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  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١١ می ٢٢

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

 ای در آن نيست ايران تنھا کشوريست که ھيچ خانوار گرسنه: نژاد  احمدیئیگو ھذيان

دار انگل و  ست که گروھی سرمايه داری  معضالت اجتماعی و مصايب کنونی بشريت، نظام سرمايهسرمنشأ تمام

ھا حاکم کرده و تالش بشريت را برای غلبه بر اين معضالت و پيشرفت  خور را بر سرنوشت و مقدرات انسان مفت

  .تاريخی سد کرده است

تم و استثمار، شکاف عميق فقر و ثروت در درون بحران اقتصادی، بيکاری، فقر، گرسنگی، تبعيض، نابرابری، س

. دار قرار گرفته است ھر جامعه و در مقياس جھانی، ھمه ذاتی نظمی ھستند که بنيادش بر طبقات کارگر و سرمايه

ھمين نظم است که امروز، با بحرانی جھانی روبروست و ورشکستگی خود را در انظار عموم زحمتکشان سراسر 

ای رشد کرده است که ھر تالش طبقه  تضادھا و تناقضات الينحل اين نظام به درجه. ته استجھان به نمايش گذاش

  .ھا مدام با شکست پايان يافته است دار برای تخفيف آن حاکم سرمايه

جا، جمھوری  جائی که در اين با اين وجود، از آن. فجايعی که اين نظم در ايران به بار آورده است، حد و مرز ندارد

ھا نيز  ترند، راه حل آن داری در اين کشور عظيم  حاکميت خداست، به ھمان ميزان که فجايع سرمايهۀ، عرصاسالمی

  .اند ای نيز حل شده و پايان يافته گوی رسانه و چنان سھل و ساده است که با يک سخنرانی و يا گفت

ه فرد در درون جمھوری اسالمی گونه که ھمگان آگاھند از اين امتياز و ويژگی منحصر ب نژاد که ھمان احمدی

 نزديک و صميمی دارد و ھر روز به شکل شبحی نورانی بر او ظاھر ۀبرخوردار است که امام زمان با او رابط

کند، و عالوه بر اين طبق گزارشات رسمی که اخيراً انتشار يافته با اجنه و ارواح نيز سر  شده و وی را ھمراھی می

 تلويزيون ظاھر شد تا دستور دھد که تمام معضالت اجتماعی سريعاً محو و ۀ صفحو ّسری دارد، در اين ھفته بر

  .نابود شوند

ھای اقتصادی، اجتماعی  ھائی را که جمھوری اسالمی در عرصه بست  خود دانست تا بنۀنژاد، نخست، وظيف احمدی

 وی در ۀبه گفت. ادر نمايدھا را ص ھا روبروست، از بيخ و بن انکار کند و دستور محو شدن آن و سياسی با آن
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 ۀست که با دست توانای ولی فقيه که عجالتاً نمايند بست وجود ندارد، چيزی که ھست، مشکالتی جمھوری اسالمی بن

  .شوند و الينحل نيستند خدا و جانشين پيامبر است، به سادگی حل می

ولی فقيه و نظام واليت فقيه به شان بر سر ھوش و ذکاوت، شجاعت، توانائی و عدالت   اولۀايشان پس از خطب

ھای رقيب بود که در  ترين نظام حکومتی در سراسر جھان، که تالشی برای خنثاسازی حمالت گروه عنوان مترقی

 اجتماعی - گذشته، او را به ضديت با ولی فقيه متھم کرده بودند، وارد بحث مسايل اقتصادی ۀجريان نزاع چند ھفت

  .شد

ھا با موفقيت، انجام گرفته است، عدالت تام و تمام برقرار شده  جائی که قانون ھدفمندی يارانه از آن: نژاد گفت احمدی

  :و افزود

 پوشاک، غذا و هکنم، تنھا کشوری که ھيچ خانواری در آن گرسنه نيست و ھمه مردم، به انداز با افتخار اعالم می "

