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 ٢٠١١ اگست ٢٠

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  ی اسالمی گام به گام جمھورینينش طرح عقب

 یھا  در صدر اخبار و گزارشی اسالمی و جمھورهيات روس مقامیگو و  که گذشت، رفت و آمد و گفتیا  ھفتهدر

 ی جمھورۀ خارجريزمان با او، وز  شد و ھمراني وارد اهي روسی ملتي امنی شوراريدب.  قرار گرفتراني ایاسيس

  . دھدادامه هي روسۀ امور خارجري رفت، تا مذاکرات را با وزهي به روسیاسالم

 سفر را ني ھدف از ای اسالمی جمھورۀ امور خارجريوز. افتي انتشار نیقيگوھا اطالعات دق و  گفتني ای محتوااز

له، تالش أ مسنيتر  که مھمرسد یاما به نظر م.  اعالم نمودیالملل ني و ب ئی دوجانبه، منطقهلي مسارامونيمذاکره پ

 یگوھا و فت آمد و به توقف گشيپ ی اسالمی جمھور ئی ھستهۀ که بر سر پروندست یبست  شکستن بنی برانيطرف

  .دي در چند ماه گذشته انجامی اسالمی بزرگ جھان با جمھوریھا  قدرتندگاني نماميمستق

 خود تي موقعی اسالمی روبرو شده است و جمھوریاسي سلسله تحوالت سکي با انهي خاورمۀ فاصله، منطقني ادر

درآمد دولت .  قرار داده استی دشواراري بسطي را در شرامي رژ،ی اقتصادیھا ميتحر. نديب یتر از گذشته م را شکننده

 بلوکه و سرگردان مانده گري دی شده در کشورھاوخته دالر حاصل از نفت فراردھايليم.  استافتهياز نفت کاھش 

 که ی نفتیھا  در پروژهیگذار هيسرما.  دربرداردیني سنگیھا نهي واسطه، ھزیھا  دولتقيھا از طر است که انتقال آن

 ھمراه بوده است و دي با تنزل شدست، ی منابع مالني خود و تأمی بقای برای اسالمی جمھوریاتي حیازھاي از نیکي

  ھستهۀ طرف مقابل، پروندی حال، در اردونيدر ع.  کرده استدي را تشدمي رژی و مالی کالم بحران اقتصادۀصخال

 اروپا که نگران از هي و اتحاداند ی اسالمی با جمھوری که خواھان بسط مناسبات اقتصادني و چهي روسژهي به وئی

  . آمده ناخرسندندشي پستب  از بنست، ی کنونی بحرانتي در وضعرانيدست رفتن بازار ا

 ۀگو بر سر پروند و بست موجود در گفت  ابتکار عمل را در دست گرفته تا به بنهي که روسست یطي شراني چندر

  . نزاع را حل کندنياچه بتواند  خاتمه دھد و چنانی اسالمی جمھوری ئ ھسته

 دي بای اسالمی که جمھورديآ ی برمنياند، چن  داشتههي روسیشنھادي به طرح پی اسالمی که سران جمھوری اشاراتاز

 آن چه ی در ازامي که رژنياما ا.  کندینينش  سازمان ملل عقبتي امنی شورایھا  قطعنامهرشي پذیگام به گام برا
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 طرح، ناروشن مانده ني که ھنوز در ارسد ی به نظر مافت،ي خاتمه خواھد ھا مي تحری و از کآورد ی به دست میزيچ

.  استرفتهي را پذهي قرار دارد، اصل طرح روسیفي ضعتي که اکنون در موقعی اسالمی وجود، جمھورنيبا ا. است

 از ی اسالمیورجمھ“ :  استقبال کرد و گفتهي از طرح روسه،ي روسی ملتي امنی شوراري با دبداري در دنژاد یاحمد

 تعامل و ی برایشنھاداتي پمي دارد در تنظی و آمادگکند ی در طرح راھکار گام به گام استقبال مهيابتکار عمل روس

