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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ جوالی ١٧

  

 ايران در ھفته ای که گذشت
 

   در عراقی اسالمی جمھوریھا ئیماجراجو

 که گذشت یا در ھفته.  شده استلي تبدراني مردم ای برای جدی در عراق، به خطری اسالمی جمھورئیماجراجو

 مناطق به ني از مردم ایتعداد. باران کرد  کردستان عراق را توپی مرزی روستاھاگري بار دی اسالمیجمھور

 جادي از ایدي حال اخبار جدنيدر ھم.  خود را رھا کردند و آواره شدندی خانه و زندگی و گروھدنديقتل رس

 داخل عراق انتشار ی و احداث جاده توسط سپاه پاسداران در مناطق مرزیر مناطق مرز دیاستحکامات نظام

  .افتي

 متقابل مقامات و یدھاي و تھدی حمالت لفظدي عراق و تشدی اعتراضات کردھا،ی اسالمی اقدامات جمھورني اامديپ

  . بودامريکا و دولت ی اسالمی جمھوریسران نظام

 ی جمھورري شدن سفی که خبر از زخمدي رسئی روز ھفته به جانياصمات، تا آخر مخدي و تشدھا یري درگني اۀادام

 ی در خبرسنا،ي ایتنھا، خبرگزار. ستي ھنوز روشن نهي قضنيابعاد ا.  در عراق و ھمکاران او داده شدیاسالم

ص مورد  نامشخیا در حادثه" ش و ھمکاراناق در عرراني اريسف: " واقعه نوشتني اراموني و مبھم پیچند سطر

 در راني اري حادثه سبب مجروح شدن سفني برخورد کرده، که ایھا با موانع  آنیحمله قرار گرفتند و خودرو

 است یش در حال بررس وقوعلي حادثه و دالنيا: "ديافزا ی مريسپس از قول سف."  شده استیعراق و ھمکاران و

  ". شوندايله را جوأ مسني الي دالارند دیوالن عراق سعؤو مس

 ی کردستان عراق مبنیباران مناطق مرز  توپی برای اسالمی جمھورھاتي که توجافتي درتوان ی حادثه مني ھماز

 دي تشدانگري و صرفاً برديگ ی منشأ مگري دی از جاباشد، ی مانيچه که در جر  اساس است و آنیبر حضور پژاک ب

 به یدھ  نفوذ و مداخله در عراق و جھتۀطي بر سر حی اسالمی و جمھورامريکا دولت یھا یريتضادھا و درگ

 و ی اھداف و مقاصد اقتصادشبردي پی براامريکا که دولت یدر حال.  کشور استني ای کنونیاسيتحوالت س

 کند تي حاکم بر عراق تقوۀ را از درون طبقیني معیاسي سیبند  دستهکوشد ی خود در عراق، میستيالي امپریاسيس

 یبند  دستهني در ادانند، ی مامريکا ی نظامۀ مداخلوني خود را مدی کنونیاسيست ي کشور که موقعني ایو کردھا
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 در عراق مداخله یستي پان اسالمی تحقق اھداف و مقاصد ارتجاعی که آن ھم در پ،ی اسالمی دارند، جمھوریجا

 در یاقدامات نظام با کوشد ی مرو نياز ا. نديب ی شده مفي طرفدار خود را تضعیگرا  اسالمیھا  گروهتيدارد، موقع

 عراق به یاسي بر تحوالت سیرگذاريثا تی برایازاتيھا امت  دھد و از آنشي عراق را افزایمرزھا، فشار بر کردھا

  .ردي بگعهي شیگرا  اسالمیھا نفع خود و گروه

با  بلکه ست،ي عراق نی و ترساندن کردھادي تھدی برای نظاماتيش محدود به عمل البته اقداماتی اسالمیجمھور

 ني دست دارد و از ازي نی و حمالت راکتھا یگذار  در بمبعه،ي شیھا ستي از تروریا ژهي ویھا مسلح کردن گروه

 ھم بي رقستي تروریھا  کشمکش و رقابت گروهني ار که دستي ندهي پوشزي نتي واقعنيا. کند ی استفاده مزيحربه ن

 ژهي منطقه به وی عربیھا ھا دولت پشت سر آن که شوند ی متي حاکم عراق تقوۀ از طبقئیھا  جناحیاز سو

  .عربستان قرار دارند

ھا،   چند سال گذشته آنیھا  عراق و رقابتی در امور داخلگانهي بیھا  دولتی و نظامیاسي سیھا  دخالتني اۀجينت

ر از  که خبستي نیروز. بار بوده است  فاجعهی و فقر و بدبختی کشور عراق، کشتار صدھا ھزار تن عراقیرانيو

