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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

   مانددهي پوشقتيحق

شدت .  رخ داداري شھرین در حوال سپاه پاسدارای از مراکز نظامیکي انفجار بزرگ در کي عقرب ٢١ شنبه روز

ھا فرو   از ساختمانی تعدادۀشي شد، شدهي از غرب تھران و کرج شنی آن در مناطقیکه صدابود  ی انفجار به حدنيا

 نخست اعالم ی اسالمی جمھوریھا یخبرگزار. زده تصور کردند جنگ آغاز شده است  و مردم وحشتختير

اما .  بوده استاري شھر قدس شھرۀ پمپ گاز در منطقگاهي جاکيجار در  از انفی ناشب،ي مھی صدانينمودند که ا

 ساتي در تأسی انفجارگونه چي خبر اعالم کرد که ھني ابي با تکذراني ای نفتیھا  پخش فرآوردهی شرکت ملیسخنگو

 کيار در  از انفجھا یگو با خبرگزار و  در مجلس در گفتاري شھرۀنديسپس نما. است استان تھران رخ نداده ینفت

  : خبر داد و گفتیپادگان نظام

 حاصل انفجار در ده،ي، در کرج و تھران به گوش رس]عقرب[ آبان ماه٢١ که بعدازظھر روز شنبه یبي مھیصدا "

 سپاه پاسداران ۀ مقدمات سر و کلنيپس از ا."  به شھر مالرد در استان البرز بوده استکي نزدی پادگان نظامکي

 سپاه یھا  از پادگانیکي انفجار در ني سپاه پاسداران اعالم نمود که ایول روابط عمومؤ مس. شدداي ماجرا پنيدر ا

 محموله مھمات از زاغه در حال خارج شدن به سمت منطقه مورد نظر بود که متأسفانه به کي" رخ داد که یھنگام

 ئیعلق به سازمان جھاد خودکفا متی حادثه در محلني افزود که ایو."  حادثه اتفاق افتادنيامحض خروج از زاغه 

 سي بود که رئی حاکی بعدیخبرھا.  تن مجروح شدند١۶ پاسدار کشته و ١٧ آن اني که در جروستيسپاه به وقوع پ

  .شدگان است  کشتهاني در مزي سپاه نئیسازمان جھاد خودکفا

.  و پنھان مانده استدهي سپاه پاسداران، روشن است که اصل ماجرا پوشی گزارش روابط عمومني استناد به ھمبا

 از آن شيب" محموله مھمات در حال خارج شدن از زاغه بود" رخ داد که یاستدالل سپاه پاسداران که انفجار ھنگام

 حساس بوده که به محض خروج از زاغه، ئی روشنابه مھمات ۀ محمولايگو.  آن را باور کندیکودکانه است که کس

 مھمات از زاغه ۀ انتقال محمولی ھم برایگري سپاه، پرسنل داي گونير اعالوه ب. خود به خود منفجر شده است
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 انتقال محموله مھمات را از زاغه ۀفي سپاه پاسداران خودش وظئی سازمان جھاد خودکفاسينداشت و سردار سپاه، رئ

  .ديبر عھده گرفته بود و با انفجار آن به قتل رس

 افتي انتشار گري دی کشورھای و نظامی از منابع اطالعاتیارشات را نگفت، اما اخبار و گزقتي حقی اسالمیجمھور

اما چرا و چگونه انفجار در . باشد ی دوربرد شھاب میھا  موشکی از مراکز نگھداریکي پادگان ني است، یکه حاک

 قول  از،یالملل ني بیھا  رسانهی انفجار، برخني ایدر پ.  مانده استدهي سپاه رخ داد، ھنوز پوشی مرکز نظامنيا

 انفجار خبر ني در الي اسرائژهي به وگري دی کشورھای جاسوسیھا  از دست داشتن سازمانی و اطالعاتیمنابع نظام

 انفجار را به موساد، ني مھم، ایھا  از رسانهی و تعدادوزيوروني گل،ي اشپم،ي تاهي تلگراف، نشریليروزنامه د. دادند

" راني ای موشکگاهي در پازيانفجار اسرارآم" از زي نیلي اسرائیھا روزنامه.  نسبت دادندلي اسرائیسازمان جاسوس

 شھاب و زلزال یھا  سپاه را متخصص موشکیئ سازمان موسوم به جھاد خودکفاسي آوردند و رئانيسخن به م