  “. خصوص مشارکت داشته باشدني در ایھمکار

گام  که مي داشته باشیدي تا حرکت جدمي طرح موافقنيبا روح ا”:  اعالم کردزي ن ی اسالمی جمھورۀ امور خارجريوز

 طرف کي را ی اگر قدمیعني در آن نھفته شود یزمان  که ھمیبه طور”:  ادامه دادیاما و“ .ميبه گام جلو برو

  “. طرف بدون پاسخ باشدکي که اقدام ني نه اد، انجام دھیبرداشت، معادل و متناسب آن، طرف مقابل، اقدام

 به یدي شدازي نیوص در اوضاع کنون چرا که به خصرد،ي را بپذهي است طرح روسري ناگزی اسالمیجمھور

 ی ھمکارازمندي بوشھر نروگاهي نیانداز راه.  داردی ئ  منطقهیاسي و سی اقتصادلي مساۀني در زمهي با روسیھمکار

 ني در امي در حل معضالت رژیمھم نفت و گاز نقش ساتي تأسیگذار هي در سرماتواند ی مهيروس.  استهيروس

 و ی اسالمیجمھور. ست ا ی ئ ھستهۀ منوط و مشروط به حل پروندیاديالبته تا حد ز زي ننيعرصه داشته باشد که ا

 ی حل آن، برای و چگونگگذرد ی مهيچه که در سور آن.  به ھم دارندکي منافع نزدهي بر سر تحوالت سوره،يروس

 هي است و روسهي سوریھا ی بعثیهللا لبنان وابسته به بقا چون سرنوشت حزب.  مھم استاري بسی اسالمیجمھور

  . باشدی اسالمی متحد جمھورنهي زمني در اتواند یم

 ۀجي وابسته به نته،ي در گسترش مناسبات با روسی اسالمی جمھوریھا  از خواستی به ھر حال تحقق برخاما

 داشته ی ھماھنگکايمرا طرح با اروپا و ني اۀ در ارائهيگرچه روس.  اکنون ارائه داده استهي که روسست ا یطرح

 یھا  منافع و خواستني دولت و تأمني ااستي سکا،يمرا طرح وابسته به نظر دولت ني و سرانجام اجهيست، اما نتا

 و حتا اروپا، ني چه،ي با روسی نه نزاعی اسالمی جمھوری ئ  ھستهۀچون در اساس، نزاع بر سر پروند. کاستيمرا

 ی برایزي ھم که دستاوی ئ  ھستهألۀ حل نشود، مسی اسالمی با جمھورکايمرا که نزاع یتا وقت. کاستيمرابلکه با 

  . خواھد ماندی خود باقی جابه نزاع است، نيا

  

  کند ی به شکست اعتراف میا خامنه

 را به ی و بانکی تجار،ی مؤسسات صنعتراني مد،ی بخش خصوصداران هي از سرمای ھفته گروھني در ایا خامنه

 اقتصاد تي چرا وضعند،يھا را بشنود و بب  تا مشکالت آنرفت،يھا به حضور پذ آنیھا  تشکلندگانيھمراه نما

 و اوردهي ندي در اوضاع پدیريي تغنيتر م ک“یجھاد اقتصاد” نداشته؛ یا جهينت“ ھمت و تالش مضاعف ”ست؛ یبحران

 جا با ني دھد، تا ھمء را به مقام نخست منطقه ارتقاراني ایدار هي قرار بود سرماايکه گو“  ساله٢٠انداز  سند چشم”

  .شکست روبرو شده است

ھا ارائه دادند، در مورد   آنندگاني و نماداران هي که سرمایحلھای  مشکالت و راه شنھادات،ي پدني پس از شنیا خامنه

 دانش عي صنعت و صنا،ی خدمات، کشاورزد،ي تولیھا  در عرصهري چشمگیھا شرفتيپ” و “ھا مي تحریناکارآمد”

 اظھار تأسف نمود اند، دهي را ندشرفتي ھمه پني چشم باز و ناظر مردم، اھا ونيلي که منيز ا کرد و ایئسرا اوهي “انيبن

