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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ جون ١٣

 

 ايران در ھفته ای که گذشت
  

  رسد ی فرا مھا متي قشي از افزایدياز روز شنبه، موج جد. اند بازنده مردم

 در راني کارگران و زحمتکشان ایبار خود را برا  فاجعهجي نتاھا، متي قی آزادسازرفت، یار م که انتظگونه ھمان

در .  به خود گرفته استی جھشی مردم، رشدۀ روزمرازي کاالھا و خدمات مورد نیبھا.  آشکار کرده استديسال جد

 ني در ارانيد، مرکز آمار ا اعالم شده بود درص١١ از شي بی رسماً کم]حوت[ که نرخ تورم در اسفند ماهیحال

 که ست ی در حالنيا.  درصد اعالم نمود١۶ / ٧ ی سال جار]ثور[ ماهبھشتي نرخ تورم را در اردنيانگيھفته، م

  . درصد محدود خواھد ماند١٣ / ۵ به شي افزاني اکرد، ی ادعا مني از اشي پی بانک مرکزسيرئ

 حال در گزارش خود آورده است که نرخ ني در عست، یلت اعالم آمار دوی که اکنون منبع اصلراني آمار امرکز

 در یعني. دھد ی نشان مشي درصد افزا٢۶ ماه سال گذشته، بھشتي با اردسهي در مقای سال جاربھشتيتورم در ارد

 خود را از دست داده و دي قدرت خرھارم چکي کارگر و زحمتکش، یھا ، توده٨٩ ماه سال بھشتي با اردسهيمقا

 چند ماه، در ني در ای نقدۀاراني درصد و ١٠ر از مت کیزاني دستمزد و حقوق به مشيافزا. ندا  شدهرتريفق

 یوار بھا  جھششياما معضل افزا.  را جبران کنددي از کاھش قدرت خریمي نتوانسته ی حالت، تنھا منيتر نانهيب خوش

 بر ست یا  دو ماه گذشته، تنھا مقدمه آن در طولی درصد۵ شيافزا.  استشي نرخ تورم ھنوز در پجهيکاالھا و بالنت

 ی آزادسازیاسي سیامدھاي مقابله با پی چند ماه گذشته، برانيدولت در ا. ندهي آیھا  آن در ماهی تصاعدشيافزا

 ھا  تي محدودنياکنون ا.  قائل شده بودھا کاالیا  پارهمتي قشي افزای را برایئھا تي به اشکال مختلف، محدودھا متيق

  .ندا  شدهدهيبرچ

 بر ی مبنی مقدماتیھا ینيچ  و کبراا ھفته، پس از صغرني در ای وزارت بازرگانی داخلی مقام معاونت بازرگانقائم

 که وزارت ني است، با اشاره به اافتهي شي افزایئ اقالم مواد غذااي و در دنست یعي طبی امرھا متي که نوسان قنيا

 به یمتي قدرت مانور قميخواھ ی است و اکنون مشده واقع  مورد سؤالدکنندگاني تولی بارھا از سویبازرگان

  : گرفتجهي را زد و نتاش یئ حرف نھامي بکشروني را از تنگنا بدي و تولميکارخانجات بدھ
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 ما را به تواند ی شکل گرفته است، نمی اقتصاد رقابتکي هي قانون بر پای اقتصاد ما که بعد از اجرای کنونیفضا "

 ني تمام کاالھا در امتي که قست یعي طبنيبنابرا.  که در گذشته وجود داشت، برگشت دھدتمي قتي تثبیھا استيس

 ھا متي قشيافزا. ھاست متي قشي از نوسان ھم، ھمان افزایالبته منظور و."  داشته باشندیدامنه ممکن است نوسانات

عالوه بر .  فراتر از گذشته استراي بسیزي رخ دھد، چديچه که با  وجود داشته و قطع نشده است، آنزيدر گذشته ن