 کي در اثر تواند ی انفجار منيا: " نوشتلي اسرائیھا  از روزنامهیکي تلگراف به نقل از یليد.  نمودندیمعرف

  ." انجام شده استیتي امنیھا  باشد که بر اساس اطالعات سازمانی نظاماتيعمل

 کرد که ء نکته اکتفاني که در گذشته رخ داده است، به ذکر ایگري ھمانند موارد متعدد دی اسالمی جمھوراما

 یادعا حال، تاکنون رسماً نيدر ع.  انفجار اعالم خواھد شدني است و متعاقباً علت ایموضوع در دست بررس

 مسلح یروھاي ستاد نسي رئیريگ بالعکس موضع.  نکرده استبي را ھم تکذی جاسوسیھا  سازمانیخرابکار

 و لي به اسرائی ربطچي ھري حادثه و انفجار اخنيا: " گفتیروزآباديف.  بر ابھام افزوده استی اسالمیجمھور

 غاصب باشد، تنھا مير دھان استکبار و رژ بی مشت محکمتواند ی که میقاتي که محصول تحقني ندارد، جز اکايمرا

 راه را با قدرت ني مقدم اديسنگران شھ  و ھمروھاي قطعاً نی افتاده است ولقي تعوو ري دو ھفته به تأخی آن براديتول

 سيرئ."  خواھد بودی و استکبار جھانلي بر دھان اسرائیھا مشت محکم  تالش آنۀ ادامه خواھند داد و ثمرتر شيب

 قطعاً به ثمر خواھد نشست و ھمه کرد ی میريگي حسن تھران مقدم پدي که شھیا  پروژهنيا: " گفتزيمار نقرارگاه ع

  ." برطرف خواھد شدزيموانع ن

 دروغ بوده روني در مورد نقل و انتقال مھمات از زاغه به بمي رژی دو اظھار نظر روشن است که اوالً، ادعاني ابا

 ی که تھرانیا  قرار است آماده شود و پروژهگري دۀ که تا دو ھفتست ا ی سالحديل افتادن توريصحبت از به تأخ. است

 در توان ی را مهي اساس سه فرضني اهب.  سپاه آن را ادامه خواھند دادگري دیروھاي و نکرد ی میريگيمقدم آن را پ

 باال یبي با قدرت تخریوشک می کار بر رواي و شي آزمااني در جرتواند یاوالً، انفجار م.  متصور دانستاني منيا

 کار در محل حضور شرفتي پی بررسی احتماالً برازي از فرماندھان سپاه پاسداران نیرخ داده باشد که تعداد

 سپاه را برجسته کرد و از یئول جھاد خودکفاؤ انفجار تنھا کشته شدن مسني ااني در جری اسالمیجمھور. اند داشته

 کي خود از کشته شدن نه تي تسلامي در پمي رژی اسالمغاتي سازمان تبلسي رئاما.  پاسدار خبر داد١٧کشته شدن 

 از سرداران و یرير که منجر به شھادت جمع کثيواقعه انفجار اخ: "سردار بلکه سرداران خبر داد و نوشت

." آمدگداز و ناگوار   سخت جانراني افي بر ملت شرد،ي گردی جان بر کف سپاه پاسداران انقالب اسالمیروھاين

  .اند  مجروح شدهاي دهي از فرماندھان سپاه در محل انفجار حضور داشته و به قتل رسیادي احتماالً تعداد زنيبنابرا

 و لي اسرائکا،يمرا ی اطالعاتیھا  که سازمانني ایکي.  مطرح کردزي را نگري دۀي دو فرضتوان ی رو مني ھماز

 مي بوده است، اطالع داشته و اقدام مستقانيان سپاه در جرچه که در محل انفجار و حضور فرماندھ  از آنرهيغ

.  استاوردهي را درنهي قضی صدای اسالمیمھوراما ج. اند  انجام دادهیئ فضاشرفتهي پیھا  سالحقي از طرینظام
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 ني اتواند ی مزي نگريشق د.  حتا به طرفداران خود پاسخ دھدتواند ی خود نمی نظامی توخالغاتيچرا که با توجه به تبل

  . از درون صورت گرفته باشدی اطالعات، خرابکارني اساس ھمهباشد که ب

 یجمھور. کند ی را رد می اسالمی جمھوری جعلی شقوق باشد، تمام ادعاني ھر کدام از اهي قضتي ھر حال واقعدر

