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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٣

  

  .گذشتکه ايران در ھفته ای 
 

 :دي انجامی اسالمی و جمھوریا  خامنهی برادي جدئی رسواکي به نژاد، ی احمدیسرکش

 متعدد و عالج یھا  بحرانرسد، ی خود میدگي به دوران زوال و گندیاسي و سی اجتماع- ی نظم اقتصادکي که یوقت

ھا، در   شکستنيا. گردد ی روبرو میھا با ناکام  بحرانني عالج ای حاکم، براۀتمام تالش طبق. دھند ی رخ مريناپذ

 ی درونیھا  نزاعري که مدام درگکند ی مهيتجز ئیھا را به اجزا  آنی در پی و پاندازد ی حاکم شکاف مۀدرون طبق

  . استدهي نظم پوسکي ینما  تمامۀنئي آران،يحاکم بر اۀ  طبقۀاوضاع آشفت. شوند یم

 نوکر در مقابل کيچون   ھم،یا  که رفتارش در برابر خامنهی کسنژاد، ی احمدی که روزديرس ی مبي عجظاھراً 

ۀ  طبقیھا اما بحران. رندي قرار گگريکدي یوکر داشت، رو در رو نني به اژهي وی که توجھیارباب بود و ارباب

 دي و شکاف را بازتولهي تجزديست که مدام با ا یا  به درجه،یحاکم، از جمله بحران در درون حکومت و دستگاه دولت

 یديته، نزاع جد ھفني ا کشنبهيآور نبود که از روز   تعجبن،يبنابرا.  به حداقل برساندزيکند و امکان استثنائات را ن

 در ماً ي بودند که مستقیا  و خامنهنژاد ی احمد،یري درگی بار، دو طرف اصلني حاکمه رخ داد که اتيأدر درون ھ

  . قرار گرفتندگريکدي ابلمق

 نيعلت ا.  شدی اطالعات، آشکار و علنري وزی با برکنارکشنبهي داشت، از روز اني در خفا جری نزاع که مدتنيا

 یريگ  و قدرتئی تمرکز تمام قدرت در دستگاه اجرای برانژاد ی؟ اصل ماجرا به تالش احمد چه بودیبرکنار

 بود، ی وکنندگان تي و تقوباناني که از پشتزي را نیا  که خامنهگردد ی بازمیروزافزون او در درون دستگاه دولت

 ختهي خود، افسارگسیھا و نصب عزل ی براگري را که حاال دنژاد ی احمدتي موقعفي رو تضعنياز ا. ھراسناک کرد

 طرفداران يۀ اطالعات، تصفري بود که وزیا  خامنهۀبا اشار.  نداشت، آغاز کردیا  به نظرات خامنهیبود و توجھ

 اطالعات، بدون ري شده است، وزی که علنئیتا جا.  وزارت اطالعات آغاز نمودی باالیھا  را از پستنژاد یاحمد

 یھا  به گزارشء بناگردد، ی او محسوب مسي رئ،ی که ظاھراً و در شکل رسمنژاد ی با احمدیھر گونه مشورت

 نژاد یاحمد. نژاد بودند، برکنار کرد ی دو تن از معاونان وزارت اطالعات را که وابسته به باند احمداي کيمختلف، 

 ۀ وزارتخاننيند چۀ اطالعات، در زمرري که آگاه بود، وزی در حالخورد، ی از کجا آب مهي قضدانست یھم که م
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 او ،یا  از خامنهی بدون ھرگونه مشورت و نظرخواھشوند، ی گمارده میا  خامنهمي است که با نظر مستقميحساس رژ

 شب، حکم کشنبهي را ھم در مقابل عمل انجام شده قرار دھد، یا  که خامنهني ای برانژاد، یمداح. را برکنار کرد

 یھا ی خبرگزاری و برخھا تي قلمداد شده بود، در ساء استعفاه،يض حفظ ظاھر قی اطالعات را که براريعزل وز

 نيي خود تعی و اطالعاتیتيمن او را به عنوان مشاور اگر،ي حکم دکي ی حال، طنيدر ع.  انتشار دادی دولتیرسم

مود که به  به نام فارس اعالم نگري دی دولتی خبرگزارکي خبر نگذشته بود که ني کوتاه از انتشار ایھنوز مدت. نمود

  . شده استء اطالعات، ابقاري وز،یا دستور خامنه

 از وزارت اطالعات، ی مصلحی استعفارشي متعلق به دولت از پذیھا تيپس از آن که سا: " نوشتی خبرگزارنيا

