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 ٢٠١١ دسمبر ٢٧

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
 

  ی نقدۀاراني یجي و حذف تدرھا متي قشي افزادي، موج جد"ھا ارانهي یھدفمندساز "ديفاز جد

 ۀ به مرحلیاند، در اواخر سال جار  نھادهھا ارانهي ی توسط دولت که بر آن نام ھدفمندھا متي قشي افزادي جدردو

  . درخواھد آمدءاجرا

 خود یھا ی و سخنرانی مطبوعاتیگوھا و  مجلس در گفتندگاني دولت و نمای که گذشت، مقامات اقتصادیا  ھفتهدر

 در سفر خود به زي ننژاد یاحمد.  آغاز خواھد شدی به زودھا ارانهي ی فاز دوم ھدفمندسازیخبر دادند که اجرا

 و ميدھ ی مردم قرار ماري را در اختھا ارانهي ھمه گر،يظرف دو، سه گام د: "له پرداخت و گفتأ مسني به انيورام

  ".ميار خودشان بگذبي و حق مردم را در جمي کنء را اجراھا ارانهي ی امسال گام دوم ھدفمندسازميتالش دار

 با ھا ارانهي ی در گاِم نخسِت ھدفمندسازران،ي حاکم بر اداران هي سرمابرالي نئولاستي سی به عنوان مجرنژاد یاحمد

 را گري دی کاالھای نان و برخمتي برابر و ق١٠ تا ٧ را ليئ گازون،ي گاز، برق، آب، بنزی بھاھا، متي قیآزادساز

 سوم کي که به طور متوسط ی در حالیعني.  درصد رساند٣٠ه حدود  داد و نرخ تورم را بشيبه چند برابر افزا

 ی فقط بخشی نقدارانهي دولت با پرداخت چھل و پنج ھزار تومان به اصطالح افت،ي کارگران کاھش یدستمزد واقع

  بزرگ مردمتي اکثربي دولت، جی خالف ادعاجتاً ينت.  را جبران نمودرانيبگ  کاھش درآمد دستمزد و حقوقنياز ا

  .ديتر گرد ھا افزون  و فقر آنتر ی خالرانيا

 ی که علنئیتا جا.  کندتر ی مردم را خالبي کاالھا، جی بھاشي از افزایگري دولت مجدداً قصد دارد با دور داکنون

 برق، آب، نان و تعداد ن،ي بنز،ی حامل انرژی کاالھای بھاگري بار دھا، متي قشي افزاديشده است، در دور جد

  .ابدی ي مشي که ھنوز اعالم نشده است، افزائیاالھا از کیگريد

 شي از افزاروي نريوز. افتي خواھد شي ھزار تومان افزایتري به لني بنزی بھاافته،يچه که تاکنون انتشار  بر طبق آن

  .ستيھا روشن ن  کاالھا و شمول آنی بھای قطعشيمعھذا ھنوز افزا.  آب خبر دادی بھای درصد٢٠

 ونيسي کمیسخنگو. ست ی نقدۀاراني یجي آن آغاز شده است، حذف تدریھا ز ھم اکنون زمزمه که ایگري دألۀمس

 ١٢ھا به   چھار نفر تعداد آننيانگي خانوار که با مونيلي م٣ از شي دوم بۀ مجلس خبر داد که در مرحلیاقتصاد
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 طرح تحول ۀژي وونيسي کمسيرئ. شوند ی حذف می نقدیھا  کمککنندگان افتي از فھرست دررسد، ی مونيليم

 را داران هي سرمایعني د،ي از بخش تولتي به حماھا ارانهي و اختصاص ی نقدۀاراني حذف شنھادي حتا پ،یاقتصاد

  .گردد ی آغاز می نقدارانهي یجيحذف تدر" ھا ارانهي یھدفمندساز" دوم ۀچه مسلم است، با مرحل اما آن. مطرح کرد