  . خود را فوراً آشکار خواھد کردراتيثارد معادله شد که ت نرخ تورم واشي افزای برایگري ھفته عامل دني در ان،يا

ً ارزش پول رسمني اۀ روز چھارشنبی مرکزبانک  ١١ با روز قبل از آن معادل سهي کشور را در مقای ھفته، رسما

اکنون .  شده بودنيي ھزار و پنجاه تومان تعدالر نرخ ،ی سال جارۀبات مجلس در بودجطبق مصو. درصد کاھش داد

 ١۵۴۶شنبه   که در روز سهزي نوروي ی برابررخن.  داده استشي تومان افزا١١١٧ نرخ را به ني ایبانک مرکز

  .افتي شي تومان افزا١٧١٨ بود، به  لایر٧تومان و 

 کي نرخ ارز در بازار ظرف شي افزااستيس: " نوشتیانک مرکز مقام بکي فارس از قول ی دولتیخبرگزار

 نرخ ارز بازار شي افزااستيس: " افزودیو."  نرخ ارز انجام شده استیساز کساني یروز، به منظور اجرا

 با لي دلنيبه ھم.  بازار برودنگ به جتوانست ی نمی تعادل بازار بوده و بانک مرکزهي مطابق با نظرقاً ي دق،یرسم

  ." داداني در بازار پای دو نرخدالر ی به ماجرااستي سني ایاجرا

 شي معتبر و طال را افزای ارزھای تورم، خود به خود بھاشي و افزا ارزش لایری که کاھش واقعست یتي واقعنيا

ام دولت اقد.  کردداي پشي طال افزای بھازي و ن با لایردالر ی نرخ برابروستهي پی سال جارلي از اوارو نياز ا. دھد یم

 کاھش ارزش ني ایآشکار بود که دولت به زود.  بودیموقت ی اقدام،ی نرخ برابری ثابت نگھداشتن رسمی برازين

 که در یداران هي رو، دالالن و سرمانياز ھم.  خواھد دادشي را افزای خارجی و نرخ ارزھارديپذ ی را رسماً ملایر

 چشم کي و حاال در دندي خرختي به بازار ریرا که بانک مرکز یدالر اردھايلي تحوالت قرار داشتند، مني اانيجر

  .زنند ی مبي به جی داللني تومان از ااردھايلي ھم زدن، مبه

 از یگري جزء دزي نشي افزاني که اگردد ی دولت بازمی اقتصاداستي ارزھا به سی بھای رسمشي افزاۀلأ اصل مساما

 ستي ننيله اأ تمام مس،ی مقام بانک مرکزی خالف ادعانيبرابنا. ھاست متي قی و بخش مکمل آزادسازاستي سنيا

 معتبر ی ارزھاگري و ددالر نرخ ی دولت در آزادسازاستيبلکه اساس س."  به جنگ بازار برودتوانست ینم"که 

 ی بھاندهي آیدر روزھا.  انجام گرفت، آغاز کار استی بانک مرکزیچه که روز چھارشنبه از سو اما آن. است

  .افتي خواھد شي ارزھا باز ھم افزای رسمري و غیرسم

 در بازار وروي و دالر ی ارزھا را اعالم نمود، بھای بھای رسمشي خبر افزای پس از آن که بانک مرکزبالفاصله

 اعالم کرده است که اگر شيشاپي ھم پیبانک مرکز.  کردداي پشي افزا،ی رسمشي از افزاشي تومان ب۵٠ تا ٣۵ نيب

 ني کارگران و زحمتکشان در اتياما وضع.  دادخواھد شياشته باشد، باز ھم، نرخ ارزھا را افزا ادامه دیروند فعل

  شود؟ ی چه مانيم

 ۀله متمرکز است که کدام بخش طبقأ مسني ای بر روشان لي تحلمي رژیھا  و روزنامهھا ی که خبرگزاری حالدر