 ی در وزارت اطالعات ماندناش یريگ  با کنارهی مخالفت مقام معظم رھبرلي به دلی خبر دادند، ونژاد یتوسط احمد

 اطالعات، در ري در مورد وزی و احکام وداد نشان نیا  در برابر دستور خامنهی واکنشنژاد، یاما احمد" .شد

 ري از انتشار خبر انتصاب وزرناي ا،ی اسالمی جمھوری رسمیخبرگزار.  ماندندی دولت باقی رسمیھا تيسا

ھا اعالم کرد که پس از انتشار خبر  خبر، تنني پس از انتشار ای سر باز زد و چند ساعتیا اطالعات توسط خامنه

 در وزارت اطالعات یا  مخالفت خامنهلي به دلی گزارش دادند که وھا ی خبرگزاریخ بر،ی مصلحی استعفایرسم

  .ی رسمري غگري اطالعات است و گزارشات دري وزی برکنار،ی خبر رسمیعني تر، يح صریبه زبان.  شدیماندن

 که ئیتا جا.  اطالعات سر باز زدري وزی بر ابقای مبنیا  دستور خامنهرشيذ از پنژاد یاحمد. افتي ادامه کشمکش

ً پذري روز چھارشنبه ناگزیا خامنه  یو.  شودی اسالمی خود و جمھوری براگري دئی رسواکي یراي شد، رسما

عات را از  داد، تا الاقل مقامات وزارت اطالار انتشزي اطالعات نوشت و دستخط آن را نري به وزماً ي مستقیا نامه

 تابع دولت است ی اسالمی جمھورني طرف، وزارت اطالعات رسماً و بر طبق قوانکيچون از .  درآوردیسردرگم

 بود که افتهي انتشار ئی اطالعات را برکنار کرده است، اما حاال خبرھاري رسماً وزنژاد ی و احمد،ی جمھورسيو رئ

 ی که در جمھورداند ی را ھر کس منيگرچه، ا.  کرده است منصوبري وزماً ي سر دولت، مستقیاال از بیا خامنه

 و اند، هي فقی به نام ولکتاتوري دکي منصوب مي مستقري و غميھا و مقامات، مستق  که تمام ارگانني عالوه بر ایاسالم

 یا  خامنهمي و کشور با نظر مستقارجه وزارت امور خضاً ي و ایتي و امنی نظامی که وزراستي ندهي پوشزي ننيا

 را عزل و ء وزرامي و مستقی خود علنیا  تام و تمام است که خامنهئی رسواکي گري دني اما اشوند، یمنصوب م

  .دي نماء افشای خود را در انظار عمومني قوانینصب کند و ظاھرساز

دن خانه را جمع کردند که با خوان  وزارتني اطالعات، مقامات اري سه روز پس از عزل وزیعني چھارشنبه، روز

 دئي را تأی اطالعات منصوب وري اعالم کنند و وزیا  خود را با خامنهعتيھا ب  آنگري بار دکي ،یا  خامنهۀنام

: ديگو ی و مدھد ی او خبر می از ابقای خطاب به مصلح، استني فرورد٣٠ آن خي نامه که تارني در ایا خامنه. ندينما

 ديو اجازه ندھ...  اھتمام به خرج دادهی و خارجی مھم داخلیھا تي در انجام مأمورشي از پشي بخواھم یاز شما م"

 ھا ی از اطالعاتنيچن  ھمیا خامنه." دي آشي آن دستگاه مھم پی قانونفي در انجام وظای فترت و سستنيکوچکتر

  . کنندی ھمکاریتي و امنی اطالعاتیھا  دستگاهگري که با دتخواس

 را ی کرده بودند، حمالت متمرکزداي حمله به او پی برایمناسب که فرصت نژاد ی احمدبي رقیھا  گروهزمان، ھم

  . سازمان دادندی وهيعل

 شب، حکم کشنبهي یا خامنه:  است، گفتنژاد ی سرسخت احمدی مجلس که از رقبایھا  مرکز پژوھشسي رئیتوکل

نامه . ورت نگرفته بود صنهي زمني در ای وجود ھمکارنيبا ا.  جمھور ابالغ کرده بودسي خود را کتباً به رئیحکومت

 ء دولت از ابتدای رؤساۀھم:  افزودیو.  بودت ھمکاران خود و دولني اطالعات در بري وزتي تثبی برایبه مصلح
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 را جلب یا  و خامنهیني خارجه، دفاع و اطالعات نظر موافق خمی وزراريي تغايتاکنون در انتخاب و کنار گذاشتن و 

