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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ می ٠٧

  

  .ايران در ھفته ای که گذشت
 

  از خانه به دفتر کارینينش انتقال مکان بست

 ھفته به دفتر کارش ني در ابت،ي پس از دوازده روز غژادن یدر ظاھر امر، احمد. ست ی چنان باق بحران ھم

 را پنھان تي واقعني ازي نزاع نني از طرفکي چيھ.  مورد اختالف حل شده باشدۀلأ مسنيتر  آن که کمیبازگشت، ب

  را از خانه به دفتر کارشاش ینينش  دستور، مکان بستکي که بر طبق ماند ی مني به انژاد یمدرفتار اح. کنند ینم

 به یا  الم شنگه،یا  و خامنهی اسالمی که ھر روز در دفاع از جمھوری ھمان آدمگري که او دئیگو. منتقل کرده باشد

  .ستي ن،کرد ی برپا میريگ  و بساط معرکهانداخت یراه م

 ني در اب،ي رقیھا سران و مقامات گروه.  سازمان داده استی وهي را علیدتري نزاع ھم، حمالت شدگري دطرف

 در یا  خامنهۀگماشت.  اعالم کندیا  خود را از خامنهی چون و چرای خواستند که اطاعت بی از وی در پیه پھفت

  : گفتی اسالمی جمھورئیرأس دستگاه قضا

 ی در مقابل ولاني و عصیچي است و سرپهي فقتيوالن نظام به التزام به والؤ مستمام یاسي و سیني دتيمشروع "

 تي کل سپاه پاسداران، از اطاعت محض از وال فرمانده."  استی قانون اساسحي صر خالف شرع و خالف نصه،يفق

  : سخن گفت و افزودهيفق

 ني اريدر غ.  فرود آوردمي سر تعظتي والر در مقابل امدي که باشد بایتيولؤھر کس در ھر طبقه و مقام و مس "

  : گفتیزديمصباح ."  را درک نکرده استهي فقتي و والیصورت معنا و مفھوم انقالب اسالم

 بخواھند ی در زماناناً ي که مردم آن را خواسته باشند که احني به خاطر حکم خداست، نه ازي نهي فقیاطاعت از ول "

 از آن است، ھمانطور که امام فرمودند، ی اعتبار قانون اساسم،ئيگو ی مما که هي فقتيآن وال. آن را عوض کنند

 ديبا.  منصوب نشود، طاغوت بوده و اطاعت از او حرام استهي فقیف ول جمھور منتخب مردم اگر از طرسيرئ

 ی که به جانيمثالً ا.  اصولی در برخريي تغیعني انتيخ. مي را بشناسانتي محک خدمت و خنيامروز بر اساس ھم

. است" ده کرانتي و از ھر کجا الھام گرفته باشد ختيھا با ھر ن  حرفني اندهيگو... مي را مطرح کنرانياسالم، ا

 در پاسخ به یو.  در سپاه پاسداران صورت گرفتهي فقی ولۀندي نماني جانشی از سونژاد ی حمالت به احمدنيدتريشد
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 را مردود دانست و به تي تبعني کرده بود، اهي تشبی پدر و فرزندۀبط به رایا  خود را از خامنهتي که تبعنژاد یاحمد

  . کردهي ارباب و نوکر تشبۀ را به رابطهي فقی و ولی جمھورسي رئۀزبان خودش رابط

  : گفتذوالنور

 رابطه، رابطه ني رابطه امام و مأموم باشد، اديرابطه با رھبر معظم انقالب، با" " چه؟یعني پدر و فرزند ۀرابط "

 است؟ ید رابطه پدر و فرزن،یام با رھبر  چه که رابطهیعنيھا   حرفنيا.  ُمقَلِد و ُمقَلَد استی و مطاع، رابطه عيمط

 امام زمان بياو نا.  حاکم استی ولیمقام معظم رھبر.  استی انحرافی حرفرف، حنيا.  نداردیھا معن  حرفنيا

 عام تي حمایاگر مقام معظم رھبر...  نداردتي مشروعگري کس دچي جمھور و نه ھسياست و بدون امر او، نه رئ

 و شروط زقھر و اخم و نا...  طاغوتشود یارد و م جمھور بردارد، او حق تصرف در امور را ندسيخود را از رئ

تا در .  استهي فقی و امام معصوم و نه ولامبري جمھور خداست، نه پسي فاصله دارد، نه رئیمدار تي با والھا نيو ا

ھا  ده." شود ی جدا مري و اگر کج رفت، مسشود ی متي به ھمان تناسب حماکند ی حرکت مري به مسکي و نزدريمس

