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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ اگست ٠٨

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

   وزارت نفت به سپاه پاسدارانی در واگذاریا نقش خامنه

ھا،  خانه  و مجلس بر سر ادغام وزارتنهي کاباني میريه اختالف و درگ ماني که گذشت، پس از چندیا  ھفتهدر

 نشان ی برااياما گو.  کردی نفت، صنعت و معدن، کار، ورزش و جوانان را به مجلس معرفري چھار وزنژاد یاحمد

 دي جدی وزرای در معرفقهي مجلس، فقط ده دقه باش ئیاعتنا ی و بنهي کابی در انتخاب وزرااش یارياخت یدادن ب

بالفاصله پس “ . من وجود نداردی به معرفیازي شما شناخته شده ھستند و نی براء وزرانيا”: صحبت کرد و گفت

  . مجلس را ھم ترک کرد وی یئ قهياز نطق ده دق

 کنند تا لي را فعالً تعدنژاد ی و برخورد با احمدیرياند، درگ  موظف شدهیا  ھم که طبق دستور خامنهانيمجلس

 یھا رأ  کردند و به آندئي را تأري برسد، ھر چھار وزاني به پایتر با تنش کمی وی جمھوراستي رۀ دورهمانديباق

 نفت به دست آورد که ري به عنوان وزءاياالنب  قرارگاه خاتمفرمانده ،ی پاسدار قاسمزي را نی رأنيتر شيب. اعتماد دادند

  . و تحوالت بودريي تغنيا انيله در جرأ مسنيتر و مھمنيسازتر  هي حال حاشنيدر ع

 ی حاکمه براتأي ھی درونی از مراکز جدال و نزاع باندھایکي ھمواره ،ی اسالمی نفت در دوران جمھوروزارت

 کالن، ی و قراردادھایارديليھا م دهۀ خانه با درآمد ساالن وزارتنيچرا که در دست گرفتن ا. سلطه بر آن بوده است

 بوده است که بر آن ی آن جناح و باندیاسي قدرت سه بلک،ی مالیھا ء استفاده و سوی دزدی نه فقط برایمنبع مھم

  . استافتهيتسلط 

خانه در  وزارتنيتمام مقامات ا.  او قرار داشتۀ و دار و دستی رفسنجانی انحصاروليھا در ت  نفت، سالوزارت

ھا نشده   آندي عاغماي خوان نيا از ی که سھمبي رقیھا  گروهیھا یگرء افشاانيدر جر.  بودی طرفداران وارياخت

 یھا  رشوهی که ماجرازي نشيچند سال پ. دي گردمال کالن بری مالیھا  و سوء استفادهی از دزدیبود، موارد متعدد

 دالر ھا ونيلي می آشکار شد که پسران رفسنجاند،ي گردی علنی فرانسه در مطبوعات فرانسویکالن انحصارات نفت

  .اند  کردهافتي دریالملل ني با انحصارات بی نفتیدادھا انعقاد قرارانيرشوه در جر
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صورت گرفت و “ طلبان اصالح” و ی رفسنجاناني توافق و سازش می بر سر کار آمد، نوعی که خاتمیوقت

  .دي واگذار گردی طرفدار ویاسي سیھا  گاز به سران گروهیھا پروژه

 گرفتن امکانات اري و در اختی رفسنجانیاسي و نفوذ س قدرتۀ محدود کردن دامنی براد،ي که به قدرت رسنژاد یاحمد

 از ی تعدادی مالیھا  سوء استفادهیھا پرونده. خانه آغاز کرد وزارتني را در ایعي وسهي وزارت نفت، تصفیمال

 ۀھا ھنوز ظاھراً در مرحل  از آنیان افتاد که برخيخانه و مؤسسات وابسته به آن به جر وزارتني ارانيمد

 ی و حامبانيگرا پشت  موسوم به اصولاني جرنژاد، ی احمدی جمھوراستي نخست رۀ چھار سالۀدر دور. ست یدگيرس

 تالش نمود در پوشش ادغام نژاد ی شد، احمددي که نزاع و اختالف دولت و مجلس تشدري اخۀدر دور.  بودیو

د که کامالً وابسته به باند خود  را در رأس وزارت نفت قرار دھیري وزگر،ي دیھا  بدون توافق گروهھا، نهخا وزارت

 ري نگھبان ناگزی که شورادي از شدت و حدت رسیا  با مجلس به مرحلهنژاد ی بود که نزاع احمدجا نياز ا.  باشدیو

 ھم نتوانست اختالف را حل کند، تا باالخره خود یا  خامنهی شده از سونيي تعتأيھ.  به نفع مجلس شدیريگ به موضع