تر  تر، و درآمد دولت از فروش گران دام بخش کم و کبرد ی سود می اقدام بانک مرکزني از اتر شي بدار، هيسرما

  .ستي ناني در می ماجرا صحبتني ای اصلۀ خواھد بود؟ از بازندزانيارزھا چه م

 مورد ی کاالھای درصد بر بھا١١ ندارد که الاقل ني جز ایگري دی درصد نرخ ارزھا، معنا١١ متجاوز از شيافزا

ھم اکنون .  نخواھد شدندهي آیھا ھا و ماه  موکول به ھفتهزي نشي افزانيا.  توده مردم زحمتکش افزوده خواھد شدازين
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 ھفته، اني دو روز پاني ھمۀدر فاصل.  شده استمتوقف کاالھا دي جدی بھانيي تعی عمده، برایھا  و فروشديخر

  .اند  شدهیآور ھا جمع  از مغازهندهي آیھا ھا در ھفته تر آن  فروش گرانی از کاالھا برایاريبس

 مي رژیھا یروز پنجشنبه خبرگزار.  درآمده استقي بورس به حالت تعلقي بزرگ از طریھا  و فروش شرکتديخر

ناظر تاالر .  درآمده استقي در بورس کاالھا به حالت تعلی محصوالت فوالدۀگزارش کردند که از امروز عرض

 متي در خصوص قدي جدیريگ ميھا تا تصم  اساس، عرضهني اهب: " بورس کاالھا گفتی و فلزی صنعتنگير

  ." افتادقي به تعویمحصوالت فوالد

 شي از افزایدي روبرو شدن با موج جدی خود را برادي است، باشي که در پیا  ھفتهني ھم  از روز شنبهران،ي امردم

  . کاالھا آماده کنندیبھا

  

  شوند ی ممارستاني بی  روانهی که به علت فضولیئآخوندھا

 زنان ی و بدپوششی بدحجابۀ بود که به بھانافتهي انتشار مي مردم با عوامل رژیري از درگی اخبارر،ي اخیھا  ھفتهدر

 م،ي رژۀگران  اقدامات سرکوبنيواکنش مردم در قبال ا. کنند ی مري و دستگدھند ی قرار مني و توھريرا مورد تحق

  . شده استلي تبدی اسالمی سرکوب جمھوریروھاي نی برای معضل جدکي زنان، به هيعل

 مرعوب کردن ی برایا لهي در تالش است از آن وسمي رابطه در تھران رخ داد، که رژني در ھمی ھفته، اتفاقني ادر

 آخوند که کيچه که روشن است،  اما آن. اند  متناقضی به کلافتهي ماجرا انتشار ني که از ایئھا گزارش. مردم بسازد

 مارستاني بۀ و روانخورد یاست توسط دو مرد کتک م" ان تھریامام جماعت دانشگاه علوم پزشک "شود یگفته م

. شوند ی ممارستاني بۀ و روانخورند ی فضول کتک می ماه، آخوندھاکيتر از   بود که کمی موردني دومنيا. شود یم

امام جماعت مسجد  "یئ ھوایروي نی متر٣٠ اباني خۀ، در محدود]ثور[ ماهبھشتي در اواسط اردني از اشيپ

 ۀکند، روان"  از منکرینھ" خودش ی دختر و پسر جوان شده بود تا به ادعاکيتھران که مزاحم " نيانصارالحس

 استفاده یش را از دست داده و اکنون از چشم مصنوع چشمکي کند، یطور که ادعا م  شده بود و آنمارستانيب

  .کند یم

 شده في تحریله را به شکلأالش است، مسر ت دمياما رژ.  باشدی فضولني ھمۀ از نمونرسد ی ھم به نظر مري اخمورد

 آخوند در نيخود ا.  زنان، استفاده کندژهي مردم، به وهي خود علۀگران درآورد و از آن در خدمت مقاصد سرکوب