 سر مردم را ی نقدۀاراني با پرداخت خواھد ی نبود که دولت مدهي پوشھا متي قی طرح آزادسازی ھمان آغاز اجرااز

 چند یدر ط. گردد ی آشکار میبردار  کالهنياکنون ا.  را حذف کندی نقدۀاراني جاً ي طرح، تدریکاله بگذارد و با اجرا

  . خواھد رفتاني ھم از می نقدۀارانيمرحله پرداخت 

 کردن کارگران و زحمتکشان است، رتري و فقھا متي قشي دوم افزاۀرحل می که دولت در تدارک اجرای در حالاما

 یھا  تودهی رفاھتياز بھبود وضع" ھا ارانهي یھدفمندساز" طرح ی ھفته، در سالگرد اجراني در ایمقامات دولت

ود رفاه  را بھبھا متي قی بزرگ آزادسازدستاورد ھا، ارانهي ی ستاد ھدفمندسازريدب.  سخن گفتندراني مردم اعيوس

  .اعالم نمود" عدالت "یمردم و برقرار

 بزرگ ی از دستاوردھایکي را تکرار کرد و گفت اش یشگي ھمی پوشالی ادعاھاني در ورامنژاد یاحمد

 کارگر و یھا توده.  را کاھش دادی طبقاتۀ برد و فاصلني گذشته را از بیعدالت ی بود که بني اھا ارانهي یھدفمندساز

 رتري سال گذشته، فقکي نرخ تورم در طول رآو  سرسامشي و افزاھا متي قی آزادسازیکه در پ رانيزحمتکش مردم ا

اما او نه فقط از . ستي و کذاب معروف نادي شکي ی جز ادعاھایزي چنژاد، ی احمدفي اراجني که ادانند یاند، م شده

 ا،ي آرداران هي گروه سرماۀ به نمونست ی کافجا نيدر ا. زند ی حرف مزي نی طبقاتۀرفاه مردم، بلکه از کاھش فاصل

 و ثروت آن در دوران هي حاکم، ابعاد رشد سرماۀ طبقی نزاع درونۀجي اشاره شود که در نتنژاد ی باند احمدبهوابسته 

 با ارد،يلي ھزار م۴ آن به یونيلي م٢٠ هيسرما. دي که ھزاران برابر شد، برمال گردنژاد ی احمدی جمھوراستير

 در ی اسالمیدادستان جمھور. افتي شي افزارانيا مورد امالک در داخل و خارج از ٢٠٠خانه،  کار۵٠متجاوز از 

 خانم کي ی تومان طال براارديلي م١٠ از شي بدار هي سرماني مشخص شد که ان،ي ھفته گفت عالوه بر انيھم

 دو متي ھم به قیارتمان تومان ھم وجود دارد و آپارديلي م۶ متي به قاني برلکي ديسند خر.  کرده استیداريخر

  . شده استیداري افراد خرني از ایکي ھمسر ی تومان براونيلي م۴٠٠ و ارديليم

 مي تراکم عظۀدھند  و باند اوست که نشاننژاد ی طرفدار احمدداران هي گروه از سرماکي ۀ شدء افشاۀ فقط پروندنيا

 یاسي سندهي به عنوان نمانژاد یحمد ای جمھوراستي دوره رني در دست ثروتمندان، در ھمهيثروت و سرما

 ۀندياما نما.  شده استتر قي و ثروت عمقر و شکاف فرتري کارگر و زحمتکش روز به روز فقیھا توده. ھاست آن

 کار،ي براني انسان در اھا ونيليم.  استافتهي کاھش راني اۀ در جامعی طبقاتۀ که فاصلکند ی ادعا مداران هي سرمااديش

 ین توماارديلي م۶ انياند که برل قدر ثروت اندوخته  آنی اسالمی در جمھورراني اداران هي، اما سرمااند  و گرسنهريفق

