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 ٢٠١١ دسمبر ١٧

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  گريکدي و ابطال مواضع مي مقامات رژئیگو ضيضد و نق

 آشکارا ضد و یھا یريگ  و موضعنحلي به تناقضات ال،ی اسالمیجمھور ی خارجاستي تضادھا و بحران در سديتشد

  . استدهي انجاممي رژیھا و نھادھا  ارگانضينق

 متوسل شده و ی نظامداتي به تھدشي از پشي ب،ی و حتا مجلس ارتجاع اسالمیتي و امنی نظامیھا  که ارگانی حالدر

 در تالش ی در پی کنند، وزارت امور خارجه، پدي را تشدیلالمل ني بیھا یري خود، درگیھا یريگ  با موضعکوشند یم

   .پردازدھا ب  و به رفع و رجوع آنی را نفھا یريگ  موضعنياست ا

 به اصطالح یا وهي کشور متبوع خود را به شی خارجاستي سکند ی تالش می وزارت امور خارجه ھر کشورگرچه

 في وجود دارد، ظاھراً در جھت تخفی حادیھا یري درگ که اختالفات وی ھنگامژهي ببرد و به وشي پکيپلماتيد

ھا و   ارگانگري و دی با مواضع رسمآشکار را اتخاذ کند که در تناقض ی مواضعتواند یتضادھا گام بردارد، اما نم

 وزارت امور خارجه کيپلماتي دیھا ی از بازشي بیزي چگذرد، ی می اسالمیچه که در جمھور لذا آن. نھادھا باشد

  .باشد ی ممي رژی خارجاستي حاکمه در برخورد به بحران ستأي ھی از اختالفات درونی انعکاساست و

 جنگ طي در شراهي به ترکی نظامۀ بر سر حملی اسالمیھا و مقامات جمھور  متناقض ارگانیھا یريگ موضع

  . استتي واقعني شود، بازتاب ھممي نفت تحرديچه خر  و بستن تنگه ھرمز چنانیاحتمال

 را در تنگه ھرمز ی مانور نظامکي ئی قصد برپای اسالمی جمھوری نظامیروھاي ھفته، اعالم شد که نني ادر

 در جمع ی سخنانی ط،ی ملتي امنونيسي مجلس و عضو کمی داخلتي امنۀتي کمسيروز چھارشنبه، رئ. دارند

."  در تنگه ھرمز ھستندشيرزما کي انجام ی برایزير  مسلح کشورمان در حال برنامهیروھاين: "خبرنگاران گفت

 دي خرمي به تحری جھانیھا  قدرتی در قبال اقدام برخیاسي و سیغاتي واکنش فعالً تبلکي مانور، ني که استي ندهيپوش

  . استندهي در آی اسالمینفت از جمھور

 یھوربدون درآمد نفت، جم. ست ی اسالمی جمھوراتي و حی مالهي تغذی از منابع اصلیکي که نفت ستي نیديترد

 و سرکوب خود را ی و از جمله دستگاه نظامی دولتلي و طوضي دستگاه عریھا نهي قادر نخواھد بود، ھزیاسالم
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 تنگه تواند ی نمی اسالمی جمھورھا، ولت دی برخی از سویمي تحرني چنکي شدن یاما حتا با فرض عمل.  کندنيتأم

 متوقف ی فروش نفت را به کلباً ي خواھد شد تقرريز اوالً، ناگ،ی حالتني چنکيھرمز را مسدود کند، چرا که در 

 ی با جمھورري درگیھا له که دولتأ مسني از اميبگذر.  خواھد کردعي را تسری نظامیري اقدام درگني ااً،يثان. سازد

 کيکت تاني تا ادھند ی ماي انجام داده و ی اقداماتزيھا ن  و قطعاً آنستندي بسته شدن تنگه ھرمز نگر ه ھم نظاریاسالم

 ري انتقال نفت از مسی براھا نينش خي که طرح شافتي انتشار ی خبرشي که چند ھفته پنياز جمله ا.  را خنثا کنندميرژ

 جنگ طي تنھا در شرا،ی اسالمیدر ھر حال جمھور.  قرار خواھد گرفتیبردار  مورد بھرهدي در سال جدیخشک

 و یلغاتي مانور تبکي جز یزي موجود، چتي در وضعاش ینظاملذا مانور . دي اقدام به بستن تنگه ھرمز نماتواند یم

  داشته باشند، فراتر از آن ھر ی نقطه نظر مشترکتوانند ی متي در حاکممي سھیھا  نقطه گروهنيتا ا. ستي نیاسيس