 ی که نشان دھد، نه فقط معضلست ی چند مورد کافني اما ھمرفت، ھفته صورت گني در اھا یريگ  موضعني انمونه از

 تالش بي رقیھا  گروهگري و دیا  شده است که خامنهدي تشدئی حل نشد، بلکه بالعکس تا جایاز اختالفات درون

 و مي طرفداران رژ،ین دستگاه دولت در دروی طرفدار ویھا  و گروهنژاد ی منفرد کردن احمدی را برایمتمرکز

. اند  از خود جذب کرده بود، سازمان دادهی چند سال به طرفدارني در انژاد ی از مردم ناآگاه را که احمدئیھا بخش

 آنھا هي وابسته به آن که تصفی و نھادھای از درون دستگاه دولتنژاد ی جمع کردن بساط احمدی آنھا برایاقدامات عمل

  . شده استديتشد د،ي انجامی اطالعات، به بحران کنوناز درون وزرات

 ی چند نفریتاکنون تنھا اسام. افتي انتشار نژاد، ی نفر از طرفداران احمد٢۵ یري که گذشت، خبر دستگیا  ھفتهدر

فلم  عي و توزهي دولت، به اتھام مشارکت در تھی فرھنگونيسي کمري دبشان، نيتر  شده است که مھمیھا علن از آن

 اتھامات راديدار و ا  جھتیھا  مصاحبهقير از طی اذھان عمومشي و تشوني است، توھکير امام زمان نزدظھو

 باالتر طرفداران یھا  نوبت به ردهندهي آیھا ھا و ماه احتماالً در ھفته.  اعالم شده استھا، تي شخصی برخهيعل

 خود را از ی درونیھا هي که تصفست یسالم ای مرسوم جمھوریھا وهي از شیکي نيا. دي خواھد رسزي ننژاد یاحمد

 را یگاه ھدف اصل  کند و آنی را کامالً خالهي مورد تصفئی دور و بر باالکوشد ی و مکند ی آغاز مھا  ردهنيتر نئيپا

  .زند ی م،یبدون مشکل جد

 انتشار داد و در یا اله ھفته مقني در انژاد ی احمدیمشاور مطبوعات. اند دهي را فھمني ازي و طرفداران او ننژاد یاحمد

 سي و وفادار رئقي حمالت مخرب خود، ھمکاران صددي در تالش است تا با تشدخواه تي تمامانيجر: "آن نوشت

 و یريگ مي او را محدود کند تا او قدرت تصماراتي اختبماند، با او بازدارد تا او تنھا یجمھور را از ادامه ھمراھ

  ..."ھا از دست برود  و نفوذ او در دلتي کند تا محبوببير ابعاد مختلف تخر او را دۀ نداشته باشد، چھرتيريمد

 به اھداف خود اني جرنياگر ا: کند ی است و سؤال منژاد ی احمدی معضل کنوناي که گوپردازد ی میا لهأ به مسسپس

 خودش ی به ادعااي. خورد ی میبه چه درد" تيخاص ی جمھور بسي رئکي"جامه عمل بپوشاند، در آن صورت 

  . خدمت کندهي فقیچگونه به کشور و مردم و ول

اند و حاال  بوده" تيخاص"اند که تاکنون با   توھمني دچار ااي گوی و خود ونژاد ی احمدی مطبوعاتمشاور

 سيرئ. هي فقی ولی فردیکتاتوري دیعني ی اسالمی است که جمھورني اما اتيواقع. شوند یم" تيخاص یب"

 از ی تا مقطعنژاد یاگر احمد. ندارند نداشته و ی قدرتچي ھستند و ھچيدر برابر او ھ ره،ي مجلس و غ،یجمھور

آن ھم .  بودیا  خامنهدئي و تأتي انجام دھد، با حماخواھد ی ھر کار دلش متوانست ی برخوردار بود و مزي نیاراتياخت
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 راندن کامل هي به حاشی برایا  و تالش خامنهی جمھوراستي دوران به اصطالح انتخابات ریاسي بحران ساش ليدل

 از آن قدرت گرفته بود و از شي بنژاد ی کرده است و احمدريي دو سال تغنياوضاع در ا.  بودیمتطلبان حکو اصالح

 نياز ا.  داشته باشدیخوان  ھمهي فقی ولۀ مطلقیکتاتوري و دیني برخوردار شده بود که با چارچوب دولت داراتياخت

 سي رئکي که او تازه متوجه شد، ئید، تا جاي آغاز گردنژاد ی از احمدئیزدا  و توھماراتيرو روند معکوس سلب اخت