  ."پول در اختيار دارند، جمھوری اسالمی ايران است

ھا، ھزينه زندگی   اجرای قانون ھدفمندسازی يارانهۀھای کارگر و زحمتکش ايران در اين چند ماه در نتيج اگر توده

ھا فقير و گرسنه  اند، اگر ميليون شان، افزايش يافته و فقيرتر شده نقدیۀ شان به چند برابر به اصطالح ياران ۀ روزمر

ھا گروه ديگری از کارگران به  طالح ھدفمندسازی يارانه اجرای قانون به اصۀدر ايران وجود دارد، اگر در نتيج

نژاد الھام شده که  چون از عالم غيب به احمدی. يک واقعيت ندارد اند، ھيچ اند و فقيرتر شده صفوف بيکاران پيوسته

 اگر حاال." ھيچ خانواری در آن گرسنه نيست و ھمه مردم به اندازه، پوشاک، غذا و پول در اختيار دارند"در ايران 

شان را تأمين ۀ توانند غذای روزمر  ھزار تومان نمی۵٠ تا ۴۵ ميليون بيکار، در ھر ماه، با دريافت بين ٧حدود 

ست که در ايران ھيچ  کنند، چرا که اکنون ھمين پول کافی ھا نياز ديگر، البد ولخرجی می کنند، تا چه رسد به ده

طبيعتاً با اين . ه اندازه کافی، پول، غذا و پوشاک در اختيار دارند مردم بۀای وجود نداشته باشد و ھم خانوار گرسنه

چرا که ايران تحت حاکميت جمھوری . ای ھم برای آن وجود نخواھد داشت حساب، در ھيچ کجای جھان نمونه

  .ھاست  خرافات و معجزهۀاسالمی، کشور اشاع

بنابراين .  زمان، اجنه و ارواح سر و سّر دارد خدا و جانشين پيامبر است و رئيس جمھورش با امامۀ رھبرش نمايند

 ۴نژاد،  برد، به فرمان احمدی  دو سال در حالی که اقتصاد در رکود به سر میۀھمه چيز ممکن است و در فاصل

ھای پيشينش را تکرار کرد و ادعا  گوی تلويزيونی دروغ و او در ھمين گفت. ميليون از تعداد بيکاران کاسته شود

ھا بيکار در ايران،  اگر ميليون."  ھزار شغل ايجاد شد٧٠٠ته رکورد شکسته شد و يک ميليون و سال گذش"کرد 

ھای   معجزهۀچيزی از اين بابت در عمل نديدند و چيزی از اين اشتغال عايدشان نشد، بايد بپذيرند که آن ھم از نمون

با شيادی بساط بيکاری را از کشور جمع نژاد عزم جزم کرده است که  احمدی. ھای شياد برای فريب مردم است آدم

  :گويد کند و می

 ميليون شغل است که اگر ھمين روند را دو سال انجام دھيم، بساط بيکاری از ٢ / ۵بينی ما برای امسال ايجاد  پيش "

  ."شود کشور جمع می

يمت و اجاره مسکن و گوی تلويزيونی بار ديگر ادعای پوشالی خود را در مورد کاھش ق و نژاد در اين گفت احمدی

تری داشت، از طرح  در کل، حل معضل مسکن در ايران تکرار کرد، اما اين بار ادعاھای عريض و طويل

تری در خصوص تحول شھرسازی سخن به ميان آورد که گويا قرار است، برای ھميشه بھای مسکن پائين  عظيم

البد به ھمان شکلی که تاکنون به ."  مسکن نداشته باشندۀھا دغدغ ، ديگر خانواده٩٢انشاءهللا در پايان سال "بيايد و 

چه که رخ داده،   مسکن، آنۀھای کاھش تورم، مدام تورم افزايش يافته و به جای کاھش قيمت و اجار جای وعده
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له مسکن مردم أتوانند مس میداری جھان، ھرگز نتوانسته و ن حتا قدرتمندترين کشورھای سرمايه. افزايش بوده است

در ھر . ، دغدغه آن پايان خواھد يافت٩٢حل کنند، تا چه رسد به کشوری نظير ايران که آن ھم ادعا شود، تا سال را 