 یھا  صحبتۀ مجلس در ادامی ملتي امنونيسي روست که عضو کمنياز ھم.  بردشي خود را پاستي سکوشد ی مکي

 پاسخ شي رزماني از ابعاد ایکي: "ديافزا ی کند و ملي تبدی جدی نظامدي تھدکي مانور را به ني اکند، یش مخود تال

 از یکي استفاده خواھد کرد و قطعاً خود یھا تي از ھمه ظرفراني ای اسالمیجمھور."  دشمنان استی نفتداتيبه تھد

 سي که رئستي ندهيپوش. ه ھرمز را مسدود خواھد کرد کرد، تنگدي تنگه ھرمز است که اگر احساس تھدھا تي ظرفنيا

 که خبرنگاران را ی و اھداف آن ندارد، اما وقتی اعالم خبر تدارک مانور نظامی برایا فهي مجلس وظتي امنۀتيکم

 ني ا،ی اسالمی در جمھوریھا و مقامات  خبر و ھدف از مانور را اعالم کند، از طرف ارگاننيا تا خواند یفرا م

  .به او محول شده است فهيوظ

 که کند ی و نه تنھا انکار مکند ی العالم مصاحبه می خبرۀ وزارت خارجه با شبکی بالفاصله پس از آن، سخنگواما

 خارج از چارچوب وزارت خارجه یھا یريگ  بستن تنگه ھرمز ندارد، بلکه موضعی  برای قصدی اسالمیجمھور

  .دينما ی اعتبار اعالم میرا ب

 بارھا اعالم کرده است که بحث بستن تنگه ھرمز در دستور راني ای اسالمیجمھور: " احبه گفت مصني در ایو

 که در کشور یافراد." " در منطقه برقرار باشددي باور است که ثبات و آرامش باني بر ارايز. کار قرار ندارد

 خود یاز مردم، نظرات شخص ی بخشۀنديما مجلس و نۀندي ندارند، ممکن است در قالب نمایاسي سی رسمتيولؤمس

 شي که پست ی در حالنيا." شود ی اعالم میاسي و سی مقامات رسمقي از طرراني ایرا ابراز کنند، اما مواضع رسم

  . ھرمز سخن گفته بودۀ فرمانده سپاه پاسداران از مسدود کردن تنگنياز ا

 ه،ي ترکی آناتولیر خبرگزارگو با خبرنگا و  در گفتزي نی اسالمی جمھورۀ امور خارجري وززمان، ھم

 اعتبار ی را بهي ناتو در ترکی موشکساتي به تأسی نظامۀ بر حملی فرماندھان سپاه پاسداران مبنیھا یريگ موضع

 استي و سیالملل ني بلي در قبال مساراني ای رسمدگاهي افراد است و دی شخصدگاهي اظھارات، دنيا: "خواند و گفت

 ی و ھر گونه اظھار نظرشود ی ماني امور خارجه  بري جمھور و وزسي رئ،ی مقام معظم رھبری از سویخارج

 و نقطه نظرات ناآگاھانه از اناتي بلي دلنيبه ھم. گردد ی افراد محسوب می شخصدگاهي چارچوب، دنيخارج از ا

نه اظھار والنه و ناآگاھاؤ مسري که به طور غی راستا به افرادني و در ھمست مردود اراني ای خارجاستيمنظر س

  ". ھشدار داده شده استکنند، ینظر م

 اعتبار اعالم کردن مواضع ی و حتا بی اسالمی جمھوری و نظامیاسي مقامات سضي ضد ونقیھا یريگ  موضعنيا

 از تضادھا و ی انعکاسدھد، ی را نشان می اسالمی جمھوریالملل ني بتي بودن موقعمي در ھمان حال که وخگريکدي

اما .  ھستزي نمي رژی خارجاستي در سان برخورد با بحری حاکمه بر سر چگونگتأي ھیدرون یھا اختالفات گروه

 نکرده و مدام خود را در اشکال داي پی راه حلی داخلاستي سۀ تضادھا و اختالفات در عرصنيگونه که ا ھمان
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  .ابنديی  و مافتهي ادامه زي نی خارجاستي سۀ در عرصدھد، یمختلف نشان م

 در ی کند و از تناقضات و اختالفات درونداي خود پی خارجاستي بحران سی برای راه حلتواند ی نمی اسالمیجمھور