 و امريکا یھا گرچه دولت.  منتشر نشودشور کني ایرنظاميھا تن از مردم غ کشته و مجروح شدن الاقل ده

 پشت پرده، تضادھا و اختالفات خود ی با زد و بندھااند، دهي در طول چند سال گذشته ھمواره کوشی اسالمیجمھور

 بند ی توافقات پاني از دو طرف به اکي چي که ھئیجا  نفوذ در عراق کاھش دھند، اما از آنۀطيرا بر سر ح

 مرحله از ني به اگرياوضاع بار د.  استدهي متقابل انجامداتي شده و گاه به تھددي تشداختالفات وستهياند، پ نبوده

به ارسال " اگر ديگو ی و مکند ی مدي را تھدی اسالمی اکنون جمھور،امريکا دفاع ريوز.  استدهي تضادھا رسديتشد

  ". مقابله برخواھد خاستبه جانبه کي در صورت لزوم امريکا ادامه دھد، ی افراطیھا  گروهیسالح برا

 دھند، یر منطقه مورد ھدف قرار مامريکا را د یھا گاهي که پاکنند ی مدي تھدزي نی اسالمی جمھوری نظامفرماندھان

 د،يگو ی ھم می اسالمیجمھور اطالعات ريوز. کشانند ی آزاد میھا  و جنگ را به آببندند ی ھرمز را مۀتنگ

  . استی توخالامريکا داتيتھد

 داتي که اغلب، تھدست یقتي حقزي نني اما است، ی توخالی کنونۀ ھر دو طرف در لحظداتي تھدت،ي در واقعگرچه

  .ھاست  برافروختن جنگی برایساز نهي مقدمه و زمی ارتجاعیھا دولت

طبقات حاکم کشورھا، . نديآ ی نمديالساعه پد  خلقدھند، یم رخ داده و ی ارتجاعیھا  دولتاني که مئیھا جنگ

 کم دامنه فراھم ی و نظامیاسي سیھا یري و درگدھاي تشنجات، تھدرشته کيھا را با دامن زدن به   جنگنيمقدمات ا

 یھا  دولتۀ سال٨ فراموش کرد که جنگ دينبا. کنند ی را آغاز میاري مناسبت جنگ تمام عیتي و در موقعسازند یم

 طبقات ۀطلبانه و جاه طلبان  اھداف و مطامع توسعهی دو کشور قربانني تن از مردان اھا ونيلي و عراق که مرانيا

 ني طرفی لفظداتي و تھدیاسيبا حمالت س.  کردی را طی روندني چنکي و عراق شدند، رانيحاکم بر ا

 ی و سرانجام به جنگديدو کشور کش ی در مرزھای و اقدامات نظامیري شد، به درگدي تشداافروز، تضادھ جنگ

 یاسي سداتي تھدني که ھمابدی ي مشي افزازي خطر وجود دارد و مدام نني ازي امروز ننيبنابرا.  شدلي تبدیسراسر

 دي بارانيمردم ا. د شولي کند، به جنگ تبدجابي اني که منافع طرفني معی در مقطعی مرزی نظامیريو درگ

 ٨بارتر از جنگ   فاجعهدي تردی برافروزند که بی جنگني مرتجعگري بار دکي  باشند و اجازه ندھند کهاريھوش

 دي بارانيمردم ا.  در عراق را محکوم کنندی اسالمی مداخالت جمھوردي باراني مردم انيبنابرا. ساله خواھد بود

 تمام دي بارانيمردم ا.  کردستان عراق محکوم کنندی روستاھاهي علھا را در مرزی اسالمی جمھوریاقدامات نظام

 زحمتکش یھا  تودهدي عایزي بزرگ چیا  را که جز فاجعهی اسالمی جمھورۀطلبان  و جنگیستيتاريلياقدامات م
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  .نديمردم نخواھد کرد، محکوم نما

  

   کارگران و زحمتکشانشتي تنزل سطح معی برادي جدرنگين 

 ی کل بانک مرکزسي کشور، رئی رسم مکرر بر سر حذف چند صفر از پولیھا بي و تکذدئي پس از تأسرانجام،

 ی برای بانک مرکزشنھادي پاتي دولت عصر روز گذشته، موافقت خود را با کلتأيھ: "روز دوشنبه اعالم کرد

 طرح که شامل نام اتي از جزئبخش اساس قرار شد، آن نيبر ا: " افزودیو."  اعالم کردی صفر از پول مل۴حذف 

  ". گذاشته شودی عمومی به نظرخواھی بانک مرکزاستي سقي است، از طر و جزء اعشار آندي جدیواحد پول مل

 ی بانک مرکزۀ آن اعالم نشده، بلکه بر عھدقي صفر حذف شود، ھنوز زمان دق۴ ني قرار است ای که از کنيا