 اش نهي کابی حتا از قدرت عزل و نصب وزراابد،ی ي که درمجاست نيا.  استتيخاص ی اراده و بی بیجمھور

 جمھور، سي رئیتيصخا ی اما از بگردد، ی متوسل مدي و تھدینينش  به بستشود، یدچار بحران م. ستيبرخوردار ن

 او ی که برایتنھا راھ.  دست برداردزي نینينش  تا از بستگردد ی و عزل میتيکفا ید به بيتھد. شود ی آگاه متر شيب

 شکست خورده و ار،ياخت ی بیاو خود را به کل.  از خانه، به دفتر کارش بودینينش  ماند، انتقال مکان بستیباق

 گرياما د.  دفتر کارش بازگرددبهاند که  به او دستور داده. ستي نیانجام کار قادر به گريلذا د. نديب ی موسيمأ

  .ستي نمي سابق رژنژاد یاحمد

چه که رخ داده  آن. ستي نیني جمھور دولت دسي رئگري دئی بوده است که گویا  ھفته، رفتارش به گونهکي ني در ا

 حفظ یرا بدارند، ی ھم که شده او را وامديبته با تھد و الست ی جمھورسيظاھراً ھنوز رئ. ست ینينش  مکان بسترييتغ

 ھر دو طرف نزاع یاما برا.  بماندی سمت باقني در ھمم،ي رژیاسي سیثبات ی و سرپوش گذاردن بر بهيظاھر قض

  . استدهي رساني به پانژاد ی احمدی جمھوراستي از ھم اکنون دوره رتيکامالً روشن است که در واقع

  

  یر اول ماه م تظاھرات کارگران د

، ی مراسم اول ماه می مانع از برگزارتواند ی نمی قدرتچي گذشته، نشان داده شد که ھیھا  به روال سالزيامسال ن 

 از ابراز یري جلوگی براراني حاکم بر ای و مذھبیبه رغم تمام اقدامات ارتجاع طبقات. توسط کارگران باشد

 مختلف اشکال به ران،ي مختلف ای مراسم در شھرھاني جھان، ایھا با کارگران تمام کشورراني کارگران ایھمبستگ

 با کارگران سراسر ی و اعالم ھمبستگیخي تارۀ روز برجستني ضمن بزرگداشت ارانيکارگران ا. ديبرگزار گرد

  .جھان، به طرح مطالبات خود پرداختند

 به ]بھشتيارد[ثور ١١ بودند، روز وستهيھا پ  که به آنی اھواز حدود سه ھزار تن از کارگران و مردمدر

 پودر فلفل به یھا ی اسپردنيآور و پاش  با پرتاب گاز اشکمي سرکوب رژیروھاين.  شھر آمدندی مرکزیھا ابانيخ

 مان،ي شوشتر، مسجد سلمشک،ي اندمله از جزي خوزستان نگري دیدر شھرھا. مقابله با تظاھرات کارگران برخاستند

اتحاد، اتحاد، . " به ضرب و شتم کارگران پرداختندانهي وحشسيلو پیروھاي که ندي گرد برپای تجمعاتزيماھشھر، ن

  . شعار کارگران در اھواز بودنيتر یاصل" کارگران اتحاد

 و ئی گردھمانيترمھم.  روز توسط کارگران بودني مراسم ای شاھد برگزاری در اول ماه مزي کردستان نیشھرھا

 مراسم حضور ني بودند، در اوستهيھا پ  که به آنی تن از کارگران و مردم۶٠٠تظاھرات در سنندج بود که حدود 

" کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد"، " گردددي باد آزایکارگر زندان"، "مي متشکل شوهي سرماهيکارگران عل. "افتندي

  . بودئی گردھماني ایشعارھا

 رامونيھر برگزار نمودند و چند تن از کارگران، پ شۀ حومیھا  از باغیکي کرمانشاه، کارگران تجمع خود را در در

  . کردندی خود سخنرانیھا  و مطالبات و خواستیاول ماه م

 تجمع و تظاھرات کردند و به ی مشترکاً، جلو استاندارراز،ي کارخانه در شني از ھزار تن از کارگران چندمتجاوز

تجمعات . افتي انتشار ی از تجمعات کارگری گزارشاتزي کرج نن،ياز رشت، قزو. طرح مطالبات خود پرداختند
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ل و مقابله با و کنتری برازي کارگر نۀ خانه موسوم بیتشکل دولت. دي در اغلب شھرھا برپا گردیمحدودتر کارگر