  .دھند ی مهي به ھمسران خود ھدی تومانارديلي ده میو طال

 سود شي افزای و براداران هي در خدمت منافع سرماداران هي سرمااستي جز سیگري دزي چزي نھا ارانهي یھدفمندساز

اند،   شدهرتري فقر،يبگ  سال، مردم زحمتکش دستمزد و حقوقکي ني که در ایدر حال. ستيھا نبوده و ن نو ثروت آ

  .اند  ثروتمندتر شدهاستي سني از قِبل اداران هيسرما

 کاالھا، یوار بھا  جھششي کارگر و زحمتکش مردم، جز افزایھا  تودهی برازي نھا ارانهي ی ھدفمندسازدي جدۀمرحل

  . نخواھد داشتی در پیا جهي نتتر شي و فقر بشتيتنزل سطح مع
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گوش ما به : "ديگو ی می در مجمع عمومی اسالمی جمھورتي در واکنش به قطعنامه محکومهئي قوه قضاسيرئ

  "ستيھا بدھکار ن  حرفنيا

 از شي را که پ ی اسالمی نقض حقوق بشر در جمھورۀ سازمان ملل، قطعنامی ھفته، مجمع عمومني اۀ دوشنبروز

 بي کشور، تصو٣٠ تنھا ی منفی و رأء اعضاۀ قابل مالحظتي قرار گرفته بود، با اکثردئي سوم مورد تأۀتي در کمنيا

  .کرد

 یھا  از جمله استفاده از شکنجه و مجازاتران،ي قطعنامه، از گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در اني ادر

 شي زنان، افزاهي گسترده، اعمال خشونت علیتي جنسیر بدن انسان، نابرابی شالق و قطع اعضاريظالمانه نظ

 یھا  اعدام،ی علنیھا  اعدامدارند، نی و روشنقي دقفي که تعریمي جرای براژهي مجازات مرگ، به وآور رتيح

 ی روزافزون در مورد آزادی جدیھا تي سنگسار، محدودھا، تي اقلهي اعمال مجازات اعدام عل،ی مخفیجمع دسته

  . و محکوم شده استی ابراز نگرانان،يو ب دهياجتماع، عق

 دھد و اني اقدامات پاني درنگ به ای خواسته شده که بی اسالمی سازمان ملل از جمھوری مجمع عمومۀ قطعنامدر

 اعتراضات و اجتماعات ی و صرفاً به خاطر اعمال حق خودشان به برگزارري را که خودسرانه دستگیانيزندان

 مدافعان حقوق بشر دست بردارد کيستماتي سدناز ھدف قرار دا.  آزاد کندبرند، یه سر م در بازداشت بزيآم مسالمت

  . دھداني پایتي جنسیو به نابرابر

 راني و کشتار مردم ایگر ی قطعنامه، وحشني در واکنش به ای اسالمی جمھورئی دستگاه قضاسي رئیجاني الریآمل

 با اساس و نص اسالم و حيدر واقع مخالفت صر"نامه آمده است  قطعنيچه در ا آن:  و گفتدي حکم خدا نامیرا اجرا

 کنند، چرا که موارد مطرح یريگ  قطعنامه موضعني اهي علی اسالمی بود که تمام کشورھانيقرآن دارد و انتظار ما ا

  ". و ارکان اسالم استهي سؤال بردن پاري که زراني اهيشده نه عل

 نشده حيله در قرآن تصرأ مسني ااي و آستي حدود نی اجرا،م در مأل عام اعدااي که مگر قصاص ميکن یما سؤال م"

 بدن انسان، ی اعضادني شکنجه، شالق، برۀ پس از آن که رابطه،ئي در رأس قوه قضایا  خامنهۀگماشت" است؟

 اتيزئ جی دفاع نمود، وارد برخھا یگر ی وحشني داد و از احي توضیني اسالم و دولت دنيسنگسار و اعدام را با د

 یجمع  دستهیھا  اعدامراني ادعا شده است که در اراني اهي صادر شده علۀدر قطعنام: "قطعنامه شد و از جمله گفت