 بحران نياگر قرار باشد ا. ست ی اسالمی جمھورتي که بحران در ذات و موجودلي دلني به اابد،ي ئی عرصه رھانيا

چرا که در آن صورت . ست که اکنون ھود نخواھد بی آنگري دی اسالمیبرطرف گردد، در آن صورت جمھور

  . خود را کنار نھاده باشدی خارجاستي سی تمام ادعاھا و اھداف کنونديبا یم

  

  دي فاجعه آفری کار و نبود کنترل و بازرسطي محیمنيناا 

 آن اني رخ داد که در جرزدي ري ذوب فلزات فوالد غدیھا  از کورهیکي در ی ھفته انفجار مرگبارني شب اشنبه کي

 نفر ١٩ را ھا ی تعداد کشته و زخم،ی به نقل از مقامات محلھا یخبرگزار.  شدندیارگران کشته و زخم از کیگروھ

. اند  کارگر کشته شده۵ انفجار ني اۀجي بود که در نتی روز حادثه، حاکني در نخستافتهياخبار انتشار . اعالم نمودند

 نيبا توجه به شدت ا. اند، اعالم شده است  جان باخته حادثهني که در ای کارگر١٣ ی ھفته اسامني روز انياما تا آخر

 ماندن با نده جان خود را از دست بدھند و حتا به فرض زی تعدادزي نماندهي نفر باق۶ که از دور ی آن مميانفجار ب

  . با مرگ نخواھد داشتی تفاوتزيھا ن  آنی برای درصد، زندگ١٠٠ حدود یسوختگ

 کار و قتل و کشتار مداوم کارگران طي حوادث وحشتناک در محني ای علت واقعخواھند ی که ھرگز نمی دولتمقامات

 امکان وجود دارد که نياند، ا  گفتهیبرخ. اند  انفجار مطرح کردهني را در مورد علت ای مختلفاتيبرمال گردد، فرض

مھمات : "ديگو یمجلس م در زدي ندهينما.  شده استانفجار موجب هي مواد اولنيده در باف قابل استري غیمھمات جنگ

 یممکن است تعداد: "ديگو ی مزديفرماندار ."  شده استري نورد فوالد غدۀاسقاط موجب بروز انفجار در کارخان

."  منفجر شده استزيھا کوره ن  کپسولني انفجار اۀجي کوره شده که در نتۀ قابل ذوب، روانعاتي ضاانيکپسول گاز م

  . بر وقوع انفجار ذکر شده استیگري علت دزي پرس شده در کوره نیھا وجود آب در آھن قراضه

 پنھان ی و دولت براداران هي سرمایبکاري و فریظاھرساز.  حرف مفت استات،ي اظھار نظرھا و فرضني تمام ااما

 و ی ساختمانیھا  شرکتھا، یساز ني ماشھا، یميدر معادن زغال سنگ، پتروش. ست ینگاه داشتن علت واقع

 ٢٠ نيھر سال ب. شود  ی اعالم مار از کی حوادث ناشی برایگري دی و ظاھری علل صورزي مختلف نیھا هکارخان

 و صدھا تن جان خود را از شوند ی از کار مصدوم و معلول می حوادث ناشجهي در نتران،ي ھزار کارگر در ا٣٠تا 

 حوادث ی کارگر در پ۶٣٩ امسال  ماه نخست۵ تنھا در ،ی قانونیبر طبق گزارش سازمان پزشک. دھند یدست م

  .دادند از کار جان خود را از دست یناش

 و داران هي سرمای که از سوی متعددليھا و مؤسسات به رغم دال  از کار در تمام کارخانهی حوادث ناشني تمام اعلت

 و دي تولیھا نهي کاستن از ھزی براداران هي طرف سرماکياز . ست یکي در واقع شود، یھا ارائه م  آنیدولت برا

 که داران هي وزارت کار دولت سرماگري و از طرف دزنند ی کار سر باز مطي محیساز مني سود خود، از اشيافزا

 و نظارت انجام ی بازرسی برای اقدامچي کار نظارت و کنترل داشته باشد، ھطي محیمنيظاھراً قرار است بر ا

  .دھد ینم

 مصدوم و معلول اي کارگران جان خود را از دست بدھند و دياعث گردچه که ب  آنزد،ي ري کارخانه فوالد غددر

 ی کارخانه براني ادار هيسرما. ی دولتیساز  اسلحهیھا  کارخانهیشوند، نه آب است، نه گاز و نه  حتا مھمات اسقاط