خواران  داران و زمين ھا مسکن نيز توليد شود، اين مساکن در دست سرمايه داری اگر ھر سال ميليون کشور سرمايه

مانند و با وجود انحصار  نشين باقی می چنان اجاره شوند و بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان، ھم متمرکز می

  . ارضی، نه بھای مسکن کاھش خواھد يافت و نه اجاره مساکن ناشی از حاکميت رانت

ادعاھای . شود و نه مسکن ھای زحمتکش مردم ايران کار، نان و رفاه می نژاد نه برای توده ھای احمدی سرائی ياوه

ھای وسيع  ترين روستاھای ايران گوش شنوائی پيدا کند، اما توده مانده ترين و عقب هپوشالی او شايد در ميان دورافتاد

گوئی يک آدم خرافاتی و يک  ھای او جز يک مشت ھذيان دانند که حرف کارگر و زحمتکش سراسر ايران می

تواند معضالت بزرگ جامعه  ھيچ معجزه و ھيچ دستی از غيب نمی. شارالتان سياسی چيز ديگری نيست

راه حل اين معضالت . ھا مصيبت اجتماعی ديگر را عالج کند داری ايران، فقر، گرسنگی، بيکاری و ده سرمايه

تر از آن است که حتا بتواند اين معضالت را  تر و ارتجاعی جمھوری اسالمی ناتوان. دگرگونی نظم موجود است

  .تخفيف دھد

   

  ھای ديگر در پيش است نزاع پايان نيافت، درگيری

 ۀھا، در حالی که مجلس، وزرای کابين خانه  مجلس و دولت، بر سر ادغام وزارتۀاز يک ھفته درگيری پر دامنپس 

ش را فرا ای، سران اين دو ارگان رژيم منهنژاد را به نافرمانی در برابر تصميمات وی فراخوانده بود، خا احمدی

از . رجی را که در حال رخ دادن بود، بگيردخواند که در يک جلسه با حضور وی شرکت کنند، تا جلوی ھرج و م

 است، از مواضع خود بر آيد که او به مجلس دستور داده ھای دو طرف درگير، در اين ھفته، چنين برمی گيری موضع

ھا را برکنار  ھا را منحل و وزرای آن خانه  تواند برخی وزارت نژاد بدون تصويب مجلس نمی له که احمدیأسر اين مس

اه بيايد، ديگر، از غير قانونی بودن اقدامات وی در اين مورد سخنی نگويد و دولت نيز پس از اين ادغام و نمايد، کوت

ھای ادغامی را برای گرفتن رأی اعتماد به  خانه ھا، وزرای وزارت خانه  شرح وظايف ادغام وزارتۀتصويب اليح

  .مجلس معرفی کند

ينی بر سر مواضع پيشين خود و ديگر اعضای مجلس را درباره نش الريجانی، پس از اين اجالس، شرمگينانه عقب

  :نژاد پذيرفت و گفت عزل سه وزير از سوی احمدی

 اختيارات رئيس جمھور است و ممکن  ه جزوألقائل شوم، اين مسخواھم مبنای ارزشی برای اين کار  بنده نمی "

خواھم در رابطه با محتوای آن   و بنده ھم نمیله مورد نزاع ما نيستألذا اين جھت مس. است وزرای خود را بردارد

 از نظر شکلی مراد باشد يا محتوا، مسألهحاال اين ." اما اين موضوع از نظر شکلی مراد ما نيست. صحبت کنم

 گذشته درگيری شديدی ميان اين دو ارگان رخ داد و رئيس مجلس نه فقط اقدام ۀکند که در ھفت تفاوتی ايجاد نمی

نژاد، بر سر پست خود باقی  غير قانونی اعالم کرد، بلکه گفت، وزرای اخراجی خالف حکم احمدینژاد را  احمدی

  .ھای ادغامی را ندارد خانه ھا ادغام نشوند و کسی حق دخل و تصرف در وزارت خانه بمانند، وزارت

