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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ اکتوبر ٠٩

  

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  یا  خامنهۀافکار نژادپرستان

در .  را در تھران برگزار کردني فلسطۀز انتفاض اتي که گذشت، اجالس موسوم به حمایا  در ھفتهی اسالمیجمھور

 ی اسالمی سران جمھورابند،ئي حضور می اسالمیادگراي بنیھا  و سران گروهانيگرا  اجالس که عموماً اسالمنيا

 به ی گرد آورند و اجالسگريد کي را دور ی اسالمیادگرايھا بن  گروهن،ي از مردم فلسطتي حماۀ به بھانکوشند یم

  . دھندلي خود تشکیستي پان اسالمیھا استي سشبردي پی برایالملل نياصطالح ب

 ارائه کرد ني فلسطألۀ از مسیخي تاریلي خود نخست تحلیاو در سخنران.  بودیا  اجالس خامنهني سخنران انينخست

 و راني ای اسالمی جمھورشيداي از پشي تا پني اعتبار کردن مبارزات مردم فلسطی و بفي جز تحریزيکه چ

  . نداشتیم حماس و جھاد اسالۀ از نمونی اسالمیادگراي بنیھا  گروهیريگ شکل

 صرفاً احساسات اي چپ و یدئولوژيا: " گرفتجهي نتد،ي مبارزات کشني بر ای پس از آن که خط بطالناو

 دانيبه م را ی ملتتوانست یچه م آن.  داشتازي به آن نني و دشوار فلسطدهيچي پألۀ نبود که مسیزي آن چیستيوناليناس

  ." اسالم و جھاد و شھادت بود، از آنان فراھم سازدريناپذ  شکستیئرويمقاومت وادار کند و ن

  ی مربوط به دورانیليگران اسرائ  اشغالهي علني لحظات در جنبش مقاومت مردم فلسطنيتر  اما برجستهقت،يحقدر

 ألۀگران سازمان دادند و مس  اشغالهي را علیا  ھمه جانبهۀ و الفتح، مبارزني فلسطی آزادی خلق براۀ که جبھستا

.  کردندلي تبدد،ي مردم سراسر جھان برخوردار گردیموم افکار عتي که از حمایالملل ني بألۀ مسکي را به نيفلسط

 ني جز ایگري دزي چۀجي نتن،ي دولت خودمختار فلسطلي و تشکیلا اشغیھا ني از سرزمی از بخشلي اسرائینينش عقب

 یھا نقش بالعکس آن.  نداشتندی آن نقشیھا یروزي مبارزه و پنيگرا در ا  اسالمیھا گروه. مقاومت نبود نيمبارزه و ا

 و تي حماس با حمایگرا  که گروه اسالمستي ندهي پوشی بر کسگري دتي واقعنيا.  نمودندءفاي مبارزه انيمخرب در ا

درت چپ و مبارزات آن شکل گرفت و بعداً  و در ھم شکستن قفي تضعی برای و عربستان سعودلي اسرائیبانيپشت

  .دي گردلي تبدني فلسطمردم در جنبش ی خرابکاری برای اسالمی در دست جمھوریھم به ابزار
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 جا بزنند و حتا از ني در ظاھر خود را طرفدار جنبش مقاومت مردم فلسطکوشند ی می اسالمی سران جمھورگرچه

 و یگر  اشغالی هي نه از زاوليھا با اسرائ  اما مخالفت آنقتيدر حق ند،يگو ی سخن مھا یني سرنوشت فلسطنئيحق تع

 یھا  که گروهخواھد ی میني فلسط،ی اسالمیجمھور. ست ی و مذھبی اسالمیدگاھي ملت، بلکه از دکي دنيبه بند کش

 که کند یمطرح م را ی راه حلست،ي نی الاقل فعالً عملیزي چني چنداند ی که مئیاز آن جا.  بر آن حاکم باشندادگرايبن

 خود استفاده یھا استي سشبردي بماند و بتواند از آن در خدمت پی باقنحلي الی مسأله کي به عنوان ني فلسطمسأله

 یاري یگري داستي به سکي وھر شود ی واحد مقتي در حقی اسالمی و جمھورلي موضع اسرائجا نيدر ا. کند

  .رسانند یم

 ی سخنرانني در ھمست،ي نلي اسرائیگر  دادن به اشغالاني و پاني فلسطهمسأل خواھان حل ی اسالمی که جمھورنيا

 در یني شناخته شدن کشور مستقل فلسطتي به رسمی را برانياو اقدام حکومت خودمختار فلسط.  آشکار بودیا خامنه