از . ت قابل ذوب استفاده نکرده اسعاتي ضایساز جدای مدرن برایھا کي و تکنلي خود از وسایھا نهيکاھش ھز

 الزم را یمني الي کرده است و باالخره حتا وسای خوددارفي وظاني اقي انجام دقی براازياستخدام کارگران مورد ن
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 علل ني بنا به ھمقاً ي کارخانه آغاز به کار کرده است، دقني که ای سال۵در فاصله .  استدهي کارگران تدارک ندیبرا

اما وزارت .  حادثه رخ داده است۵ شوند، ی می ناشتر شير چه ب کسب سود ھی برادار هي حرص و ولع سرمازکه ا

  . تفاوت بوده استی آمده بشيچنان نسبت به اتفاقات پ  نداشته و ھمی واکنشنيتر  کمی اسالمیکار جمھور

علت . ھا و مؤسسات صادق است  کارخانههي است، در مورد کلزدي ري وقوع انفجار در فوالد غدی که علت واقعچه آن

 و ھا نهي کاھش ھزی براداران هي کار که ھمانا از حرص و آز سرماطي محیمني از کار در فقدان ای حوادث ناشتمام

  . کار، قرار داردطي از محی جدی بازرسو و فقدان ھر گونه کنترل نظارت زديخ ی برمتر شيکسب سود ب

 ی مستقل کارگریھا ه است تشکل که حتا مانع از آن شدی اسالمی جمھوری استبدادمي کارگران در رژی حقوقیب

 از کار ی روزافزون حوادث ناششي عامل مھم در افزاکي و علناً به دفاع از منافع کارگران بپردازند، رنديشکل بگ

چنان کارگران   اوضاع رخ نخواھد داد و ھمدر ی منوال باشد، بھبودني که اوضاع بر ایتا وقت.  استرانيدر ا

 که یعي مقابله با فجای کارگران براۀ راه و چارنياول. شوند یگاه فرستاده م  به قتلداران هي توسط سرمارحمانه یب

 یا  مستقل، بدون مبارزهیھا  تشکلجاديبدون ا. اند، متشکل شدن است ھا به بار آورده  و دولت آنداران هيسرما

  . استالتيو تشک کارگران وحدت ۀچار. بار خاتمه دھند  اسفتي وضعني به اتوانند ی نمرگرانمتشکل کا

  

  ! کشور جھان استني که آزادترلي و گرسنه وجود ندارد، به ھمان دلري فقراني ادر

 اي و باند اوست که تاکنون گونژاد ی احمددي جدی گوبلزیھا  از دروغیکي نيا.  و گرسنه وجود نداردري فقراني ادر

  .رسد یشنوندگان م به سمع زي نیالملل ني بیھا  داشت، اما اکنون در اجالسیمصرف داخل

 ی نشست شورانيجدھمي ھهي ھفته در اجالس افتتاحنيشنبه ا  روز سهنژاد، ی معاون اول احمدیمي رحمحمدرضا

 را به ی اسالمی جمھوریھمتا ی بیھا شرفتي شرکت کرد، تا پهيانوسي و اقاي آسئی روستاۀکپارچي ۀحکام مرکز توسع

  . اجالس برساندنياطالع مھمانان حاضر در ا

 نشدن ء جھان، و اجراۀ و گرسنري مردم فقارديلي مکي مي وختي وضعراموني پی ساختگیھا  پس از آه و نالهشانيا

 ساختن کن شهي در ری اسالمی جمھورمي عظیھا شرفتيبه پ" ی ھزاره در جھت کاھش فقر و گرسنگۀاھداف توسع"

 پرداخت و ی و درمانی امکانات بھداشتزا ئی در مناطق روستاژهي و برخوردار شدن ھمه مردم به ویفقر و گرسنگ

 کنم و هي وجود دارد را به شما ھدی اسالمی که امروز در جمھوریا  تجربهخواھم یمن م: " گفتناخطاب به حاضر

 یامروز در جمھور... گذارد ی نمی گرسنگني سر بر بالی فردچي ھی اسالمی است که امروز در جمھورنيآن ا

  ".مي ندارريما االن فق.. . گرسنه وجود نداردکي یاسالم

 کي ی اسالمیامروز در جمھور"اند و حتا   مرفه شدهرانيو البد ھمه مردم ا" مي ندارريما االن فق" آن ھم که ليدل

 ھزار تومان پول ۵٠ قانون حدود ني ای با اجرائیھر روستا "شاني ا، است که به گفتنيا" گرسنه ھم وجود ندارد