  . واداردینينش  را به عقبنژاد یدخالت کرد تا احمد ماً ي مستقیا خامنه

 کدام باند ۀندي نمایو. آورد ی نفت سر برمري به عنوان وزی کشمکش و نزاع است که پاسدار قاسمني درون ااز

 اما در ھمان ست،يھا ن  جناحیاسي سیھا یبند  از دستهکي چي ھۀندي حاکمه است؟ او به طور خاص نماتأي ھیدرون

از . ست یا  که او منصوب شخص خامنه،است ممکن یزي چنيرو چن از آن.  ھستزيھا ن  آنۀ ھمدئيأحال مورد ت

 ی به او رأپارچه  کي و مجلس ھم کند ی می نفت معرفري را به عنوان وزی پاسدار قاسمنژاد، ی که احمدروست نيھم

  .دھد یم

 در رأس وزارت نفت قرار دھند که منافع  رای کسکردند ی تالش مکي حاکمه ھر تأي درون ھی که باندھای حالدر

 وارد دعوا شود و وزارت ماً ي کنند، ممکن نبود که سپاه پاسداران خودش مستقني خود را تأمۀژي ویاسي و سیاقتصاد

 شکل ني دردسرتری و بردي انجام بگیا  خامنهبيد و تصوئي با تأتوانست ی اقدام منيفقط ا. ردي بگارينفت را در اخت

 صورت بود که حتا نيدر ا.  نفت منصوب کندري را به عنوان وزی پاسدار قاسمماً ي مستقیا ود که خامنه بنيآن ھم ا

 متما.  که اتفاق افتادیزي ھمان چقاً ي دقیعني به سکوت بود، ريطلبان در مجلس ھم ناگز  وابسته به اصالحونيفراکس

  . بودی گفته شد، ظاھرسازاي رخ داد ني از اريچه که غ آن

 او ھم در واقع از موضع سرپوش گذاردن بر یھا  در نقش مخالف صحبت کرد که حرفی مورد مطھرکير  دتنھا

 از یو.   بودی اسالمی جمھوری و اقتصادیاسي سیھا  و ارگانلي در مسامي رژیتي و امنی نظامیھا نقش ارگان

 شانيآن که مربوط به شخص ا از شي نفت پیشنھادي پري به عنوان وزیمخالفت با وزارت رستم قاسم”: جمله گفت

 یاصل کل. شود ی مربوط مراني ای اسالمی خصوصاً نظام جمھوریاسي سیھا  در مورد نظامیباشد به اصل کل

 قدرت کي با ی قدرت نظامکي به عنوان ی نخوردن سپاه پاسداران انقالب اسالموندي لزوم پجانب ني اديمورد تأک

 ۀ وزارت اطالعات در دورۀتجرب”:  ادامه دادیو“ . نشدن سپاهیتگر دوليبه عبارت د.  استی و اقتصادیاسيس

ھا استفاده   شدند و از رانتی اقتصادتي به فعالقيدر آن دوره کارکنان تشو. له استأ مسني در ای شاھد خوبیسازندگ

فت  نزارت در وی نظامکيلذا وزارت .  که منع شدندنيخانه شد تا ا  فساد در آن وزارتۀکردند که موجب رخن

  “. استی و اقتصادی نظام،یاسي قدرت سونديموجب پ

سپاه پاسداران از ھمان آغاز .  دروغ محض بودی و اقتصادیاسي در امور ساني در مورد نقش نظامی مطھرنطق

 نشان دادن ی فارس برای دولتیحتا خبرگزار.  بوده استري درگی و اقتصادیاسي سلي در مسااش یريگ شکل

 فرمانده سابق ئی و رضانژاد یمد احۀ از مناظرئیھا  بخش،ی سخنان مطھربي تکذیاً برا سپاه و ظاھریھا دخالت
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، سپاه پاسداران در ۵٨ حتا قبل از آغاز جنگ در سال د،يگو ی مئیسپاه پاسداران را مجدداً انتشار داد که در آن رضا

 از ژهي نبود که به ودهيھم پوش تي واقعنيا.  نقش داشتیا  منطقهیاسي مقامات سگريعزل و نصب فرمانداران و د

 نيتر  حضور داشته و در رأس مھمھا نهي در کابی ھمواره پاسداران و عناصر اطالعاتعد، به بیدوران رفسنجان

 تماماً متشکل از پاسداران، باً ي در ھر دو دوره تقرنژاد ی احمدیھا نهيکاب. اند  قرار گرفتهیاسينھادھا و مؤسسات س