 شود ی را برکنار کرده باشد و چه آن که ادعا می مصلحنژاد یچه احمد. شد یطور م ني ھمدي بازي بار ننيا. کردند یم

 ی جلوی که رھبرست یعي کار را نکرد و طبني را داشته باشد، اما ایا  نظر مثبت خامنهیستيبا ی داده بود، مءعفااست

  :ر داد و گفت را در مورد حمله قرانژاد ی معروف خراسان، احمدولداري تیواعظ طبس. رنديآن را بگ

 تمام عزل تي باشد و مشروعرندهيگ ميصم است، تی در برابر امام جمعه که مقام معظم رھبرتواند ی نمی قدرتچيھ "

 از تي را به تبعنژاد ی احمد،ی به نام خزعلم،ي گردن کلفت رژی از آخوندھاگري دیکي."  استیھا با رھبر و نصب

  . فراخواندیا حکم خامنه

 ري را وزیچنان، مصلح مجلس ھم:  صادر کردند و گفتندیجمع  دستههياني بکيوز چھارشنبه  مجلس، رندگانينما

 ري از وزتي به حماحي صریريگ  کند و با موضعتي تبعیا  خواستند که از خامنهنژاد ی و از احمدداند یاطالعات م

  .اطالعات به سوءاستفاده دشمنان خاتمه دھد

 اطالعات صادر کرده است، نه انتصاب ري در مورد وزیديست، نه حکم جد اما ھمچنان سکوت کرده انژاد، یاحمد

"  اطالعاتري از وزتي به حمایحيموضع صر" کرده است و نه دئي را رسماً تأیا  خامنهی اطالعات از سوريوز

  .گرفته است

 قرار دارند که یطيانه در شر.  بکننددي چه باگرياند که د  ماندهیا  و حتا شخص خامنهنژاد ی احمدی رقباۀ ھمحاال

اگر بخواھند او را برکنار کنند، اوضاع .  بگذرندی نافرمانني از ای به سادگتوانند یبتوانند او را عزل کنند و نه م

 ھم یا  حتا خامنهگرياگر او را به حال خود بگذارند، د.  خواھد شدمتريچه که اکنون ھست وخ  را از آنمي رژیبحران

 او تره ھم خرد نخواھند کرد ی برامي رژی درونی باندھاۀ حتا ته ماندگري جلودار او باشد و از آن مھمتر، دتواند ینم

 نبرد و ني دادن طرفی آشتی حاکمه براتيأ از ھئیھا تالش گروه. رديگ ی به خود میعتري موجود، ابعاد وسافتضاحو 

 روبرو دي جدیھا بست  ھر لحظه با بن،یسالم ایجمھور.  مشکل را حل نخواھد کردزي نهي حفظ ظاھر قضیبرا

 و یرياز پرده برون افتادن درگ.  پس با آن روبرو خواھد بودني که از است یگريبست د  ھم بنريمورد اخ. گردد یم

 و روند ی در حال اضمحالل اسالمی جمھورۀدي پوسکري بر پست یگري ضربه د،یا  و خامنهنژاد یکشمکش احمد

  . خواھد شددي پس مدام تشدني و کشمکش از ایري درگنيا.  آنیفروپاش

 

  در خوزستانی اسالمی جمھوریگر یوحش

 را در خوزستان به قتل راني از مردم ای و گروھدي آفریگري دعي فجتي ھفته، باز ھم جناني در ا،ی اسالمیجمھور

زستان در سالروز مردم عرب خو. ھا کرد  و روانه زندانري را ھم دستگی را مضروب و تعدادیرساند، گروھ

 با کشتار ی اسالمی برپا شده بود و جمھوری قومیساز  پاکی دولتاستي که در اعتراض به س١٣٨۴تظاھرات سال 

 را در مناطق مختلف زيآم  مسالمتی تظاھرات١٣٩٠ حمل ٢۶ اعتراض را سرکوب کرد، از شامگاه ني اانه،يوحش

 ی نظامیروھاي نۀرحمان ی با سرکوب خشن و بافت،ي ادامه زي ن تظاھرات که در روز بعدنيا. اھواز به راه انداختند

 ني ااني به گلوله بستند که در جرهيدي مردم را در شھر حم،یتي امنیروھاي و نسيلو پیواحدھا. دي روبرو گردميرژ