  .قرار گرفته است

 ارزش پول ی کاھش رسمھا، متي قی و آزادسازیساز ی خصوصاستي سۀ روشن بود که در ادامشيھا پ  مدتاز

 خود، یھا  طرحشبردي پی است که براني چنی اسالمی کار جمھوروهياما ش. کشور در دستور کار دولت قرار دارد

 تا باالخره کند ی مدئي و دوباره تأبي تکذا سپس آن رد،ي نمایابي تا واکنش مردم را ارزکند ی طرح را مطرح مءابتدا

. دينما ی آن را اعالم می رسمبي مراحل است که خبر تصونيز اپس ا.  شودلي تبدی عادی مردم به امرانيدر م

 ی تفاوتزي نهيدر اصل قض. دي رسبي به تصوب،ي و تکذدئي تأني کشور، با ھمی صفر ھم از پول رسم۴حذف 

  .دي درآء اجراۀ قرار است به مرحلی که حاال از ککند ینم

 که از عمر ی سال٣٢ است که در طول تيع واقني به امي اذعان رژزي ارزش پول، قبل از ھر چی رسمکاھش

.  روبرو بوده استیختگي و از ھم گسیثبات ی با بران،ي ایدار هي اقتصاد سرماگذرد، ی مراني در ای اسالمیجمھور

 سطح جه،ي و در نتافتهي کاھش وستهيپارزش پول .  دوران بوده استني از مختصات بارز اقتصاد در ایکيتورم 

ً تنزل کرده است کارگران و زحمتکشتيمع  صفر چه ۴ شدن طرح حذف ئی به بعد با اجرانياما از ا. شان دائما

 کاالھا، مجزا از نرخ معمول ی بھاشي افزاکي روز آن، ھمراه با ني طرح از ھمان نخستني ایخواھد شد؟ اجرا

 ئی با اجراد،يخر ی ھزار تومان م٩ ی را به بھائی که اگر فرضاً امروز کاالرت صونيبه ا. رشد تورم خواھد بود

 ی فاقد ھر گونه ارزشگريچون ھزار تومان، د. دھد ی مشي ھزار تومان افزا١٠شدن طرح، فروشنده آن را به 

ً ي سرراني اري نظی در کشورژهي به ودي ارزش پول جدابد،ی ي جا خاتمه نمنيله به ھمأاما مس. است ی  کاھش معا

ً پولابدي  که ارزش پول شما حتا به ديشو ی متوجه می پس از مدت کوتاھد،يانداز کرده باش  را پسی و اگر فرضا

  . استافتهينصف کاھش 

 معادل دو ورو،ي کيھا شد، در ظاھر، مثالً   آنی پول قبلنيگزي جاوروي ئی اروپای از کشورھای که در برخیوقت

 اما پس ن،ئينرخ تورم پا که اقتصاد اروپا در آن زمان بالنسبه رونق و ثبات داشت و نيبه رغم ا.  بودالمانمارک 

 دي حاال باپرداختند، ی مارک مکي ني که سابق بر ائی ھمان کاالی که اکنون براافتندي ماه مردم درچند از گذشت

 خود را از ی قبلدي درصد قدرت خر٣٠ تا ٢٠ در عمل، به طور متوسط، کارگران الاقل یعني.  بپردازندوروي کي

 ماجرا، مردم آن نيپس از ا. افتي کاھش ھا آنانداز   نسبت پسني داشتند، به ھمیا  که اندوختهئیھا دست دادند و آن

 شي چه پوروي ی در کشورھانندي پول موافقت نکرده بودند و منتظر بودند که ببريي که با تغئی اروپایکشورھا

 حاکم دار هي سرماۀ اجازه را به طبقني پول ادامه دادند و اضي سرسختانه به مخالفت خود با تعوگريخواھد آمد، د

  . را تنزل دھدشان شتي سطح معباره کي پول، به ضي تعورنگي ننياندادند که با 

 ُبرند ی است، بلکه خودشان متي مردم حائز اھمی و نه نظر و رأخواھد ی حاکم نه از مردم نظر مۀ که طبقراني ادر
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 آگاه دي از ھم اکنون بارانيحمتکش مردم ا کارگر و زیھا  تودهکنند، ی مخواھد یشان م  و ھر کار دلدوزند یو م

 کي ھم اکنون با راني که اقتصاد ایطي در شراد،يد واحد پول جی و برقراری صفر از پول رسم۴باشند که حذف 

 شان شتي در سطح معدي و تنزل شدھا متي جھش بزرگ در قکي درصد ھمراه است، به ٢٠نرخ تورم متجاوز از 

تمام .  استراني مردم اهي علآورد، ی درمء اجراۀ را که به مرحلی ھر طرحی اسالمیجمھور. ديخواھد انجام