بنابراين . داده است، ديگر چيزی نگويدای به مجلس تحت امرش دستور  پس اتفاق جديدی رخ نداده، اال اين که خامنه

  :رئيس مجلس چيزی جز اين ندارد که بگويد

 از نظر ما مسألهکننده ھستند و اين کار انجام شده و   و رفع اختالف با مقام معظم است و ايشان تنظيمءتنظيم قوا "

  ."باشد و مشکلی نيست حل شده می
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آمده بود، به فوريت حکم برکناری سه وزير را انتشار داد که در نژاد ھم که با دست پر از اين جلسه بيرون  احمدی

خانه پايان  وليت شما در وزارتؤپنجم مصوب مجلس شورای اسالمی، مس برنامه ۵٣آن آمده بود در اجرای ماده 

  .پذيرد می

يعنی . لس بود کردن دعاوی مج برنامه مصوب مجلس، اقدامی آگاھانه برای بی اعتبار۵٣نژاد به ماده  استناد احمدی

دھد، اجرای قانون بود و مجلس بی جھت در مورد اقدامات  چه که انجام داده و می ش اين بود که بگويد، تمام آنھدف

  .غير قانونی وی نزاع به راه انداخته است

اد نژ باھنر، معاون نظارت مجلس که يکی از سران باندھای پر قدرت است، استناد احمدی. بار ديگر نزاع باال گرفت

گويد که  ای را به دولت ارائه خواھد داد و در آن می نامه"به زودی : اعتبار اعالم نمود و گفت  را بی۵٣به ماده 

ھيچ عزلی ضرورت ندارد و . ھا را عزل کرد  را اعالم و آنء پايان مأموريت وزرا۵٣توان با استناد به ماده  نمی

ھای جديد به تصويب  خانه شرح وظايف و اختيارات وزارتشود، مگر آن که   جديدی تأسيس نمیۀخان ھيچ وزارت

  ."مجلس برسد و رأی آورد

  :کنان گفت ت رئيسه مجلس نيز اعتراضأھي يک عضو 

ھای نفت، رفاه و  خانه ھا صورت نگرفته و وزارت خانه از نظر قانون و نظام، تاکنون ادغامی در ارتباط با وزارت "

 ۵٣در استناد به ماده . اقی ھستند و ھيچ انحالل و ادغامی صورت نگرفته استالسابق به جای خودشان ب راه کما فی

تواند اين کار را انجام دھد، چرا که ادغامی تاکنون انجام نشده که او   قانونی وجود دارد و رئيس جمھور نمیۀشبھ

  ." دارد غير قانونیۀبخواھد وزيری را عزل و يا نصب کند و به نظر بنده اين کار رئيس جمھور شبھ

 ۀھاست، يعنی در واقع پس از جلس خانه  را برکنار کرده و در حال ادغام وزارتءنژاد وزرا در حالی که احمدی

نژاد و الريجانی، قضيه از اين جھت، امری انجام يافته است، اين دست نشاندگان رژيم استبدادی  ای با احمدی خامنه

اما در عين حال اين واقعيت .  دستور رھبرشان سرپوش بگذارندشان به نشينی خواھند بر ماجرای عقب در مجلس می

چرا که نزاع و درگيری ديگر . دھند که نزاع مجلس و دولت پايان نيافته و ادامه خواھد يافت را نيز انعکاس می

  .ھا نيست محدود به اين نزاع و اين ارگان

نژاد که اکنون ھمه پشت  دھای رقيب احمدیای که گذشت حمالت بان در ھفته. تری در جريان است درگيری گسترده

نژاد تشديد شد و دادستان تھران خبر از بازداشت تعدادی  اند، به باند طرفداران احمدی ای سنگر گرفته سر خامنه

يک نماينده مجلس به . اند در دولت را بر آن نھاده" انحرافیجريان "ديگری در ارتباط با جريانی داد که اکنون نام 

  . ھم از دستگيری افراد ديگری در آينده نزديک از افراد منتسب به جريان انحرافی خبر دادنام کريمی

نژاد، به اتھامات بسيار  ترين افراد به احمدی سازی برای بازداشت اسفنديار رحيم مشائی، يکی از نزديک پرونده

