اتمني بر اديما ضمن تأک.  کنندیوانگي داي یني خطرآفرھا یئکايمرا

ھا حمله   که به ما حمله شود به آنی در ھمان سطح،یستيوني صھمي رژايھا   آنی در مقابل تھاجم احتمالميکن یم

  ". کردميخواھ

اگر . ستي جھان نگري دی حمله به منافع طرف مقابل در کشورھااي ھرمز و ۀ از بستن تنگی بحثگري دپس

 زي نی اسالمی سپاه پاسداران را بمباران کنند، جمھوری و نظامیئ  ، مراکز ھستهیستيوني صھمي رژاي و ھا یئکايمرا

  افت؟ي خواھد اني پای نظامقدامات اني نزاع با ااياما آ.  خواھد کردکي آن شلیچند تا موشک در ازا

 خود ی خارجاستي در کل سینينش  را تا عقبینينش  عقبني ای اسالمی نخواھد شد، مگر آن که جمھورني چنقطعاً 

  .ادامه دھد"  نزاعی اصلعلت "یعني
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ھا اختصاص داد و از   حاکم و اختالفات آنۀ طبقیھا وني خود را به نزاع فراکسی از سخنرانیگري بخش دیا خامنه

 باعث اختالف دي گوناگون نبایھا دگاهي متقاوت و دیھا قهيسل: "او گفت. ھا خواست منازعات خود را کنار بگذارند آن

 شدن ی باعث جریتي و شخصی اقتصاد– یاسي مختلف سليمنازعه بر سر مسا: "ود افزیا ، خامنه"و تفرقه شود

 یھا و اختالفات باندھا  تالش کرده است جلو نزاعی سال گذشته در ھر فرصتنياو در طول چند." دشمن خواھد شد

 ني چرا که پشت ا. او ھرگز کارساز نبوده استحياما نصا. ھا گردد  آندي و مانع از تشدردي حاکمه را بگتأي ھیدرون

 به ی اسالمی جمھوریھا  بحرانن،ي قرار گرفته و عالوه بر ایني معیاسي و سیھا منافع اقتصاد  و نزاعتاختالفا

  . کرده استدي تضادھا را تشدني اريناگز

 و ی حکومتیھا  ندارد، در حل بحرانی و اجتماعی اقتصادیھا  بحرانی برایگونه که راه حل  ھمانی اسالمیجمھور

  . ناتوان استزي حاکمه نتأي ھی درونیھا اعنز

. ست ای اسالمی جمھوریھا  بحرانۀ مجموعني گفت، بازتاب ھماش ی و سخنرانی نوروزامي در پیا  که خامنهچه آن

 راني کارگر و زحمتکش مردم ایھا  تودهی برایمي عواقب وخی و اجتماعی اقتصادۀ در عرصژهيھا به و  بحراننيا

  . خواھد داشتدي در سال جدژهي داشته و به ویدر پ

 رخ نخواھد راني مردم ایھا  تودهیاسي و سی اقتصاد،ی و معنوی مادطي در شرای وضع موجود نه تنھا بھبودۀ ادامبا

 دور ني از اتوانند ی نمرانيمردم ا.  شدن اوضاع استتر ميانداز وخ  وجود دارد، چشمديچه در سال جد داد، بلکه آن

جانبه و گسترده   ھمهیا  مگر آن که به مبارزهابند،ي یئ رھایاسي و سی اقتصادتيوضعباطل وخامت روزافزون 

 ديھا را پد  بحرانني که است ا ی نظمی موجود سرنگونیھا راه عالج تمام بحران. زندي وضع برخني ای دگرگونیبرا

 ی سرنگونی براامي به اعتصابات و تظاھرات و قیآور یسال نو را به سال گسترش مبارزات، رو. آورده است

 .مي کنلي تبدیستيالي و سوسیئ شورای حکومتی و برقراریم اسالیجمھور