ھا واقعاً اطالع دارند  اگر آن.  کذب محض استیا لهأ مسني چنميکن ی اعالم متي که با قاطعرديگ ی صورت مانهيمخف

." مي کنقي انجام شده، اعالم کنند که ما در مورد صحت آن تحقنهاي به صورت مخفئیھا  اعدامني چنیا  نقطهرکه د

 ۶٧ در سال یني را به دستور خمیاسي ساني زندانیجمع  حکم نابود کردن دستهی اسالمی جمھورئیدستگاه قضا

 کند ی ادعا مئی دستگاه قضاسي کرد، حاال رئرباراني اعدام و تانهي را مخفیاسي سی ھزار زندان۵ تا ۴صادر کرد و 

 قي اطالع دارد، به ما اطالع دھد که ما در مورد صحت آن تحقیجمع  دستهیھا  قتلني از ایکه اگر مجمع عموم

 در مورد صحت قتل قي تحقی برالي و وکیقاتل، خودش بازپرس، دادستان، قاض. ست یآور  خندهیماجرا. ميکن

  .شود یم

 ی گروھانهي مخفیھا  آن اعدامۀ نموننيتر دامه داشته و تازه ھمواره ازي نی عاداني زندانانهي و مخفی گروھیھا اعدام

در " "یتي امنیھا اعدام "ی وی به ادعااي یاسي سن اعدام فعاالکند ی ادعا میا   خامنهۀگماشت. در زندان مشھد است

 ني از ای برخر،ي اخیھا  او فراموش کرده است که حتا در سالايگواما ." مي مورد ھم نداشته باشکي ديطول سال شا

 یآمل.  استافتهي انتشار زي ننترنتيھا در ا  آننامه ی درج شده است و نام و زندگمي رژی رسمیھا ھا در روزنامه اعدام

 انکار زي با آن روبرو ھستند، نی اسالمی جمھورتي را که زنان، تحت حاکمی و ستمضي تبع،ی نابرابریجانيالر
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 یاو سپس برا."  نادرست استستي به نفع زنان نراني در ایضوع موني قوانۀ ادعا که مجموعنيا: "نمود و گفت

 ی که در ازاشود ی استدالل مفتضح و رسوا متوسل مني به اداند، ی که زن را نصف مرد میني حکومت و قوانهيتوج

ده قرار داده ش" حق نفقه بر عھده مرد "دھد، ی را نشان مود آشکار خی به شکلزي ارث نألۀ که در مسی نابرابرنيا

 مجمع ۀ قطعنامی رسوا، محتوایھا  اظھار نظرھا و دروغني پس از ا،ی اسالمی جمھورئی دستگاه قضاسيرئ. است

:  و گفتدي و سراسر دروغ نامی تکرار،ی اسالمی در جمھوری حقوق انساننيتر ئی را در مورد نقض ابتدایعموم

  ".ستي بدھکار نی تکراریھا  حرفنيگوش ما به ا"

 را یاسي سنامخالف.   شکنجه و اعدام ادامه خواھد داد،یگر ی به وحشی اسالمی است که جمھورني حرف او ایمعنا

 زنان به هي علی و نابرابرضيتبع.  خود خواھد ساختۀشياختناق و سرکوب را به روال گذشته پ. ديبه بند خواھد کش

 ادامه خواھد ی و ملی مذھبیھا تي اقل،یاسي و سیاجتماع ن فعاالهي و فشارھا علقاتييتض.  خواھد ماندیقوت خود باق

 یھا  تودهني ازي نقتيدر حق.  نخواھد کردیھا توجھ  قطعنامهني به ای اسالمی که جمھورديگو ی محاً ياو صر. افتي

آشام را به  گر، مستبد و خون  ستممي رژني ادي خود باۀ کارگران و زحمتکشان ھستند که با مبارزران،ي مردم اعيوس

  .ابندي ئی آن رھاعيرنگون کنند تا از شر فجا بکشند و سريز

  