 از ی برپا کند که تعداد اندکدهي سرپوشیھا  در سالنی شھرھا، تجمعاتیاعتراضات کارگران تالش نمود در برخ

 یدار هي کارگران با طرح مطالبات ضد سرمازي موارد نیدر برخ.  شرکت کردندیشيات فرما تجمعنيکارگران در ا

  . را به مسخره گرفتندیشي شدن از سالن، مراسم فرماارج خود و خیو ضد دولت

 امسال، وسعت ی اول ماه می مقابله با اعتراضات کارگری برامي رژۀگران  و سرکوبی وجود تمام اقدامات ارتجاعبا

 سرکوب خود را در یروي نم،يرژ.  از سال گذشته بودشي و حضور کارگران براني در سراسر ایاول ماه ممراسم 

 مراسم ني که اگر در شھر تھران ای واھالين خي متمرکز ساخت، با ای انقالب و آزادابانيتھران و در سراسر خ

 در ژهي به وگري دیھا و شھرھا اما کارگران در استان.  نخواھد بودی خبرگري دیبرگزار نشود، در شھرھا

 خود را در یالملل ني بی را نقش بر آب کردند و روز ھمبستگمي رژی ارتجاعیھا  تالشراز،يکردستان، خوزستان، ش

  . گرفتندجشن هي سرماهيمبارزه عل

  

   بھداشت باالخره اعتراف کردري وز

 جھان  در سراسریدار هي نظم سرمایھا نمونه نيتر انهي و وحشنيتر ی از ضد انسانیکي ران،ي حاکم بر اینظم طبقات

 رحمانه ی حقوق، با بنيتر ئی کارگران با محروم شدن از ابتداران،ي که در اشود ی خالصه نمنيله فقط به اأمس. است

 اما الاقل از شوند، ی در سراسر جھان استثمار م،یدار هي سرمایکارگران در کشورھا.  روبرو ھستندستثمار انيتر

چه زورشان   خود، چنانیاسي و سی صنفیھا خوردارند که اعتراض کنند و با متشکل شدن در سازمان حق برنيا

بر . رندي که قدرت آن را دارند بگئی را تا جاداران هي سرمائیجلو زورگو.  استثمار را محدود کنندني اۀبرسد، دامن

 شد، از کاري که بیه ندھند، کارگر حق برخوردارند که اجازنياز ا.  دستمزدشان نقش داشته باشندنييسر تع

. اند  حق و حقوق محرومني اما کارگران از تمام ارانيدر ا.  محروم گرددی از امکانات درماناي و ردي بمیگرسنگ

 خواھند، یطور که خودشان م  آنداران هيدستمزد کارگران را دولت و سرما.  ممنوع استراني اراعتراض و تشکل د

 و از پردازند ی شده مکاري به کارگران بزي ناچی مبلغی چند ماھیبرا.  عمالً وجود نداردیکاري بۀميب. کنند ی منييتع

  . منوال استني بر ھمزي نی درمانیھا مهي بتيوضع. شوند ی محروم مزي حداقل نني کارگران از ھمنيآن پس ا

 استثمار کارگران و دي تشدیبرا یاستي سنيا. ست یدار هي سرمای تمام کشورھای اقتصاداستي امروز، سسميبرالينئول

 به ليھا مرتبط است، تبد  و جان انسانی که با زندگئیھا  حتا رشتهاستي سنيدر ا.  استداران هي سود سرماشيافزا

 از یاري در بساستي سني اعمال ھماني تفاوت ھست، ممه ھنيبا ا. شود ی مداران هي سرمای سودساز برایھا رشته

اند و   محرومی مردم از ھر گونه حق و حقوقیھا  که تودهراني در ااستي سنيعمال ا با ا،یدار هي سرمایکشورھا

 بخش درمان و بھداشت، گر،ي دیاگر در کشورھا.  نداردی ارزشنيتر کشور، کمني زحمتکش در ایھا جان انسان

ود دارد را  وجراني در ااستي سني اعمال اۀجي که در نتی و تفاوتیگر ی است، اجازه آن وحششده یساز یخصوص

 از یاري وجود دارد، در بسراني در ای و عمومی بخش خصوصیھا مارستاني باني که میآن تفاوت بزرگ. دھند ینم

در .  برخوردار استیساز ی خصوصنيھر کس از حق درمان، به رغم ا.  وجود نداردیدار هي سرمایکشورھا

 از کار،ي ممکن است که کارگران و مردم بئی در جایار اجبمهي بنيا.  باشندمهي بدياجباراً ھمه بابرخی از کشور ھا 