ھای  گروه. ائی خود رسيده استھای خارجی و فراماسونری بسط يافته به مرحله نھ متعدد که تا ارتباط با قدرت

گروه موسوم به . اند اللھی و برخی مقامات دولتی و دستگاه روحانيت ھم اکنون خواھان دستگيری وی شده حزب

ای در اين  ست با انتشار مقاله ھای نظامی و امنيتی جمھوری اسالمی ھای وابسته به ارگان  هللا که از گروه  انصار حزب

تر از فرقه علی  خطری بزرگ"، "فراماسون بودن"استار دستگيری فوری مشائی به اتھام ھفته در نشريه خود، خو

، "ھا ھائی در شھرستان بذل و بخشش"، "ارتباط و رفت و آمدھای مشکوک وی در شرق و غرب عالم"، "محمد باب

تر اقدام به   چه سريعنيروھای امنيتی بايد ھر: "گيرد شده و نتيجه می" توزيع پول و ارتباطات با آن سوی مرزھا"

  ."دستگيری اين شخص کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

. پيش از اين، مقامات رسمی جمھوری اسالمی نيز وی را متھم به فساد مالی و ارتباط با خارج از مرزھا کرده بودند

آيد که اگر اين اتفاق رخ دھد و وی دستگير شود، در آن  نژاد از وی، چنين برمی  احمدیۀبا حمايت ھمه جانب

نژاد منجر   احمدیۀين تکليف با کابينيتواند به تع ھا به مرحله جديدی وارد خواھد شد که احتماالً می ریصورت، درگي

ھای درونی جمھوری اسالمی ھر روز ابعادی  ھا فراھم است که اختالفات و درگيری در ھر حال تمام زمينه. گردد

  .تر به خود بگيرد گسترده

   

  گری سياسی، اوج ورشکستگی سياسی ھوچی

خواھند که  اند و چيزی جز اين نمی معروف شده" جنبش سبز"گروھی از طرفداران جمھوری اسالمی که به نام 

ھای ديگری از ھمين رژيم، جايگزين  ھمين جمھوری اسالمی فعالً موجود با کمی اصالح، بزک شود و مھره

  .ھای کنونی گردند، در اين ھفته، يک رسوائی ديگری عايد خود کردند مھره

ھای استبدادی  تر مردم ايران، ھمواره در سنگر مبارزات دانشجوئی عليه رژيم انشجويان ايران به عنوان بخش آگاهد

ای عليه ديکتاتوری و  حاکم مبارزه کرده و در طول دوران حيات جمھوری اسالمی، مبارزات متعدد و قھرمانانه

  .اند ارتجاع حاکم داشته

گرانه  ھای تھران و پلی تکنيک قصد داشتند در اعتراض به اقدامات سرکوب اهگروھی از ھمين دانشجويان در دانشگ

  . ارديبھشت دست به اعتصاب بزنند٢۵و ارتجاعی جمھوری اسالمی در 

خواھند بپذيرند در ميان  شان چيزی نياموخته و نمی ھای اعتراضی شنبه سران جريان موسوم به سبز که گويا از سه

تر از سرنگونی جمھوری  اند و به چيزی کم دگرگونی نظم موجود از طريق انقالبھای مردمی که خواھان  توده

اسالمی قانع نيستند، نفوذ و اعتباری ندارند، تالش کردند اعتراضات دانشجوئی را به نفع خود مصادره کنند و از آن 

  .المللی خود استفاده کنند الاقل برای مقاصد و معامالت بين

 ٢۵ دانشگاه در سراسر کشور به ابتکار سبزھا، قصد دارند در ۴۵ به راه انداختند که لذا در فضای مجازی جنجال

ھائی از کارگران از نمونه کارگران  گروه. ندازندراه بيارديبھشت که در اين ھفته بود، يک اعتصاب سراسری به 