 جي وزارت اطالعات و بسسداران،ھا در سپاه پا  که سالی کسانیعني.  سابق بوده استیھا ی و اطالعاتانيجيبس

 ندگان،ي به اصطالح نماني از ھمیاريبس.  منوال بوده استني وضع بر ھمزيدر درون مجلس ن.  کرده بودندتيفعال

 ھم خودش سابقاً پاسدار  مجلسسيرئ. اند کارمند وزارت اطالعات بودهو  بازجو اي و یجي پاسدار، بسنيسابق بر ا

 ھم ني دخالت داشته و دارد و ای اقتصادتي پاسداران از ھمان آغاز، در فعالاه سپزي نی اقتصادۀدر عرص. بود

ھا   از دهنژاد ی بود که احمدشيچند ھفته پ.  استراني ای قاچاقچنيتر  که سپاه پاسداران بزرگستي نبوده و ندهيپوش

 از یام و فرار گروھيسپاه پاسداران، پس از ق.  آورداني سخن به م“یچاقچبرادران قا ”ی قانونري غۀاسکل

 را به تصرف خود یئ  مصادرهیھا  که توانست اموال و ثروتئی و ثروتمندان طرفدار شاه، تا جاداران  هيسرما

 موجود ی اقتصادستمي خود را در ستيمدام نقش و موقع.  و صادرات کاالھا نمودیگذار هيشروع به سرما. درآورد

 نيتر مھمی نفت و گاز به سپاه و واگذاریھا  پروژهی با واگذارنژاد یاحمد یدار زمامۀ نقش در دورنيا.  دادشيافزا

 کوچک و ی و خدماتیدي تولۀاکنون سپاه پاسداران صدھا مؤسس. دي به سپاه به اوج خود رسیمؤسسات اقتصاد

  . استراني ادار هي سرمانيتر زرگ دارد و باري تومان در اختونيليھا تر بزرگ را با ده

 سرپوش گذاردن بر ی بود برای در ظاھر به  عنوان مخالف، در واقع تالشی آشکار است که نطق مطھرنيبنابرا

  .راني سپاه پاسداران در ای و اقتصادیاسينقش س

 ني که اميبکن افتخار ديبا”:  نفت، گفتري به عنوان وزی مجلس ضمن دفاع از سپاه پاسداران و قاسمسي رئسپس

ولند، ؤ که اکنون در سپاه پاسداران مسیگريچون افراد د ھم”و “  مختلف دارندی در کارھائیھا تيولؤ مسزانيعز

“ .ميمحروم کن…  خدوم سپاهیروھاي نات کشور را از خدمدينبا. شود ی وزارت نفت می و تصدتيولؤوارد مس

 به عنوان یبا انتصاب پاسدار قاسم. دي نفت اعالم گردري به عنوان وزی قاسمدئي احسنت، احسنت بلند شد و تأیصدا

 ی کالنۀي ھدگري دی سو به نزاع مجلس و دولت بر سر وزارت نفت خاتمه داد و از سوکي از یا  نفت، خامنهريوز

  . بر عھده داردی از وتي و حمای اسالمی از جمھوری را در پاسداری که نقش قطعدبه سپاه پاسداران دا

ھا را در دست خود گرفته است،   دالر درآمد ساالنه نفت و گاز و تمام پروژهاردھايلي پاسداران ھم که اکنون مپاهس

 ی سپاه با قدردانیول روابط عمومؤمس.  کردی انتصاب قدردانني به وجد آمد که رسماً و علناً از ادادي رونيچنان از ا

 قاطع به ی رأژهي به ویشنھادي پی به وزرای اسالمیمجلس شورا محترم ندگاني نمایرأ”:  مجلس گفتندگانياز نما

  “. کرددي دشمنان را ناامگري بار دیرستم قاسم

 یا  سابقهی باسي خود را به مقی پاسداران اکنون با در دست گرفتن زمام امور در وزارت نفت، قدرت اقتصادسپاه

 چي کارگر و زحمتکش که ھیھا  تودهی گرچه برا. خود خواھد افزودیاسي و توأم با آن بر نقش سدھد ی مشيافزا

 حاکم برود، اما ۀ آن جناح طبقاي ني ابي درآمد به جني که اکند ی نمی تفاوتشود، یھا نم آندي از درآمد نفت عایسھم

سپاه پاسداران، .  خواھد شدتي تقوی اسالمی جمھوریگر ی به نظامشي خواھد داشت که گرای را در پجهي نتنيا

 خواھد اري در اختی نظامیھا ئی خود و ماجراجوترشي ھر چه بزي تجھی برای کافیغدغه، منابع مال دیاکنون ب