 کند، مي را تقسني که بخواھد فلسطیھر طرح: " سازمان ملل رد کرد و گفتتي امنی شورایھا چارچوب قطعنامه

 سازمان ملل را بر آن تي به عضوني دولت فلسطرشيطرح دو دولت که لباس حق به جانب پذ.  مردود استسره کي

 ني فلسطني در سرزمیستيوني دولت صھرشي پذیعني ھا ستيوني صھی  جز تن دادن به خواستهیزياند، چ پوشانده

  ."تر  وجب کمکي است، نه حتا بحر از نھر تا نيفلسط. ستين

 قرار گرفت که ھر دو اقدام حکومت خودمختار را امريکا و لي جا آشکارا در کنار اسرائني در ای اسالمیرجمھو

 کشور مستقل لي مخالف تشکلياسرائ.  رد کردندني شناختن کشور مستقل فلسطتي به رسمیدر سازمان ملل برا

.  استني کشور مستقل فلسطلي تشکالف از بحر تا نھر مخني فلسطی ھم با ادعا ی اسالمی و جمھورست اینيفلسط

  .اند دهي نقطه به ھم رسکيطلب در   و توسعهی ارتجاعميھر دو رژ

 ،ی اسالمی با حکومتترانهي مدیاي و تحقق شعار از بحر تا نھر، از رود اردن تا درلي که برانداختن کشور اسرائنيا

 راني ای اسالمی جمھورزي نجا ني در اشود؟ یه م چلي مردم اسرائفي بماند، اما تکلست، یا  خامنهريناپذ  تحققیايرؤ

 سرپوش گذاردن بر نگرش ی برایا خامنه. گردد ی ظاھر مست نژادپرمي رژکي ۀ در چھرل،يھمانند دولت اسرائ

 یپرس  ھمهني منتھا اکند، ی مشنھادي را پی عمومیپرس  ھمهکي ی اسالمی که جمھورکند ی خود ادعا مۀنژادپرستان

 ني در الي که در طول الاقل دوران استقرار دولت اسرائیني و شامل حال مھاجرستي نیعموم چندان ھم ،یعموم

 که ني و اکند ی محروم میاز حق رأ"  مھاجرانيھودي"ھا را به عنوان   آنیا خامنه. شود ی نم،اند  شدهاکنکشور س

 دولت برآمده، پس از ی وۀ که به گفتني تا اماند ی ماورد،يھا ب  سر آندي بائی از نھر تا بحر چه باليیدولت اسالم

جالب .  خواھد کردنياند، مع  کشور کوچ کردهني به اگذشته اني را که در سالیني فلسطري غني مھاجرفياستقرار، تکل

 نيا: "ديگو ی و مکند ی را مطرح می مضحکی طرح نژادپرستانه خود، ادعاۀ پس از ارائیا  جاست که خامنهنياما ا

ھا   ملتتي از حماتواند ی و مکند ی درک می جھان آن را به درستی است که افکار عمومیمنطق طرح عادالنه و کي

  ." مستقل برخوردار شودیھا دولتو 

عادالنه و " را ی اسالمی و جمھوریا  خامنهۀ طرح نژادپرستان،ی جھانی که اگر افکار عمومدي لحظه فکر کنکي

 ونيليھا م  دهیستيبا یاول از ھمه م. افتاد یدر جھان به راه م ئیھا یگر ی و وحشاتي چه جنادانست، یم" یمنطق

 محروم و دولت نژادپرست ئیامريکا و ئیاروپا ی در کشورھای نژادپرست از حق رأیھا مھاجر به دستور گروه

 و اي استرال،امريکا ۀ تمام قاراني با مھاجران است، البد بومفي تکلنيي تعیچون ماجرا. ھا را اخراج کند مستقر، آن

 صدھا تيھا شد، خواھان محروم  بزرگ در حق آنی ستمی استعماریساز  در دوران بردهقتاً ينو ھم که حق زالند

 یا  طرح خامنهقتاً يحق. ھا شوند  ھم اخراج آندي و شایھا از حق رأ  قارهني ای ساکن در کشورھانسان اونيليم
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گر و نژادپرست   اشغال،ی ارتجاعمي روست که رژني ھماز. ماند ی مئیگو انينژادپرستانه به تمام معناست و به ھذ

 خلق هي خود علۀ و نژادپرستاننهگرا  اشغالیھا استي سشبردي پی برایزي اظھارات را بھانه و دستاوني ھم الياسرائ

  .دھد ی قرار منيفلسط

 افکار تيحما سازمان ملل، با ی از سوني شناختن کشور مستقل فلسطتي به رسمۀمسأل که طرح یطي در شرادرست