 ارانهي از مخارج را به عنوان ی بخشزي برخوردار باشند و دولت نرهي و غی اجتماعیھا  کمکمهي ب،یکاري بمهيب

  . متفاوت استی اما وضع به کلرانيدر ا. بپردازد
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 و ی عمومیھا مارستاني باني بزرگ ماريس بی تفاوتران،يدر ا. اند  محرومی درمانمهي از مردم از بی بزرگبخش

 ی کشورھانيتر شرفتهي پی با استانداردھائیھا مارستاني که پول داشته باشد در بیکس.  وجود داردیخصوص

 که پول ندارد یکس.  امکانات برخوردارندنيرت از کم،ی و عمومی دولتیھا مارستانيب. شود ی معالجه میدار هيسرما

 مي رژتي تحت حاکمرانيدر ا.  معالجه نداردی برای راھچي ھم محروم است، ھی معمولیھا مهي بنيو حتا از ھم

. گردد ی پول ندارد، از معالجه محروم میمارياگر ب.  روش حاکم استنيتر ی ضد انسان،ی اسالمی جمھوریارتجاع

  .کنند ی مشي رھااباني و در برنديگ ی او را می چھار دست و پات، اسمارستانياگر در ب

 یاما وقت.  آن وجود دارد یھا استي و سی اسالمی جمھوریزيست  و انسانیگر ی وحشني نمونه از ارانھزا

 بي رقیھا  گروهی افشایھا برا  از آنخواھند ی حکومت می که باندھاگردد ی برمال ممي رژني ااتي از جنائیھا گوشه

 نمونه ني رھا شده بودند، از ھمھا ابانيھا و ب وبان در کنار اتراً ي که اخیماري شدن سه بداي پیماجرا.  کنندیريگ بھره

 رخ داده، جنجال و راني در ای اتفاقاتني بار است که چنني اولی براايحاال گو. باشد ی از خروار میاست که فقط مشت

 کردن نام بدی برایا لهي کرد و آن را وسبي نخست آن را تکذنژاد، ی بھداشت احمدريوز. اند سر و صدا به راه انداخته

:  به اعتراف شد و گفتري بھداشت ھم ناگزري کرد و باالخره وزدئي آن را تأی اسالمیدادستان جمھور. ديدولت نام

 نفر از عامالن ۶"معھذا افزود که .  دادستان شدی سوء تفاھم براجادي که منتشر شد، باعث ایضياخبار ضد و نق

  ."اند  شدهیرف معی به دادستانابان،ي بهي در حاشماري ب٢ ئیرھا

مادام که پول، .  رخ نخواھد دادیريي تغچي خواھد کرد؟ قطعاً ھريي تغیزي نشوند، چه چاي بشوند، ی معرفحاال

 پول داشته باشند، مادام که ھا، مارستاني شدن در بی بستری برادي باماراني است، مادام که بماري معالجه بیگشا مشکل

 ني وجود دارد، اوضاع بر ھمی خدمات درمانیساز یوص خصید انسان ضاستي مادام که سست، یدارو و درمان پول

 چون محال شود، ی تمام مهي و قضکنند یاند، فردا آزاد م  کردهري دستگاي را ھم که گوی چند نفرنيا. منوال خواھد بود

 نظام ام تمی دگرگون وضع،ني ارييتغ.  رھا کرده باشندھا اباني پول را در بی و بري فقمارانيھا خودسرانه ب است که آن

 بخش داران هي بخش از چنگال سرماني شرط آن نجات اني که اولطلبد ی را می و درمانیخدمات بھداشت

 که نه فقط با ست ی اسالمی تمام نظم موجود و برانداختن جمھورريي تغن،يچن  آن، ھمريي تغۀالزم. ست یخصوص

 ی قرار داده، بلکه به جاچهي را بازردم میو زندگ جان ،ی خصوصداران هي به سرمایسپردن بخش خدمات درمان

 عموم ی کردن آن براگاني و رای و درمانی بھداشت،ی خدمات آموزشیھا  کالن نفت در بخشیصرف درآمدھا

 و کند ی می مذھبقي تحمیھا  و دستگاهی سرکوب نظامیھا و نھادھا ارگانیھا نهي درآمدھا را صرف ھزنيمردم، ا

بھداشت . کند ی مري سرازمي سران و مقامات رژبي به جمي مستقري و غمي را مستقن کالیمدھا درآني از ایبخش بزرگ

  . ملغا شوددي بھداشت و درمان باینظام پول.  استراني مردم ایھا  حق مسلم تودهگانيو درمان را