  .اند صنعت نفت ھم پشتيبانی خود را از اين اعتصاب اعالم نموده

ای انتشار داد و  تر، بيانيه برای بازارگرمی بيش" شورای ھماھنگی راه سبز اميد"سبز، به نام ارگان رھبری جريان 

دانشجويان، پاسخ . آميز، شرکت نمايند ھای مدنی و مسالمت  در اين حرکت"از ھمه دانشگاھيان دعوت کرد که 

  حتا يک اعتراض قابل مالحظه ارديبھشت فرا رسيد و ٢۵. شان دادند گری سبزھا و رھبران شکنی به ھوچی دندان

شان  گری برای شکست سبزھا به توجيه. ھا در يک دانشگاه صورت نگرفت تا چه رسد به اعتصاب سراسری دانشگاه

اند که ھر گاه قصد  اما دانشجويان ھمواره نشان داده. روی آوردند و تشديد اقدامات امنيتی رژيم را مطرح کردند

ھا را از حرکت  تواند آن  رژيم نمیۀگران  شديدترين اقدامات امنيتی و سرکوبھای اعتراضی داشته باشند، حرکت

  .بازدارد

 ارديبھشت، دست به اقدامی اعتراضی عليه رژيم بزنند، ٢۵ھا نيز قصد داشتند در  اگر برخی از دانشجويان دانشگاه

شان، مھر ارتجاعی  راضی مستقلخواھند بر جنبش اعت ھا می گری سبزھا را ديدند و دريافتند که آن ھمين که ھوچی

گونه  ھا گروه اندکی طرفدار سبز ھم وجود دارد، ھمان پوشيده نيست که در دانشگاه. سبز بزنند، خود را کنار کشيدند

ھا نه  ھا ھست، اما جمعيت ميليونی دانشجويان دانشگاه ای ھم در دانشگاه اللھی طرفدار خامنه که گروه اندکی حزب

ھای مردم    ھا ھمانند عموم توده آن. اند اکثريت بزرگ دانشجويان مخالف جمھوری اسالمی. ھیالل سبزند و نه حزب
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خواھانه و رفاھی  یآزادايران، خواھان برافتادن جمھوری اسالمی، جدائی کامل دين از دولت و تحقق تمام مطالبات 

ن جمھوری اسالمی بروند که شعارشان پذيرند که زير پرچم گروھی از طرفدارا اين دانشجويان ھرگز نمی. اند مردم

تر است و خيلی که راديکال شوند، چيزی فراتر از اصالحات ناچيز  تر و نه کم جمھوری اسالمی نه يک کلمه بيش

  .خواھند در ھمين نظم ارتجاعی نمی

کنون با اعتبارند، ا  دانشجويان، کارگران، زنان و عموم مردم زحمتکش، رسوا شده و بیۀسبزھا که در ميان تود

ھا تالش  وقتی که آن. اند ھای اعتراضی مردم را پيشه خود ساخته شان ضربه زدن به جنبش ھای سياسی گری ھوچی

ای ھم  کردند، بر اعتراضات دانشجوئی مھر سبز بزنند، نه فقط مانع حرکت اعتراضی دانشجويان شدند، بلکه بھانه

دانشجويان اين . ھا را تشديد کنند شار و سرکوب در دانشگاهليسی رژيم دادند تا فوھای امنيتی و پ به دست ارگان

کنند  تری در جريان تمام اين رويدادھا کسب می ھا تجربيات بيش آن. کنند اقدامات خرابکارانه سبزھا را فراموش نمی

می و به مبارزات مستقل خود، از تمام جرياناتی که به نحوی از انحاء خواھان حفظ نظم موجود و جمھوری اسال

خواست دانشجويان ھمانند عموم مردم زحمتکش . دھند ھای کارگر و زحمتکش ادامه می ھستند و در اتحاد با توده

در اين مبارزه جائی برای سبز وجود . ھای وابسته به آن است ايران، برافتادن جمھوری اسالمی و تمام دار و دسته

شان را نشان  نخواھد کرد، بالعکس ورشکستگیگری سياسی ھم چيزی عايد جريان سبز  ھوچی. نخواھد داشت

  .دھد می

   

  