 دهي مردم پوشۀ توددِ ي از دقتي حقکند، ی و ھمواره تالش مديگو یبه مردم دروغ م.  وحشت داردراني از مردم ایاسالم

چه که   لذا به آند،يگو ی را نمقتي حقگاه چي ھدانند ی ماند، قف وامي رژیھا رنگي به نزي نراني مردم ایھا توده. بماند

  .اعتمادند ی آن بی و ادعاھامي رژني نسبت به ای باور ندارند و به کلد،يگو یم

  . را به مردم نگفتقتي حقگر،يرد دچون صدھا مو  ھمزي انفجار نۀي قضني سر اه بی اسالمیجمھور

  

   برخوردار شدندیندگي نمایايالعمر از حقوق و مزا  مجلس، مادامندگانينما 

 که ديدان ی را ھم منيالبد ا.  برسداني به پای ھشتم مجلس ارتجاع اسالمۀ که قرار است در اسفند ماه، دوردي ھستمطلع

 ممتاز و تي و موقعگاهي در جای دستگاه دولتینھادھاھا و   ھر کس که در ارگانراني ای اسالمیدر جمھور

  . خود را پر کندبي ممکن جقي که به ھر طرست اني قرار داشته باشد، تمام فکر و ذکرش اۀرنديگ ميتصم

 ستند،ي قانع نشان ینينش  مجلسۀ کالن دوریايھا فقط به حقوق و مزا آن. ھا ھستند  قماش آدمني مجلس ھم از اندگانينما

 خود، بر ۀ حوزی محلیھا ھا و مقام  ارگاناي سطح باال و یئ اجرایھا  زد و بند با ارگانقي از طرکوشند یبلکه م

ھا در   که چگونه آنميدي دی اجتماعنيھا و تأم  بانکی فساد مالیھا  پروندهانيدر جر. نديفزاي خود بۀيثروت و سرما

 کالن یاي حقوق و مزااياما گو.  دارندیاندوز  و ثروتیريگ  رشوهی برای مختلفیھا ھا راه آن. رندي فساد درگنيا

 فرو یاندوز ثروتھا را به   آنريناپذ یري سی اشتھا،ی متعدد مالیھا  و سوء استفادهیندگي به اصطالح نماۀدور

ر  برخورداشان یندگي نماۀ دوریايالعمر از حقوق و مزا  گرفتند که ماداممي ھفته تصمني رو در انياز ا. ننشانده است

  .باشند

چه حقوق   گرفتند که چنانمي تصمه،ي طرح استفسارکي ی مجلس در بررسندگاني ھفته، نماني روز دوشنبه اۀ جلسدر

 آنان در ۀالعاد  درصد حقوق ثابت و فوق٨٠ از دي جدتيولؤ در مسمي رژیاسي مستمر مقامات سۀالعاد ثابت و فوق

 هي اساس به کلنياه ب. کنند ی مافتي درقي درصد، تفاوت تطب٨٠ التفاوت آن تا  مابهزانيتر باشد به م  کمیپست قبل

 ني درصد آخر٨٠ ی خدمت کرده باشند، بر مبنایاسي سیھا  که حداقل دو سال در پستیشاغالن و بازنشستگان

 یزيالبته چ.  محاسبه و پرداخت شوددي ھشتم مجلس ارتجاع آغاز گردۀ سال قبل که دور۴ یعني ٨۶حقوق از سال 

 بيچه که اکنون تصو  وجود داشته، آنزي در گذشته نمي رژیاسي از مقامات سی در مورد برخبه مصونيه ا بهيشب

عالوه . شد یھا نم  شامل حال آنی در مواردازاتي امتني مجلس را مد نظر قرار داده که اندگانيشده است عمدتاً نما

است که مصوبه، عطف به ماسبق  نيجالب ا. ابدي ی متيالعمر قطع  درصد، مادام٨٠ ني اکنون در سطح ان،يبر ا

  .رديگ ی را دربرم٨۶ از سال یعني شود، یم

 ی به ھر علتري اخۀ چھار سالۀ راحت شد که اگر پس از دورشان الي مجلس ارتجاع خندگاني مصوبه نماني ابا

 درصد ٨٠ کالن ولو یايا عمر از حقوق و مزاني دغدغه تا پای زنند، بهي خود تکی قبلگاهي بر جاگرينتوانستند بار د