 که افت،ي گسترش زي نگري دیاعتراضات به محالت و شھرھا.  شدندی از مردم کشته و زخمی تعدادیگر یوحش

 یگر ی وحشني اخبار انيآخر.  کشتار و سرکوب کردندزي نطق مناني مردم را در ا،یرحم ی با بی نظامیھاروين

 از کشته شدن دوازده تن از مردم، ی حاکافت،ي ھفته انتشار ني که در اواسط ای سرکوب حکومت اسالمیروھاين

  .ودھا نفر از مردم معترض ب  نفر و بازداشت ده٢٠ از شي و مضروب شدن بیزخم
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 یگر  که از ستمست ی مردمژهي به وران،ي مردم اهي علی حکومت اسالمۀتکاراني اقدام جناني و نه آخرني نه اولنيا

 ی مردم را از مبارزه براتواند ی نه تا به امروز توانسته و نه مھا یگر  سرکوبنياما ا. برند ی رنج مزي نمي رژیمل

  .تحقق مطالبات خود بازدارد

 خود را بر تي که تمام موجودیمي کند، رژني مردم تمکیھا در برابر خواستتا  ستي نتشي که در ماھیميرژ

 روست نياز ا.  خود نداردني ننگاتي تداوم حی برایا لهي بنا کرده است، جز سرکوب، کشتار و اختناق، وسزهيسرن

تر  ل خود را متزلزتيضع وجهي و بالنتابدی ي مشي و اعتراض مردم نسبت به نظم موجود افزایتيکه ھر چه نارضا

 د،يفزاي خود بۀگران ب  اقدامات سرکوني بر ازيھا برابر ن اما اگر ده. ديافزا ی و سرکوب میگر ی وحشۀ بر دامنند،يب یم

 هاند، دوام آورد و سرانجام ب  تحقق مطالبات خود به پا خاستهی که به مبارزه برایقادر نخواھد بود، در برابر مردم

  .نگون خواھد شد مردم سرنيدست ھم

 را سرکوب کند، راني متعدد مردم ایھا  خود ادامه دھد و جنبشاتي امکان داده به حمي تا به امروز به رژچه آن

 متحد و متشکل در راني مردم ایھا اگر توده.  بوده استی واحد و انقالبی رھبرکيھا و فقدان   جنبشني ایپراکندگ

 مبارزه را در ھم ني قادر نخواھد بود، ا آن  مسلحیروي با تمام نميرت رژ در آن صوزند،ي به نبرد برخرانيسراسر ا

بدون اتحاد .  ضعف را برطرف کنندۀ نقطني ادي باراني مردم سراسر ایھا توده. شکند و مردم را سرکوب کند

 یگريد یروي نچي کارگر ھۀ امروز به جز طبقراني که در ای انقالبی بدون رھبرران،ي مردم ایھا  تودهیسراسر

چنان مبارزات پراکنده را سرکوب و به   ھمزي حاکم نمي برسند و رژیروزي به پتوانند ی نمراني باشد، مردم اتواند ینم

 عي تحقق مطالبات خود و نجات از شر فجای برازي مردم عرب خوزستان نیھا توده.  ادامه خواھد دادیگر یوحش

 راني کارگر اۀبخش خود را در طبق  متحد و نجاتار،يکه  ندارند، جز آن شي در پیگري راه دی اسالمیجمھور

  .جستجو کنند

 از ی برخوردار،ی کسب برابر،ی ملري ستم و تحقض،ي برانداختن تبعی مردم عرب خوزستان برامطالبات

 کارگران و ئی حکومت شوراکي که تنھا ست یحقه  مطالبات ب،ی و نجات از فقر و گرسنگی ئ  منطقهیخودمختار

 .ھا را محقق سازد  آنتواند ی مزحمتکشان

 

 گردد ی آغاز م]بھشتيارد[ثور از اول ھا، متي قشي افزادي موج جد

 و یمقامات دولت. افتي انتشار ماه ثور کاالھا و خدمات، از اول ی مجدد بھاشي از افزایدي جدی ھفته خبرھاني ادر

 گران شدن مجدد کاالھا و خدمات ني که اخبار ائیتا جا. له پرداختندأ مسني اراموني به اظھار نظر پداران هيسرما

 تکت ی بھاھا، ی تاکسهي گاز و برق و کرایبھا. ابدي شي افزاگري بار دکي نان یھا قرار است، بافته،يانتشار 

  .ابديی  مشي رسماً افزازي حمل و نقل نلي از وساگري دیھا و برخ اتوبوس

 بوده است حمل تا آخر تيور اعالم کرد، توافق ما با سازمان حما و صادرکنندگان نان کشدکنندگاني تولهي اتحادسيرئ