  : کردفي تعرني ماجرا را چنمارستانيب

 خود در ی ملک به ھمراه دو نفر ھمراه داخل خودرواباني از ختر نيئ پایعتي شراباني در خهشنب  شب سه٢٢ ساعت 

 یاراذل و اوباش برااز  نفر ٢ که ميمشاھده کرد. ميدي دختر جوان را شنیادھاي فری که ناگھان صداميحال عبور بود

 م،ي بردورشي اراذل و اوباش سمت نجات دختر به ی صحنه براني اۀبا مشاھد. اند  دختر جوان اقدام کردهکي شيربا

 در دست داشت، چند ضربه به چشم من وارد آورد و یا  نوشابهۀشيھا که ش  از آنیکي و ميبا مقاومت روبرو شداما 

 روز گذشته با ۀحادث"شنبه اعالم کرد که   روز سهی اسالمی جمھورسيلو فرمانده پنياما جانش. بعد ھم فرار کردند

 ني اندهي متعارف در ارتباط است و تا چند روز آري غیھا ی دوستني نامتعارف و ھمچنوشش و استفاده از پیبدپوشش

 و ھم ري ارتباط دستگني تھران اعالم کرد که دو مرد و دو زن در ایروز پنجشنبه دادستان." شوند ی مريدو نفر دستگ

  .دھد ی پرونده خبر مني و قاطع با اعي از برخورد سری دادستانهياطالع. برند یاکنون در زندان به سر م

 نجات ی برا،ی آخوند امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی کامال روشن است که ادعای و دادستانسيلوت پ اظھارااز

 در یستيبا ی در آن صورت دو زن و دو مرد ھم اکنون نمداشت، ی متيچرا که اگر واقع. دختر جوان، دروغ است
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 ھم با اظھار سيلو فرمانده پنيجانش. شدند یم ري دستگ،اند  که به زنان تعرض کردهیزندان باشند، بلکه فقط مردان

 ی فضولماند، ی میچه که باق آن. اند  داشتهی و دوستیئ آشناگريکدي دو زن و دو مرد با ني که اکند ینظر خود پنھان نم

  . از منکر بوده که منجر به نزاع شده استی ھمان به اصطالح نھايآخوند 

 دو مرد ني خواست که با امي رژئی قم، از قوه قضایندھا از سران آخویرازي واقعه، ناصر مکارم شني ای پدر

 امر به معروف و ی کسگرياگر محکم برخورد نشود، د:  گفتیو.  برخورد شوداالرض یجوان به عنوان مفسد ف

  . از منکر نخواھد کردینھ

 خرداد ٢۵از  برخورد با بدپوشان ی برایدي از آغاز طرح جدی اسالمی جمھورسيلو که پھاست یساز نهي زمني ابا

 و مازندران الني گیھا  خرداد در تھران و استان٢۵ از سيلو طرح، پني اساس اهب: " گفتیو.  خبر داد]جوزا[ماه

 روز بعد، در ١٠ خواھد شد و از کنترل ساعته ٢۴ھا به صورت  ھا و پارک گاه تفرج. گذارد ی مء را به اجرانيا

  .اھد آمد درخوء اجراۀ به مرحلزي کشور نیھا  استانگريد

 زنان در فصل تابستان به هي علژهي خود را به وۀگران  سرکوبیھا  طرح،ی اسالمی جمھورميھاست که رژ  سالاما

 آخوند و ج،ي بسس،يلو پیھا یگر سرکوب. اند ھا با شکست روبرو شده  طرحني ای درآورده است، تمامء اجراۀمرحل

 و شوند ی مري درگمي که با عوامل مزدور رژروست ني از ھم.تر ساخته است  خشم مردم را افزونم،ي عوامل رژگريد

ھا  از نفرت و انزجار آنیزي چزي مردم به مجازات محاربه و مفسد نديتھد. کنند ی ممارستانيھا را روانه ب  آنیگاھ