  ".ندازدي گله گوسفند راه بکي گرفته امروز توانسته م تومان از دولت واونيلي م۵ که یا  خانوادهکي و رديگ یم

.  نشان دادندی جمھور، چه واکنشسي معاون اول رئی ادعاھاني ادني مھمانان با شنميني تا ببمي که در آن جلسه نبودما

. کنند یھا را مسخره م  آنندگاني و گودندخن یھا م  حرفني معموالً به ایالملل ني بیھا  که در اجالسميدان ی را منياما ا

.  دارندی آگاھی جھانلي کار خود خبره ھستند و از مساۀطي در حکنند، یھا شرکت م  اجالسني که در ایچون افراد

  .شوند ی مراني تھران که بگذرند، متوجه اوضاع در ایھا اباني از خیکي باشند، از یاطالع ی بیھا اما اگر ھم آدم

 از ونيلي م٨ حدود الحساب ی گرسنه، علکي وجود دارد و نه حتا یري نه فقنژاد ی معاون احمدی به ادعا کهیراني ادر

 اي گوکنند، ی مافتي دری نقدۀاراني ھزار تومان که به عنوان ۴۵ ی با ماھونيلي م٨ نيا. کارندي فعال کشور بتيجمع
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 شده است که نه فقط گرسنه نيھا چنان تأم ه آن روزمری جانبیھا نهي غذا، پوشاک، مسکن، درمان و تمام ھزۀنيھز

حاال اگر در . اند وستهي پ ھا خارج شده و به صف مرفهزي جامعه نی بلکه از گروه فقراگذارند، ی نمنيسر بر بال

از .  استدهي را بلعی نقدۀاراني به اصطالح ني فراتر از ای کاالھا و خدمات، مبلغی بھاشي سال افزاکي ني ھمۀفاصل

 گرسنه و گري ھزار تومان در ھر ماه، د۴۵ که با پرداخت کند ی نمجادي ادعا اني در ایريي تغنژاد یاون احمدنظر مع

 تورم به صفر ۀجي که اکنون در نتی ھزار تومان۴۵ با ھمان کاري بزرگ بتي جمعنيا.  وجود نداردراني در ایريفق

  شهي جمھور در مورد رسي که معاون رئیمان روزدرست در ھ. اند افتهي نجات ی شده است، از فقر و گرسنگليتبد

فروش انتشار داد   زنان تنتي از وضعی گزارشیستي سازمان بھزکرد، ی مئیسرا اوهي راني از ای فقر و گرسنگیکن

  .اند  آوردهی رویفروش  به تنیکه عموماً از فرط فقر و گرسنگ

 بزرگ تي انکار کند که اکثرتواند ی کس نمچيرا ھ تي واقعنياما ا.  وجود نداردري فقراني که در اشود ی مادعا

 خانوار را در کي ۀني تھران، حداقل ھزیشھردار. کنند ی می خط فقر زندگري ززيکارگران و زحمتکشان شاغل ن

 که در ی مردمتي که اکثرستي پنھان ناست، ھزار تومان اعالم کرده ٣٠٠ و ونيلي مکي از شي بی ماه مبلغکي

 تي حتا اکثرنيبنابرا. رسد ی نمزي تومان نونيلي مکيھا به   آنۀ دستمزد و حقوق ماھاند،کنن ی میتھران زندگ

 نيشان را در حداقل تأم ۀ خود و خانوادی حتا زندگستندي و قادر نرندي فقی مردمزيکارگران و زحمتکشان شاغل ن

  .کنند

 و ري فقراني که در اندي را بگونيتر از ا گ بزرئیھا  ندارند که دروغئیاش ابا  و دار و دستهنژاد ی ھمه احمدني ابا

 که یوقت. ستي نفر ھم گرسنه نکي حتا جا ني در است، ی و اسالمئی کشور استثناکي رانيچون ا. گرسنه وجود ندارد

 نژاد، ی احمدی کشور جھان باشد که به ادعاني آزادتر،یاستبداد مي رژنيتر رحم ی و بنيتر ی وحشۀ تحت سلطرانيا

 ضد ی ادعا،یدار هي پاسدار نظم سرمامي رژنيتر رحم ی و بنيتر ی که وحشی مطلق است؛ وقت در آنیآزاد

چرا که .  کشور وجود نداشته باشدني ھم در ایا  و گرسنهري که فقستي تعجب نی داشته باشد، جایدار هيسرما

  استی حکومت اسالمی ذاتسمي و شارالتانیزپردا دروغ