 است، به اطالع راني که متعلق به ملت ای افتخارات ملني ادي و باستنديمتأسفانه اغلب مردم از آن مطلع ن”: و افزود

  “.مردم رسانده شود
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 دانش عي خدمات و صناد،ي تولیھا  در ھمه عرصهريگ چشمیھا شرفتيپ ”ی که چگونه ممکن است در کشورنيا

 ني باشند که چنبھره ی بی کور و از آگاھدي مردم آن کشور بااياز آن مطلع نباشند، “ اغلب مردم” رخ دھد، اما “انيبن

را  زي ھمه چرانيمردم ا. ست یا  آخوند خامنهۀنمون از یکذابو  ادي شیھا، آدم  حرفني اۀندي گواي محال است، یزيچ

 یا  امثال خامنهیھا  که حرفدانند ی منيبنابرا.  آگاھندگذرد، یشان م چه که در برابر چشمان  و از آنننديب ی میبه خوب

اما جالب . ستي نیغاتي تبلیپرداز  مشت دروغکي جز یزي چ“ري چشمگیھا شرفتيپ” در مورد نژاد یو احمد

 و ی اسالمی از فتح الفتوحات جمھورني از اشيکه پ فراموش کرد ش،يھا  در وسط صحبتیا  که خامنهجاست نيا

 ی گوشمالهي آورده است و احتماالً از زاواني سخن به می و اجتماعی اقتصادیھا  در عرصه“ري چشمگیھا شرفتيپ”

 که از ی سال۵ نيدر ا:  بر سر او، افزودی اوضاع اقتصادی خرابیھا  و شکستن کاسه، کوزهنژاد یدادن به احمد

 کاھش ،یکاري کاھش ب،ی درصد٨ اھداف آن از جمله رشد یبرخ ”گذرد ی ساله م٢٠انداز  سند چشم یآغاز اجرا

 از یمي نرخ رشد، حتا به نديالبته او باز ھم فراموش کرد که بگو“ . محقق نشده استیگذار هي سرماشيتورم و افزا

 تي جمعد،ياو فراموش کرد که بگو. دي صفر ھم رسري به زري اخیھا  و در سالافتي نت دسزي شده نینيب شيرقم پ

 ،ی درصد١٣ که نرخ تورم دياو فراموش کرد بگو.  استدهي رسونيلي م٨ به ونيلي م۴ دو برابر شده و از کارانيب

  . از دو برابر ھم تجاوز کردتيدر واقع

پس گرفت و  “ري چشمگیھا شرفتيپ” خود را در مورد ی قبلیھا  اظھار نظر، ناخواسته، تمام حرفني با ایا خامنه

  .انداز اعتراف کرد  ساله و سند چشم۵ یھا  در برنامهمي رژی اجتماع– ی اقتصادیھا به شکست تمام برنامه

 نکرده و نخواھد غيھا در  آنبي پر کردن جی برای تالشچي که از ھداران هي دادن به سرماناني اطمی براگري بار داو

، فقط ۴۴ اصل ی کلیھا استي سیھدف از اجرا”: و گفت پرداخت ۴۴ اصل ی ابالغیھا استي سیکرد، به اجرا

 ن،يعالوه بر ا.  فراھم گرددی کردن بخش خصوصمند توانۀني زمدي بای بلکه در کنار واگذارست،يھا ن  بنگاهیواگذار

  “.ابدي حتماً اختصاص د،ي سھم بخش تولھا، ارانهي ی قانون ھدفمندسازی در چارچوب اجراديبا”

 به ی مؤسسات عمومی واگذاری برام،ي رژی قانون اساس۴۴ اصل ريي را در تغیاصل که خود نقش یا خامنه

ھا و مؤسسات   کارخانهی که ھدف من صرفاً واگذاردي بگوخواھد ی بر عھده داشت، می بخش خصوصداران هيسرما