 و دارند هي سرماۀھا ھستند، در خدمت منافع طبق  کردن آنی در حال عملی در پی پکه دولت ی اقتصادیھا طرح

  . کارگران ندارندی برای نفعنيتر کم

  

  ی ادغامیھا خانه  در وزارتیري و درگتشنج

 زي نتر نئي وجود دارد، به ادارات و مؤسسات سطح پای اسالمی جمھوری باالیھا  ارگان که در ی و مرجھرج

 راه و مسکن یھا خانه  دولت، ادغام وزارتتأي مجلس و ھانيھا نزاع و کشمکش م پس از مدت.  شده استدهيکش

 کارمندان اني در م کار به کشمکش،ءرا گام اجنياما از ھمان نخست. ستءا اجراۀ در مرحلاي و گودي رسبيبه تصو

  . استدهيھا کش خانه  وزارتنيا

 آفتاب روز چھارشنبه گزارش کرد که اوضاع در ساختمان سابق وزارت راه متشنج است و کارمندان یخبرگزار

  . ھستندیري درگۀ در آستانی ادغامۀخان دو وزارت

ه منتقل به ساختمان وزارت را ]سرطان[ ماهري تستمي گزارش کرد که کارمندان وزارت مسکن در بی خبرگزارنيا

 ني خود به ایھا  و اتاقزي و مء فضاليمقاومت کارمندان راه در تحو"تر از دو روز شدند، اما پس از گذشت کم

با "کارمندان مسکن : ديافزا ی مش گزارنيا."  استدهي انجامی جدی اداریھا یري به درگزي قبالً عزھمانانيم

 و ختهي ریھا ی دوطبقه از وزارت راه را در البیھا  موجود در اتاقلي حراست وزارت راه، ھمه وسایھماھنگ

 اقدام کرده زي قفل درھا نی مغزضي نسبت به تعویکار  محکمیھا منتقل کرده و البته برا  اتاقني خود را به اليوسا

 ملتھب و راي متشنج ساختمان سابق وزارت راه بسیاز صبح امروز تاکنون، فضا: "ه کنيخالصه کالم ا." بودند

  ". استیريدر آستانه درگ

 و یختگي که ھر کس بداند از ھم گسست ا ی جا کافنياما تا ھم. افتي ھرج و مرج انتشار نني از ایگري دگزارش

 که حتا ني بدون اشوند یخانه در ھم ادغام م دو وزارت.  استدهي تا کجا رسی اسالمی جمھوریھرج و مرج درون

 باشد و ی در دست چه گروھليھا و وسا   که کدام اتاقکند ی منييزور تع.  شده باشدجا و مکان کارمندان آن مشخص

 جھان رخ دھد، الاقل در صدر اخبار ھمان گري دی در کشورھای اتفاقاتنياگر چن.  داده شودهيحتا حکم به تخل

 ران،يدر ا. رديگ ی م قرارضاحي ندھد، حداقل مورد سؤال و استءشان اگر استعفا  دولتسي و رئرديگ یکشور قرار م

 کار خودش، ۀطي در حی جا ھر کسنيچون در ا. ستي نی مھمۀلأ ھم که رخ دھد، مسني از اتر مھمیاما اتفاقات

 عزل ريوز. کند ی منيي ھمه کاره است، دولت تعیا خامنه.  از او بازخواست کندتواند ی ھم نمیفرمانرواست و کس

 هي فقی اوامر ولی مجرهئيضاقوه ق.  نکنداي کند بي را تصویزي چ کهدھد یبه مجلس دستور م. دينما یو نصب م

. داند یکاره م  ھمهیا خود را بعد از خامنه.  جمھور استسيرئ.  منوالني ھم بر ھمنژاد یاحمد.  آخریاست و ال

 ی، ربط که بکنندی و ھر کارفتديھا ب  ھم که در آنیحاال ھر اتفاق.  او ھستندولي تحت امرش در تیھا خانه وزارت

 جا حکومت نيچون ا.  نداردی اشکالفتند،ي بگريکديخانه ھم به جان   وزارتواگر پرسنل د.  نداردیبه کس

 یھا ھا و حکومت  دولتبي حکومت، تمام معاني که ائیجا از آن. ھا فراوان  ھرج و مرجني و از استا یاسالم

 در سراسر ژهي ویا حق داد که آن را الگو و نمونه ھم نژاد ی و احمدیا  به خامنهديجھان را در خود جمع دارد، با
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  .ندي نمایجھان معرف

 ني باالخره بر اراني که مردم اکنند ی میدواريھا ابراز ام  دارند؟ آنی جھان چه قضاوتگري دی مردم کشورھااما

  . غلبه کنند و بر سرنوشت خود حاکم گردندی سر تا پا ارتجاعميرژ

  

 