  .نخواھد کاست

در .  کنندیستادگي امي عوامل رژیئ و زورگوی قلدرمنشني که در برابر ااند دهي رسی به آن درجه از آگاھراني امردم

 و از زنديخ یھا برم  به مقابله با آندھند، ی زنان را مورد تعرض و سرکوب قرار مم،يھر کجا که مزدوران رژ

  . به خود راه ندھندیھا ھراس  شدن با آنريدرگ

 ی زندگ داشته باشند و ھر گونه دخالت دولت دری در انتخاب پوشش آزادديزنان با.  گردددي ملغا بای اجبارحجاب

  . مردم و مناسبات زن و مرد ممنوع گرددیخصوص

  

  .روم ی کنار نمست،ي غنائم نمياالن وقت تقس: ديگو ی نژاد میاحمد

 بود و حضور یني ھفته سالروز مرگ خمنيدر ا.  ھمچنان ادامه داردم،ي رژی درونیھا دار کشمکش  دنبالهداستان

 زي مراسم نني که است ی اکنون چند سالم،ي رژیھا یريات و درگ اختالفديبا تشد. ی بر سر قبر وميسران مقامات رژ

 که سرنِخ اُمت حزب هللا را در دست خود یا نهدفتر خام.  شده استی درونیھا  حسابهي تسوی برایگري دۀعرص

قف ھا شعار دادن و بر ھم زدن و متو  آنفهيوظ.  گروه قرار داده استني مراسم بر عھده اني در ایدي جدۀفيدارد، وظ

 نژاد یامسال قرعه به نام احمد. اند  ھدف قرار گرفتهیاسي که به حسب اوضاع سست ی افراداي فرد یکردن سخنران

 ی وی مانع از سخنرانداد،ي داشت با شعار و داد و بفهيهللا وظ  حزبۀ در صحنشهي اُمت ھمني بود و اردهاصابت ک

 شاد و خرسند بود، امسال اري بسیني حسن خمهيهللا عل  نقش حزبني ای که سال گذشته از اجرانژاد یاحمد. گردد

 که نوبت او ھم افتي کند، دری سخنرانت که خواسنياو به محض ا. ديرس ی به نظر می ناراحت و عصبانداً يشد

 قابل ۀ رساند و نکتانيهللا به پا  امت حزبیاھوي ھاني خود را در می بود، سخنرانی با ھر زحمتنيبنابرا.  استدهيرس

هللاِ حاضر در صحنه، اما در واقع خطاب به   حزبسي بود که او در ظاھر خطاب به رئني ھم ھماش ی سخنرانذکر

  . دي شما ھم خواھد رسنوبت:  خود گفتیرقبا
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 شده بود، ینينش   وزارت نفت مجبور به عقبی سرپرست برانيي که بر سر تعنژاد ی احمدھا، یري درگني اۀ ادامدر

 نبود که بتواند یزي آن چر،يي تغنياما ا.  نمودنيي وزارتخانه تعنيد خود به عنوان سرپرست اون بان  را از دریفرد

  . کندام چون نفت آری مھمۀ را بر سر وزارتخانبي رقیباندھا

 در امور یريگ مي حق تصمی در مورد واگذارراني وزتأي اقدام ھنژاد، ی به احمدی رسمیا  با ارسال نامهیجانيالر

 نامه آمده است به نيدر ا.  جمھور را خالف قانون اعالم نمودسي رئۀژي وندگاني متشکل از نمایھنفت به کارگرو

 مفاد ني بنابراشود، ی مزي واری ارزۀري حاصل از صادرات نفت به حساب ذخديموجب قانون برنامه پنجم عوا

  .  قانون استري وجوه حاصله به حساب مذکور، مغازي به ضرورت وارحي عدم تصرثي از حنامه ميتصم

 ني کالن ای مجلس و دولت بر سر وزارت نفت، بر سر درآمدھای که دعوادھد ی نشان می نامه به خوبني امفاد