 قيه از طر خوا،ی از نظر مالھا  آن“یتوانمند ”ني نبود، بلکه عالوه بر ای بخش خصوصداران هي به سرمایدولت

 بخش داران هي سھم سرمادي که باکند ی مدياو اکنون تأک.  بوده استزي نی و بانکی اعتبارات دولتاي ی نفتیدرآمدھا

 شي افزای مردم براتر  شي کردن بسهي کاالھا و سرکی بھاشي که ھمانا افزاھا، ارانهي از ھدفمند کردن یخصوص

  . و کاست پرداخت شودکم ی بست، ی دولتیدرآمدھا

ھا و مؤسسات متعلق به عموم   که کارخانهديگو ی نمیزي، چ۴۴ اصل یھا استي سی اما بر سر اجرا،یا خامنه

 فرزندان، اقوام و ،ی به بخش خصوصی مقامات دولتی زد و بندھاقي از طری مفت و مجانران،ي مردم ایھا توده

 ی به بحران اقتصاداستي سني ھمیکه اجرا ديگو ی نمیزياو چ. دي واگذار گردی مقامات و سران دولتشاوندانيخو

. افتي شي است که تورم مدام افزااستي سني ھمجهيدر نت.  شدندکاري کارگر بھا ونيلي و مليھا تعط کارخانه. دامن زد

 است ني ایاندازش با شکست روبرو شده است، به معنا  ساله و سند چشم۵ که برنامه رديپذ ی اکنون میا اگر خامنه

 ی اسالمی جمھوری اقتصادیھا استيتمام برنامه و س.  او ھم با شکست روبرو شده است۴۴ اصل یھا استيکه س

 راني ایدار هي سرماۀختي و از ھم گسماري درمان اقتصاد بی برای پول و بانک جھانیالملل نيکه دستورالعمل صندوق ب

.  نداردراني ای بحران اقتصادیبرا ی راه حلچي ھ ی اسالمیجمھور.  روبرو شده استیا بود، با شکست مفتضحانه

  . داردی ئ شهي ری به دگرگونازي است و نختهي اقتصاد سر تا پا از ھم گسنيا
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  !دياخراج معلمان را متوقف کن! دي را کنار بگذاریونيلي اشتغال می پوشالیادعاھا

 شان ی استخدامتيع بودن و نامشخص بودن وضفي به بالتکلی و شرکتیسيالتدر  از معلمان حقی گروھاعتراضات

 و کنند ی معلمان ھر روز در مقابل مجلس تجمع منيدو ھفته است که ا. افتي در مقابل مجلس ادامه زي ھفته ننيدر ا

 داده نشده، بلکه یھا پاسخ  تنھا به خواست آننه چند روز نيدر ا. شوند ی خود می شغلتي به وضعیدگيخواستار رس

 کنم یتعجب م: ديگو ی از معلمان میکي. اند  سر باز زدهی تجمعات اعتراضنيا حتا از انعکاس خبر مي رژیھا رسانه

.  که خبر آن را پخش کندديکن ی نمداي رسانه پکي اما شوند، ی مجلس جمع می معلمان چند روز جلونيکه چطور ا

. کنند یم م ھمه چند بار با تکرار اعال٣  و ٢ و ١ چپ و راست کانال خوره، ی کتک میکي کشور النحاال تو ف

 ١٠ تا کي با سابقه یاند، معلمان شرکت  مجلس تحصن کردهیاالن چند روز است که معلمان جلو: ديگو ی میگريد

  . اخراج شوندديسال، چرا با

پس از . ستخدام ادامه دارد ای برای و شرکتی نھضت سوادآموزس،يالتدر  معلمان حقۀ سال است که مبارزنيچند

 ني را استخدام کرد، اما چندی گروھیجام وزارت آموزش و پرورش، با شرط و شروط کشدار، سرانیدھايعوعده و

 ی وجود ھنوز ھم ھزاران تن باقنيبا ا.  شدندام سال گذشته استخدزيھا ن  بخش اعظم آناي ماندند که گویھزار تن باق