 اھوي فشار قرار داده بود، نتانري و ززولهي را الي و اسرائامريکا یھا  سراسر جھان، دولتی مردم کشورھایعموم

 یزي دستاول،ي کشور اسرائی در مورد نابودرا یا  خامنهئیگو اني ھذل،ي اسرائی افراطی دست راستريوز نخست

.  قرار دادلي اسرائۀ و تجاوزکاراننهگرا  اشغالیھا استي سهيوج جھان و تی قرار دادن افکار عمومري تحت تأثیبرا

 یتي امنري به عنوان تدابن،ي مردم فلسطهي عللي اسرائۀاني تجاوزکارانه و اقدامات وحشاستي خود، از سۀيانياو در ب

  .دي گردیھودي ی به عنوان کشورلي شناخته شدن اسرائتينام برد و خواھان به رسم

 قرار دادن زيتر از آن است که با دستاو  آن خرابريوز  و نخستلي اسرائمي رژیاسياوضاع س گفت که دي باالبته

  . که در آن گرفتارند، نجات دھندیتي بتوانند خود را از وضعی اسالمی جمھوریھا استي و سیا  خامنهئیگو انيھذ

 مردم یھا  و به نفع تودهليائ اسراني تماماً به زانهي خاورمۀ منطقیاسي تحوالت سژهي جھان، به ویاسي ساوضاع

 یھا استي سهي کارگر و زحمتکش مردم به مبارزه و مخالفت علیھا  تودهل،يحتا در درون خود اسرائ.  استنيفلسط

 باناني که ھمواره از پشتزي نامريکادولت . اند رخاسته کشور بني حاکم بر امي رژۀ و نژادپرستاننهگرا اشغال

 ني که به ھمان شکل سابق بتواند از استي ن یتي بوده است، اکنون در وضعليائ اسرمي رژی ضد انسانیھا استيس

 و به لي اختالف از تشکی جھان البته با کمیھا  قدرتنيتر  بزرگ،امريکا دولت یبه استثنا.  کندتي حماميرژ

 به کوشد ی ھنوز ملي اسرائمي وجود، رژنيبا ا. کنند ی متي حمایني شدن کشور مستقل فلسطاخته شنتيرسم

 کرده و شکست و رييمعھذا اوضاع تغ.  ادامه دھدني مردم فلسطهي خود علۀ نژادپرستانیھا استي و سیگر اشغال

  . استري ناگزلي اسرائینينش عقب

 ی اسالمی و جمھوریا  خامنهی پوشالی قابل دوام است و نه ادعاھالي اسرائیطلب  و توسعهیگر  اشغالاستي سنه

 را از حق ني مردم فلسطتواند ی ملي را نابود کنند و نه اسرائلي اسرائتوانند ی مانينينه فلسط. لي اسرائی نابودیبرا

  .دي کشور مستقل محروم نماکيداشتن 

 کي نژاد و مذھب و ت،ي ملۀمسأل با کنار نھادن ،یراه حل اساس.  تنھا دو راه حل داردل،ي و اسرائني فلسطنزاع

 راه ،یگريد.  از کارگران و زحمتکشان استیاسي قدرت سکي ازمنديبته ن کشور واحد که الکي در ی انسانیزندگ

 سازمان ملل و خاتمه یھا  چارچوب قطعنامهر دیني شناخته شدن کشور مستقل فلسطتي که ھمانا به رسمیحل فور

  ستي متصور نی کنونطي نزاع، الاقل در شراني حل ای برایگريراه حل د.  استلي اسرائیگر دادن به اشغال

  

  یپرداز  و دروغیدراز  رودهمي ساعت و نکي 

 ی و برزنی در ھر کوی فساد دولت و فقر،یکاري ب،ی نسبت به گرانراني مردم ایھا  اعتراض تودهادي که فری حالدر

.  از مشکالت مردم نگفتی کرد، اما کالمیدراز  رودهمي ساعت و نکيشنبه شب   سهنژاد، ی احمدشود، ی مدهيشن

از " ی و خود خندئیخود گو" از ی و داستان٢٠ ۀ از خودش بود با نمردي و تمجفيگفت تعرچه که  بالعکس آن

  . شده استروزيپ" ملت" معضالت ۀ خود درآورده و بر ھمريکه ھمه جا را به تسخ! یالفتوحات مرد ھنرمند فتح

. افتيملل اختصاص  در سازمان ی اسالمی و جمھورنژاد ی احمدلي بدی بیرگذاري به نقش و تأثشاني اول اۀخطب