 کارگران وجود هي علی نفتساتي که ھم اکنون در تأسی و سرکوبیتي امنستمي افزود که سدي را ھم بانکته نيا. داشت
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با ھر ” از ھم اکنون اعالم کرده است که یاسمپاسدار ق.  حاکم خواھد شدی خواھد شد و نظام کامالً پادگانديدارد، تشد

  “. در صنعت نفت برخورد خواھد کردیاسي ستيگونه فعال

 که ی مبارزات را ادامه خواھند داد، تا وقتني به مبارزات خود ادامه داده و اطي شرانيتر  اما در سختکارگران

 گري و بار دزندي برخی سراسریاسي س کارگر به مبارزهیونيلي میھا  برسد که تودهیا  به نقطهیاسياوضاع س

 ی کنند و بساط جمھورأفي ایاسي ست نقش خود را در تحوالی جنبش کارگرشيشاپيکارگران صنعت نفت در پ

  .نندي را برچیاسالم

  

   اعتراضات کارگران و کارمندانگسترش

 یھا استي و سیاد بحران اقتصۀجيدر نت. شود ی مترمي کارگران و زحمتکشان مدام وخیشتي و معی مادتيوضع

 که با بحران روبرو ھستند، ئیھا بر تعداد کارخانه. شوند ی مکاري دولت، گروه گروه کارگران بی اقتصادیبرالينئول

 ني که گذشت کارگران چندیا در ھفته. افتد ی عقب میپ در ی کارگران پیاي و پرداخت دستمزد و مزاگردد یافزوده م

  . خواستار تحقق مطالبات خود شدندھا ئیمايپ رداخت نشده است با تجمعات و راهھا پ ھاست حقوق آن کارخانه که مدت

 به یفيچنان در بالتکل  داده شده، ھمیھا  کاشان که به رغم وعدهی و بافندگیسندگي و ری نساجیھا  کارخانهکارگران

 از کارگران یگروھ. ند خود ھست ماه حقوق معوق٣٣خواستار پرداخت  به مبارزات خود ادامه دادند و برند یسر م

شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار    سهروزتپه،   کشت و صنعت کارون، شوشتر و ھفتیھا  شرکتبر ین

  . خود شدندی و بازگشت به کار ھمکاران اخراجھا مهيحل مشکل ب

 ٢۴  حقوق معوقافتير در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار درازي کارگران مخابرات راه دور شزي نني از اشيپ

  .چنان ادامه دارد  ھمزي مازندران نیاعتراضات کارگران نساج. ماه گذشته شده بودند

 بار در مقابل مجلس ني سومی برا،یسيالتدر  و معلمان حقی نھضت سوادآموزاراني آموزشنيچن  ھفته ھمني ادر

 را در مقابل دفتر ی تجمعنيھا ھمچن  آن. خود و بازگشت به کار شدندی شغلتي وضعنييتجمع کردند و خواستار تع

 نيدھد که وزارت آموزش و پرورش تاکنون چند ی رخ می اعتراضات معلمان در حالنيا.  سازمان دادندنژاد یاحمد

وزارت .  را حل کرده استی و نھضت سوادآموزیسيالتدر  معلمان حقیبار ادعا کرده است که مشکل استخدام

 به نا اعالم کرد که معترضیا هي اعتراضات، با صدور اطالعنيدر واکنش به اآموزش و پرورش روز چھارشنبه 

 خدمات دي خری شرکتیروھاي نیا  بلکه عدهستند،ي نی نھضت سوادآموزاريآموزش اي سيالتدر  وجه معلم حقچيھ

زودند  و  اعتراض خود افۀ برخورد وزارت آموزش و پرورش، بر دامنوهي شنيمعلمان نسبت به ا. اند  بودهیآموزش

  :نديگو ی معلمان منيا.  ھفته در مقابل مجلس تجمع کردندکي بار سوم در طول یشنبه براروز پنج

 سال از عمر خود را در ني ما چندم؟ي پس چه ھستم،يستي وزارت آموزش و پرورش ما معلم نیاگر بر طبق ادعا ”

اکنون اجازه . ميا ا دائر و اداره کرده درس ریھا  امکانات کالسنيتر و با کمميا خدمت آموزش و پرورش بوده

 روشن مان  تي وضعی و تا وقتميا  به تھران آمدهمختلفھا اعالم کردند، ما از مناطق  آن.  ما را اخراج کنندميدھ ینم

 آموزش و ئی اعتراضات روز پنجشنبه، معاون ابتدای در پميدھ ی و به اعتراضات ادامه مميمان ینشود در تھران م