 است، و توافق افتهي شي افزای مواد اولی که بھائیجا از آن:  افزودیو. ابنديی  مشي افزاھا متي قماه ثور یو از ابتدا

  .کند ی مداي پشي افزای نان صنعتمتي ق،ثور ی از ابتدانيا بوده است، بنابر]نيفرورد[حمل انيما تا پا

 ١٠٠ شي به افزامي تصمئی نھای پس از بررس،ی مھر، گزارش کرد که کارگروه طرح تحول اقتصادیخبرگزار

 تومان، ۵٠٠ به شي تومان افزا١٠٠ ھر قرص نان سنگک با ی اساس بھاني اهب.  گندم داردلوي ھر کمتي قیتومان

س  مشي تومان افزا١۵٠ به ١٠٠ ازو لواش  تومان ۴٠٠ به ٣٠٠ از ی تومان، بربر٢۵٠ تومان به ٢٠٠تافتون از 

 تومان قرار داده ٣۵٠ به ٢۵٠ گندم از ی بھاشي افزای نان را بر مبنای بھاشي افزای خبرگزارني که ایدر حال. ابدي
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 ني و اابديی  مشي تومان افزا٣۶٠ لوي گندم به ھر کمتي اعالم نمود که قی بازرگانريشنبه، معاون وزبود، روز پنج

  . استی کارگروه تحول اقتصادۀشد بي تصومتيق

 ٣٢ ھا ی تاکسهي کراشي افزای شھر تھران گزارش کرد که نرخ واقعی اسالمی شوراسي از قول رئسناي ایخبرگزار

 ني که چنني ای شھر تھران، برای شورایسخنگو.  کرده استدئي را تأی درصد١۵ شيدرصد است، اما عجالتاً افزا

 ني با امي را قانع کنرانان ی تاکسدي کرد که حاال باا جانب مردم را گرفته است، ادعیب قالی شوراني اايوانمود کند، گو

 ني اسيرئ. ابديی  مشي تومان افزا۵٠ھا به   اتوبوستکت اعالم شد که نيچن ھم.  موافقت کنندی درصد١۵ شيافزا

  :شورا افزود

بھا و   گازدي جدیھا  ھفته تعرفهنيتا آخر اقرار بود . رسد ی معقول به نظر متکت ی تومان برا٧۵ تا ۵٠ شي افزا

 ی وجود خبرگزارنيبا ا.  نشدی اما خبرابد،ي ھفته انتشار ني در اد،يآ ی درمء به مرحله اجراحمل ١۵برق که از 

 از یگري دیخبرگزار. افتي شي مجدداً افزای نفت اعالم کرده تعرفه گاز مشترکان خانگريمھر، از قول معاون وز

  . گاز و برق را اعالم نکردندی بھاشي افزاقي دقزاني داد، اما مر برق خبی بھاشي از افزاروي نريقول معاون وز

 کاالھا و خدمات ی بھا،ی حمل و نقل عموملي نان، گاز، برق و وسای مجدد بھاشي روشن است که با افزانيبنابرا

 و ھا متي قی عمومشي از افزایديموج جد در انتظار دي باراني و مردم اابديی  مشيافزاثور  از اول ماه زي نگريد

 زي نیاني توسط دولت است که پاھا متي قی آزادسازاستي روزافزون عواقب سیھا ی گراننيا. جھش نرخ تورم باشند

  .ستيبر آن متصور ن

 ی اسالمی جمھوری ضد مردمیھا استي در سريي کاالھا و خدمات، بدون تغی روزافزون بھاشي افزاني اتوقف

 جز اعتراض و مبارزه ی راھشوند، ی مرتري کاالھا فقی بھاشي فشار افزاري که مدام زرانيمردم ا. ستيممکن ن

 و رهي تی زندگکيانداز   برپا نشود، چشمدولت یھا استي سني اهي متشکل علیا اگر مبارزه.  مقابله با آن ندارندیبرا

 ھمه جانبه و یا  بدون مبارزه، بدون مبارزهواندت ی نمی ملتچيھ. تارتر از امروز در برابر مردم قرار خواھد گرفت

 ھمه جانبه یا  به مبارزهديبا. ابدي استبداد و اسارت نجات ،یحقوق ی حاکم از بند فقر، بی ارتجاعۀ طبقهيمتشکل عل

  . برخاستمي رژهيلع