 که معموالً در سازمان ملل به گرد سرش در چرخش است، ی نورۀ از ھالیونيزي تلویگو و  گفتنيگرچه او در ا
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 را رھا نکرده و ی ھاله، باز ھم ونيشود که ا ی استنباط مني چنی وگري دیھا  اما از گفتهاورد،ي ناني به میسخن

 یگو و  گفتني در جمالت قصار او در ھمتوان ی آن را ھم مليدل. برد ی به سر می روحجانيچنان در ھ ھم

  : که ِمن باِب نمونه فرمودندافتي یونيزيتلو

 ی فعلی فضابر امريکا.  گفتن دارندی داشته و حرف برایدر سازمان ملل دو کشور ھستند که قدرت اثرگذار "

 عرصه ی را بر ساختارھا و نظم فعلريکاام ۀ ناعادالنتي حاکمدي است که باراني اني حاکم بوده و ایالملل نيب

 ءاي احی سازمان براني خود ایھا تيانجام سفر به سازمان ملل با ھدف استفاده از ظرف"و ."  به چالش بکشدیالملل نيب

  ." شدء و اجرایطراح سازمان ملل ی واقعلي تشکدهي ایو نوساز

 یگري و دستامريکا یکي.  وجود دارندرگذاريرت تأث متوجه شدند که در سازمان ملل دو قدراني مردم اجا ني تا اپس

 سازمان کي و نبرد فرا خواند به یالملل ني بۀ را بر ساختارھا و نظم عرصامريکا تي حاکمدي که بای اسالمیجمھور

 ني که نه فقط چنبه مبارزه بطلبد را به امريکا رت قرار است قدیمياما از بد روزگار رژ.  دھدلي تشکیملل واقع

 قدرت و ني وابسته به ایالملل ني بی که فقط دو نھاد مالست ا ی دستوراتی را ندارد، بلکه عجالتاً مجری و قدرتفهيوظ

 به ی اسالمیھا توسط جمھور  آنی و اجراکنند ی پول، صادر میالملل ني و صندوق بی آن، بانک جھانگري دیشرکا

  . استدهي انجامراني در ای بزرگی و شکاف طبقاتی گرسنگ،یکاريفقر، ب

 ی و آزادسازیساز ی خصوصاستي سشبردي افتخار خود را پني باالترئیگو و  و گفتی در ھر سخنراننژاد یاحمد

او در واقع در .  پولیالملل ني و صندوق بی بانک جھانقي از طرامريکا ھمان اوامر ی اجرایعني. داند ی مھا متيق

 تصور الي اما در خکند، ی افتخار ھم می نوکرنيا و به کند یمآن عمل ۀ  برنامی و مجرامريکا سميالينقش نوکر امپر

  . است"دهيچالش کش" را به امريکا که قدرت کند یم

 در سازمان ملل نژاد ی و شخص احمد ی اسالمی منحصر به فرد جمھوریرگذاري از قدرت تأثاي در رؤنژاد یاحمد

 ی عضو سازمان ملل به ھنگام سخنرانی از کشورھای اما، اگر در چند سال گذشته گروه محدودتي در واقعد،يگو یم

 دانند یچون ھمه م.  بودی خالی از سالن اجالس به کلیمي امسال، نکردند، ی جلسه را ترک م،ی در مجمع عمومیو

 سر و ته و ی و بی تکراریھا  مشت حرفکي حال است که جز شاني متعصب پری آدم خرافاتکيکه او 

 اما زند، ی حرف مرهي و غتي انسان،یاو در سازمان ملل از آزاد.  گفتن نداردیرا بی رسوا حرفیھا یپرداز دروغ

 د،يگو ی دروغ مزند، ی که او حرف مفت مدانند ی مابند،يی  حضور می عموممجمع که در یندگي نمایھا تأيآن ھ

ھر . کنند ی میخھا را سال  انسانی اسالمی خبر دارند که در جمھورراني خود در ای سفراقيچرا که الاقل از طر

 جلسه را ترک نيبرابنا. ست ا ی آزادست،ي از آن نی خبرراني که در ایزيروز بساط دار و شکنجه برپاست و آن چ

 گردد ی که بازمرانياما او به ا.  کندئیسرا اوهي خواھد ی تا ھر چه مگذارند ی را به حال خود منژاد ی و احمدنديگو یم

 ی اسالمیھا جمھور  از آنیکي دو دولت در سازمان ملل که یرگذاري و از تأثدھد ی مردم ملي تحویا  تازهیھا دروغ

  .ديگو یم جمھور آن سخن سيباشد و رئ

 را به اطالع مردم رساند، ی اسالمی جمھورلي بدی رساند و نقش باني اول را به پاۀ پس از آن که خطبنژاد، یاحمد