  .آن برخوردار خواھند بود

 مجلس ندگانينما. برند ی به سر می انسان در گرسنگھا ونيليم. برند ی خط فقر به سر مري زراني اعظم مردم ابخش

ا  خود رۀندي مصوبه رفاه آني بلکه با استند،ي بردند و خوردند، قانع نشان یندگي نماۀچه که در دور ارتجاع، اما به آن

 و ري کارگر و زحمتکش، مردم فقیھا  که تودهافتي ادامه خواھد ی تا روزیگر  غارتنياما ا. اند  کردهني تضمزين
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گاه،   آننند،ي برچرانيرا از ا  ی اسالمی و بساط جمھورزندي که به پا خیروز. کنند یگرسنه وضع موجود را تحمل م

  دي خواھند کشرونيگران ب ت شده است، از حلقوم غارت و غاردهيشان دزد چه را که از حاصل دسترنج تمام آن

  

   ندارندري که در نوع خود در جھان نظی اتفاقات

  یبي و غربياتفاق عج.  آن را سراغ گرفتۀ نمونتوان ی کشور جھان نمچي که در ھدھد ی رخ می اتفاقاتراني ادر

 خود پول برداشت کنند، متوجه ینک از حساب باخواھند ی که می روز وقتکي کشور صبح کي که اگر مردم ستا

 حساب و کتاب که ھر ی کشور بنيران، اياما در ا. ھا مسدود شده است  آنی شب حساب بانکیھا مهيشوند که از ن

 ی به سادگزي حساب مردم نونيلي م٣ تا ٢ شود، بستن شبانه ی تلقی عادجا ني در اتواند ی معمول در جھان مرياتفاق غ

  . رخ دھدتواند یم

 که حساب افتندي برداشت پول خود به خودپردازھا مراجعه کردند، دری که مردم برای ھفته وقتني روز شنبه اصبح

  :ديگو ی متوري مونۀ صفحی روغاميھا در بانک صادرات مسدود شده و پ آن

 که مردم ني شب جمعه، بدون امهي بود که از نی حاکیاخبار بعد." ديلطفاً به شعبه افتتاح حساب خود مراجعه کن "

 شعبات بانک ی به سوتيجمع.  نفر را مسدود کرده استونيلي م٣ تا ٢ داشته باشند، بانک صادرات حساب یاطالع

ھا،  با مراجعه به بانک. ھا را مسدود کرده است  بانک صادرات حساب آنی به چه حقندي تا ببديصادرات روانه گرد

 شناسنامه را الي و سری کد ملميخواھ ی که مدياوري را بتان ۀ ام و اصل شناسنی و کارت ملدي که برودنديپاسخ شن

 شود، ی افتتاح حساب پر میھا  فرمیچرا که وقت. اعتراض مردم باال گرفت. مي کنینترنتي مخصوص ایھا وارد فرم

 ت که در شعب بانک صادرای حساب با ازدحامونيلي م٣ تا ٢حاال صاحبان . گردد یھا ثبت م  مشخصات در آنۀھم

 مردم ليتحل.  خود پول برداشت کنندیھا اجازه داده شود از حساب بانک ھا منتظر بمانند تا به آن  ساعتدي شده، باادجيا

 یگروھ.  بانک صادرات با مشکل بازپرداخت پول مردم روبروستنديگو ی می گروھست؟ي اتفاق چنياز علت ا

 مردم، ۀچون پرداخت نکردن سپرد. زند ی مبيھره به ج بمان تواردھايلي اقدام منيبانک صادرات با ا: نديگو ی مگريد

  . تومان بھره به بار آوردونيلي ھر روز صدھا متواند ی بانک میبرا

ھا شده بود، از قول مقامات بانک   مسدود شدن حسابني دانستن علت اريگي پاي مھر که گوی خبرگزارخبرنگار

 دارند که ی و اطالعات غلطی مشخصاترتي مغا،ی حساب بانکونيلي دو تا سه منيب"صادرات گزارش کرد که 

 حد ني در ای اسالمی جمھورینک باستمي واقعاً ھرج و مرج سیعني". ھا را مسدود کرده است  آنی مرکزستميس

ھا ،   انکار کرد که ھرج و مرج تمام تار و پود ارگانشود ی را ھم نمني اما است،ي نیا کننده  قانعلياست؟ البته دل

 ی است که مقامات جمھوردهي رسیئ ھرج و مرج به جانيا.  را فرا گرفته استی اسالمیسسات جمھورنھادھا و مؤ