 یو.  سال استخدام شوند۶ تا ۵ ۀ با سابقسيالتدر  است تا معلمان حق مسألهیريگي در حال پريکه وزپرورش گفت 

 به دنياند به اعتراضات خود تا رس معلمان مصمم.  ندادی ھم پاسخ روشنی معلمان به اصطالح شرکتددر مور

  . تمام معلمان است، ادامه دھندیشان که ھمانا استخدام فور خواست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 که زيپرستاران ن.  و معلمان محدود نبودی کارگران و کارمندان به اعتراضات کارگرۀ ھفتنيات ا اعتراضاما

 اند، دهي نشنیزي مقامات چی توخالیھا  اما جز وعدهکنند، ی تحقق مطالبات خود مبارزه می است برایدي مدیھا مدت

  . را سازمان دادندیدي ھفته اعتراضات جدنيدر ا

 تھران، در اعتراض به ی وابسته به دانشگاه علوم پزشک،یعتي شرمارستانيپرستاران ب ھفته ني چھارشنبه اروز

  . برپا کردندی تجمع اعتراضکي ،یافتي درحقوق بودن نئي و پاضيتبع

 ی به اعضامارستاني درصد درآمد ب۶۵ که یدر حال”:  اعتراض پرستاران گفتني پرستار در مورد اۀ کل خانريدب

 به پرسنل پرداخت حقوق درآمد در قالب طرح ني درصد از ا٢٠ تنھا شود، یرداخت م پمارستاني بی علمتأيھ

 فاصله ني پرسنل است و ھر سال احقوقتر از شي برابر ب١٠٠ ھا مارستاني بی علمتأي ھحقوق:  افزودیو“ .گردد یم

  .شود ی مترشيھا ب  تعرفهشيبا افزا

 پرستاران تي بر بھبود وضعی مبنیادي زیته سر و صدادر چھار سال گذش”:  گفتنيچن  پرستار ھمۀ کل خانريدب

 ی و ارتقایگذار  قانون تعرفهبيپس از گذشت چھار سال از تصو“ . صورت نگرفتی اقدامچيمطرح شد، اما ھ

  . پرستاران برداشته نشدی برایرفاھ و یشتي از نظر معی گامچي انجام نشده و در عمل ھی اقدامچي ھ،یور بھره

 رسد یاما به نظر م. افتي اني به مطالبات پرستاران فعالً پایدگي رسی برامارستاني بسي رئۀ وعد پرستاران باتجمع

 کي که ني ندارند، جز ایگري تحقق مطالبات خود راه دیپرستاران برا. دي از کار درآی توخالزي وعده ننيکه ا

 خود، کاھش یاي حقوق و مزاشيزا خواھان افستارانپر.  سازمان دھندھا مارستاني را در تمام بیاعتصاب عموم

 ،یسيالتدر معلمان حق.  ھستندیالملل ني بی از تمام استانداردھای و برخوردارديساعات کار، استخدام پرستاران جد

 اعتراض و مبارزه ۀاند، تنھا با ادام گونه که خود اعالم کرده  ھمانزي نی و شرکتی نھضت سوادآموزاريآموزش

. ھاست استخدام تمام معلمان حق مسلم آن. ھا را استخدام کنند پرورش را وادارند که آن وزارت آموزش و توانند یم

 یکاري نکرده و با خطر اخراج و بافتي خود را دریاي ماه است دستمزد و مزاني چندکي که اکنون ھر یکارگران

 و گاه با دي و عده و وع باکوشند ی دولت مو داران هيسرما. اند  قرار گرفتهی دشوارترطيروبرو ھستند، در شرا

گونه که تاکنون نشان  کارگران اما ھمان.  کنندوسي معوقه، کارگران را خسته و مأی از دستمزدھایپرداخت مبلغ کم

 مبارزه و ديکارگران با تشد. شوند ی و خسته نمنديآ ی تحقق مطالبات خود کوتاه نمیاند از تالش و مبارزه برا داده

 دولت تر عي سرتوانند ی پر رفت و آمد شھرھا میھا اباني و خی متعدد در مراکز عموم اعتراضات و تجمعاتئیبرپا

 اعتراض و ديکارگران، معلمان و پرستاران تنھا با تشد.  پاسخ دھندآنھا را وادارند که به مطالبت داران هيو سرما

  .حق خود برسنده  بیھا  به خواستتوانند یمبارزه است که م

 از مبارزات یني که موج نودھد ی را مدي نوني ار،ي اخیھا  کارگران و کارمندان در ھفته و گسترش اعتراضاترشد

  . رساندیاري مبارزات ني به گسترش اديبا.  استشي در پی سراسراسيکارگران و زحمتکشان در مق