 رانيمردم ا.  مردم را انکار کردیشتي و معی مادطيشدن شرا تر مي و بن وخخي شد و از بی داخلليوارد بحث مسا

 ادعا ني از اشي که پنژاد یاحمد.  خود روبرو ھستندازي کاالھا و خدمات مورد نی مداوم بھاشيھمه روزه با افزا

ھم : " که نرخ رشد تورم را اعالم کند، گفتني خواھد شد، بدون ای تورم ھم تک رقم،یکرده بود در سال جار

 ۴ ی به عبارتیعني.  استی که دو درصد آن به خاطر تورم جھانمي مواجه ھستھا متي قی درصد۶ شين با افزااکنو

 مدام شي از افزامي که مرکز آمار رژست ی در حالنيا."  استی ھم نقطه به نقطه نزولني است که اصد در۴ / ۵ یال
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 نرخ رشد تورم ني اگري دیمنابع حتا دولت. ت درصد اعالم کرده اس٢٠ نرخ را حدود ني و ادھد ینرخ تورم خبر م

  .اند  اعالم کردهزي درصد ن٣٠را تا 

 در کاري مجلس از انبوه جوانان بندگاني که حتا نمای در حالزي نکاراني روزافزون تعداد بشي مورد افزادر

 داد که مرکز  خبرئی در جاکاري ماھشھر از کثرت جوانان بۀندي نماشي و چند روز پدھند یھا خبر م شھرستان

 ري که دستگی درصد مجرمان٧٧ که گفت ھفته ني شاھرود ھم در ھمسيلو و فرمانده پست  ایمي پتروشیھا کارخانه

 تکرار کرد، از کاراني خود را در مورد کاھش بئیسرا اوهيگو باز ھم  و  گفتني در انژاد ی احمدکارند،ياند، ب شده

 وجود راني در ایکاري بگر،ي سال داني آورد و ادعا کرد که در پاانيم سخن به ی در سال جاریونيلي م٢ / ۵اشتغال 

 در صنعت و معدن را در یگذار هي کرد و رشد سرمافي توصی عالراني را در ای اقتصادوضاعاو ا. نخواھد داشت

 ري و غیت دولی که تمام منابع آمارست ا یطي در شرانژاد ی احمدی ادعانيا.  درصد اعالم نمود۶٢ / ۵ ماه گذشته ۵

  .دھند ی خبر می ناخالص داخلدي از کاھش نرخ رشد تولیدولت

 که مدام ی که در حالداند یاما ھر کس م.  و شکاف فقر و ثروت بودی طبقاتۀ کاھش فاصلنژاد ی احمدگري دیادعا

 ۀي بالعکس بر حجم سود، ثروت و سرماابد،يی  تورم کاھش مۀجيسطح درآمد کارگران و زحمتکشان در نت

 ھفته در نيدر ھم.  استافتهي شي افزاکه نه کاھش، بلري اخیھا  در سالیشکاف طبقات. شود یتمندان افزوده مثرو

 تومان ارديلي م٧ تھران هي در زعفرانی متر٧٠٠ھاوس   پنتکي ی که بھاافتي انتشار ی خبرمي رژی خبریھا تيسا

ھا   دهیھا ھا ثروت  آنداراني خرديالبد با شود، ی و فروش مدي خری تومانارديلي م٧ که مسکن یدر کشور. است

 بخش ۀاني که درآمد ماھست ی در حالنيا. ی تومانونيلي الاقل صدھا مانهي ماھی و درآمدھاباشند داشته ی تومانارديليم

 چند روز نيھم.  ھم  ندارندیا  و ثروت اندوخته شدهرسد ی ھزار تومان در ماه نم۵٠٠ از کارگران حتا به یبزرگ

 برمال شد اي منصور آرري امۀ از نمونیداران هي ھنگفت سرمایھا  و ثروتیارديلي میھا  اختالسی که ماجرا بودشيپ

 به ونيلي م٢٠ او از هي سرماشود ی می و خدماتی مال،یدي تولۀ کارخانه و مؤسس٣٩ سال صاحب ۶که در فاصله 

 راني در ای شکاف طبقاتدين ھست که بگوقدر شارالتا  آننژاد ی ھمه احمدنيبا ا. رسد ی تومان مارديلي م۴٧٠٠

 اما قتي گفت، حقاري بسیھا  اوهي یونيزي تلویگو و  گفتني در انژاد یاحمد. افتي خواھد ش و باز ھم کاھافتهيکاھش 

 طي شراشود ی متر قي عمراني اۀ در جامعی که شکاف طبقاتننديب ی منهيھا به ع آن. ستي ندهي پوشرانيبر مردم ا
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