 و تمام آن را خود ردي خود در نظر بگی رقبای برای سھمغماي خوان ني از اخواھد ی نمنژاد یاحمد. وزارتخانه است

 و وزارت دھند ی تن نمنژاد ی خواست باند احمدني به اگري دیاندھا که بی گرفته است، در حالاري در اختیئبه تنھا

  . اند  کردهلي خود تبدیري مھم درگیھا  از عرصهیکينفت را به 

  .  استافتهي شي او افزاکاني از نزدی تعدادی برکناری برانژاد ی احمدبي رقیھا  حال فشار گروهني ھمدر

 از ی اسالمی درصدد ضربه زدن به نظام جمھوری انحرافانيجر: "ت در سپاه پاسداران گفیا  خامنهۀني نمانيجانش

 از انجمن ی است و حتعهي شخي تاریھا تر از ھمه انحراف  خطرناکديانحراف جد." " امکانات خود نظام استقيطر

د،  گره باز شوني که اميدواريام. اند  جمھور گره خوردهسي با رئی انحرافاني جریرؤسا." "تر است  خطرناکهيحجت

 که رأس ميري موضوع را بپذني اميتوان ی میزمان. مي باشکي تفکني شاھد اھا ی زودني سخت است که به اارياما بس

 را ري انحراف اختوان ی افراد در دولت وجود دارند نمني ای حذف شود و لذا تا وقتی جمھورسي توسط رئدي جدۀفتن

  ." برخورد خواھد کردی انحرافانيران قاطعانه با جرسپاه پاسدا: " سپس افزودیو."  دولت پاک کرداناز دام

 و یسي انگلی انحرافاني مجلس گزارش کرد که جری ملتي امنونيسي عضو کمکي فارس از قول یخبرگزار

 و وزارت ی قضائه قو،ی دادستانیله با ھمکارأ مسني به ایدگي جھت رسیا تهي کملي از تشکیو. اند یستيونيصھ

  . س خبر داد مجلونيسياطالعات در کم

 برگ کي ھا نياگر ا: " خود دفاع کرد و گفتیراموني پۀ اما در اجالس استانداران سراسر کشور از حلقنژاد، یاحمد

 سوء یو." ست ی ھم که منتشر شده سندسازريمطالب اخ. کردند ی داشتند، در بوق و کرنا می مشائیتخلف از آقا

 ھم سوء  لایرکي یمي رحی که آقاميگو ی منانيمن با اطم: "افزود انکار نمود و زي را نیمي رحی مالیھا استفاده

 طلسم من را بشکنند تا ھمه نديايخب ب. اند  که من را طلسم کردهکنند ی عنوان مگونه ني ھم ایبرخ. استفاده نکرده است

. دھم یدامه م به راه خود اب،ي رقیھا  گفت، به رغم مخالفت گروهزي ناش یونيزي تلوی در گفتگویو." راحت شوند

 ی در جمع استانداران به رقبانژاد یاحمد.  راگراني و نه برداشت دکند ی مءدولت برداشت خود را از قانون اجرا

  ." دھم ی نمء استعفاست،ي غنائم نمياالن وقت تقس: "خود گفت

. ره زده است خود به ھم گني و مشاورني سرنوشت خود را با گروه معاوننژاد، ی که احمدرسد ی به نظر منيچن

 و یا  که تاکنون خامنهنيا. کند یھا دفاع م  از آنداً ي بلکه شدست،يھا ن  آنی نه فقط حاضر به برکنارن،يبنابرا

 ۀني دارند که در کل منجر به کنار رفتن کابمياند، از آن ب  افراد نکردهني ایري اقدام به دستگ،ی وبي رقیھا گروه

  .ستي نمي لحظه به نفع رژني که ھنوز در ایقاتفا.  گرددی وی و استعفانژاد یاحمد