 تازه ،یند سال کار معلم درآورده است و پس از چیھا وزارت آموزش و پرورش باز  استخدام آنیاند که برا مانده

 و اند اوردهي حد نصاب را نني از معلمان ایگروھ.  شده اعالم شده استني معۀھا حد نصاب نمر  آنرشيشرط پذ

 کار نه اکنون که ني استخدام بود، ای برایني معۀاگر قرار بر امتحان و نمر. کند ی مدي را تھدھا نخطر اخراج آ

. ردي انجام بگیستيبا یاند، بلکه در ھمان روز نخست م ش خدمت کرده سال در آموزش و پرورنيمعلمان چند

 ی خواستار استخدام رسماکنونھا خدمت در آموزش و پرورش،   معلمان معترض حق دارند که پس از سالنيبنابرا

 ی برایئجو  بھانهکي ندارد و صرفاً لي معلمان دلني ای وزارت آموزش و پرورش از استخدام رسمیخوددار. شوند

 که ی معلمانۀماندي خود در مورد استخدام باقیريگ  موضعنيتر  آموزش و پرورش در تازهريوز. اخراج معلمان است

 عنوان ی است که به ھر کسني از مشکالت ایکي”:  ھفته گفتني چھارشنبه اروز روشن شود، شان فيقرار بود تکل

 و ھا سيالتدر  ھمه حقتيوضع. ميه باشد، ندار که اعتراض داشتیسيالتدر ما اصالً حق. دھند ی مسيالتدر حق

 بودند که در ی افراد به صورت شرکت خدماتني از ای ھم مشخص است تعدادی نھضت سوادآموزارانيآموزش

  “.اند  نشدهرفتهي پذیعي و به طور طباوردندي درصد نمره را به دست ن۵٠ شرکت کردند و آزمون

ھا به عنوان  ما سال: نديگو یمعلمان معترض م. ستي نیرفتنين پذ معلماني ای آموزش و پرورش براري وزیادعا

 معلم ني که عنوان اني استخدام مستقل از انيا. مي استخدام شودي و بر طبق مصوبات مجلس باميا معلم، خدمت کرده

لم  که به عنوان معشود ی می شامل ھمه کسان،ی شرکت خدماتاي ،ی نھضت سوادآموزاري باشد، آموزشسيالتدر حق

 زي از معلمان است که ھم اکنون نی استخدام نکردن و اخراج بخشی برایا آزمون صرفاً بھانه. اند خدمت کرده

 به خواست دني مبارزه تا رسۀ به اداممي معلمان معترض تصمنيبنابرا. ھا دارد  به خدمت آنازيآموزش و پرورش ن

  .اند  گرفتهخدامخود در مورد است

 کردند به ري خود دولت را ناگزۀمعلمان معترض ھمانند چند سال گذشته که با مبارز ني که اگر استي نیديترد

  .شوند ی مروزي مبارزه ادامه دھند، قطعاً پني تن دھد، به اسيالتدر استخدام معلمان حق

 وزارت آموزش و دھد، ی مکاراني بیونيلي م١ / ۵ یھا  خبر از اشتغالنژاد ی که احمدی است، در حالمسخره

 ري وزیادعاھا. اند، اخراج کند و از استخدام چند ھزار معلم سر باز زند ھا خدمت کرده  را که سالی معلمانپرورش
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 استخدام و ۀوعد. کند ی برمال نمنژاد ی احمدني دروغیھا  را جز ادعاھا و وعدهیگري دزيآموزش و پرورش ھم چ

دست به نقد، اخراج معلمان، کارگران و ! ديبگذار را کنار ی پوشالیادعاھا! دي را به کنار بگذاریونيلياشتغال م

 که به عنوان معلم در ست ی حق ھمه کسانیاستخدام رسم! دي و مردم زحمتکش را متوقف سازرانيبگ  حقوقگريد

  .اند آموزش و پرورش خدمت کرده