 اني که میا  که پس از مشاجرهافتي انتشار ی ھفته خبرنيدر ھم. کنند ی میرکشيت فت ھگريکدي هي حتا علیاسالم

.  ترور شدسي رئیرخ داد، آقا سازمان ني ای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تھران با معاون بازرسسيرئ

 بود، ی بازرگانمان سازراني از مدیکي از ادغام، شي سازمان، که پی قرار بود که معاون بازرسنيماجرا ھم از ا

 و رؤسا که سي رئني و چون اشود ی میش از او گرفته شود، عصبان ممکن است پست سابقشود ی که متوجه میوقت

 سي به رئی در پی و سه گلوله پکشد یاند، اسلحه خود را م م ھستند و مسلح ھی و اطالعاتی سپاھ،یجيعموماً بس

اما . ھا فراوان داشته و خواھد داشت  نمونهني از ای اسالمیست، جمھوري نیديالبته اتفاق جد. کند ی مکيسازمان شل

 گري دۀ نمونکي. تافي توان ی کشور جھان نمچي آن را در ھري که نظیبحث بر سر اقدام بانک صادرات بود، اقدام
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 و به ما خبر دي است، لطف کندهي ھم شنیگري آن را در کشور دري نظی و اگر کسبخوانيد اتفاقات را ھم نياز ھم

  .ديدھ

 ھزار نفر ٣٠ تا ١۶ است، دهي که به مجلس رسیبنا بر اطالعات: " ھفته گفتني آموزش مجلس در اونيسي کمسيرئ

 داند ی و ھر کس مستي نیدي اتفاق جدجا نيتا ا." اند  ماه است حقوق نگرفته٨د، ان  که امسال بازنشسته شدهیاز معلمان

 است، از ديچه که جد اما آن. اند ھا حقوق نگرفته  و حتا سالھا ھا و صدھا ھزار کارگر ھستند که ماه که ھم اکنون ده

 ی برا٨٩در سال "االخره  معلمان، وزارت آموزش و پرورش بۀ سالني که پس از مبارزات چندباشد ی قرار منيا

 در نظر ی ھزار تومان٨٠ شي حکم افزارتبه ی و باالتر به عنوان کارمندان عالی مدرک کارشناسیمعلمان دارا

 را ی ھزار تومان٨٠ حقوق شي افزانديگو یھا م اند، به آن  از معلمان بازنشسته شدهیاما حاال که گروھ." تگرف

 ھزار ٨٠ فشار قرار داده است که تعھد بدھند ري معلمان بازنشسته را ز،ی کشوری و صندوق بازنشستگميپرداز ینم

  .خواھند یتومان را نم

.  نرفته و خواھان پرداخت تمام حقوق خود ھستندیبردار  و کالهیئ زورگوني ارشي بار پذري بازنشسته ھم زمعلمان

 ھزار ٨٠ که رنديپذ ی معلمان، مۀمبارزھا تالش و  پس از سال.  حد و مرز نداردی اسالمی جمھوریئواقعاً که رسوا

 دي کنء تعھدنامه امضاديئاي که بدھند ی قرار مدي فشار و تھدريزھا افزوده شوده، اما بعد معلمان را  تومان بر حقوق آن

 توان ی نمقتاً يحق.  رسوا و آشکار استیبردار  کالهکي گري دجا نيا. ديخواھ ی را نمی ھزار تومان٨٠ شي افزانيکه ا

 ني که ادي کنءمضا تعھدنامه اديياي بندي دھند و بعد بگوشي کرد که در آن دستمزد و حقوق را افزاداي را پیگرير دکشو

  .ديخواھ ی را نمشيافزا

 نوع ني مظھر بدترست، ا ی اسالمی که دولتیئجا از آن.  استرينظ ی باي به تمام معنا در دنی اسالمیجمھور

. ستيگر ن  و سرکوبی دولت استبدادکي داران، هيدولت پاسدار منافع سرما کي فقط ی اسالمیجمھور. ھاست دولت

 ني از اشي برانيمردم ا.  ھستزي نبردار ه و کالی سرتاپا فاسد، دزد، قاچاقچکار، تي دولت جناکي ی اسالمیجمھور

  . دولت را تحمل کننديعنی اينھا یدي و تمام پلیرحم ی سمبل تام و تمام ارتجاع، بني ادينبا