  ی اسالمی جمھوری برابار بتي مصیا ھفته

رفت از   برونی برایا  تا راه و چارهدھند، ی ملي تشکی در پیجلسات پ. اند  به تکاپو افتادهمي و مقامات رژسران

 یگري پس از دیکي دھد، ی رخ میللالم ني بۀ که در صحنیاتفاقات.  کنندداياند، پ  افتادهري که در آن گیا مخمصه

 در تمام م،ي رژتي از وخامت روزافزون وضعینگرانوحشت و . تر کرده است  تنگی اسالمیعرصه را بر جمھور

  .زند ی و اقدامات سران حکومت موج مھا یريگ موضع

 فعالً خفقان گفت، ی سخن می اسالمی و از قدرت جمھورکرد ی میکش  دو بار عربده،یکي ۀ که معموالً ھفتیا خامنه

  .گرفته و سکوت کرده است

 سران ی وخامت اوضاع و نگرانني که بازتاب امي را شاھد بودیالملل ني و بی داخلیدادھاي رورشته کي ھفته، ني ادر

  . آمده بودشي از تحوالت پميرژ

 راني را به ایتأيھ شد و درخواست اعزام ی اتمی انرژیالملل ني دست به دامان آژانس بگري بار دی اسالمیجمھور

 کل آژانس موافقت خود را به رياما گرچه مد. له نمودأ مسنيگو بر سر ا و  و گفتی ئ  ھستهتي فعالی بررسیبرا

 ی نپردازد، بی مورد نگرانلي اگر مذاکرات به مسا، گفته بودنيشي اعالم نموده، معھذا قبالً با رد دعوت پیطور ضمن

 پاسخ ري که به اتھامات مطرح شده در گزارش اخخواھد ی می اسالمیز جمھور کل آژانس در واقع اريمد. ثمر است

ھا را کاغذپاره   اما قبالً آنی اسالمیجمھور.  کندء را اجرای ملتي امنی آژانس و شورایھا  بدھد و قطعنامهحيصر

  . به دست نخواھد آمدیزي چزي دعوت نني از اجتاً ينت. بودخوانده 

 نفت از دي و خری گسترده بانک مرکزمي تحری خود را برای جھان اقدامات تدارکات بزرگیھا  حال قدرتني ھمدر

 ا،ي ژاپن، کانادا، استرالکا،يمرا اروپا، هي اتحادندگاني ھفته، نمانيشنبه ا روز سه. اند  آغاز کردهی اسالمیجمھور

 و ی اسالمی نفت جمھورمي تحری اجراۀ آمدند، تا نحود گرايتالي در اج،ي خلهي حاشی عربی و کشورھای جنوبوريایک

 دي تشدی گروه براني اجالس توافق شده است که اني در اايگو.  قرار دھندی نفت را مورد بررسی بھاشيمقابله با افزا

 ،اند  توافق کردهزي نی عربزيخ  نفتی داشته باشند، و کشورھاکي نزدی ھمکارگريکدي با ی اسالمیفشار بر جمھور

  . دھندشي افزای اسالمی نفت از جمھوردي خرمي در صورت تحر نفت خود رادي تولزانيم
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 جلسه دادند و در لي در عربستان تشکجي خلی ھمکاری عضو شورای اجالس، سران کشورھانيزمان با ا  ھمباً يتقر

 ی را به تالش براراني ای اسالمی جمھور،یتي و امنی دفاعیھا ی ھمکارتي خود با اشاره به تقویاني پاۀيانيب

 ی در امور داخلی اسالمی جمھوریھا خالت در منطقه متھم ساختند و خواستار توقف دی ئ  منازعات فرقهکيتحر

  . خود شدندیکشورھا

 فاصله ني ھم در ھمیگرياما اتفاق د.  به صدا درآوردتر شي ب،ی اسالمی جمھوری زنگ خطر را برادادي دو رونيا

 ینخست اعالم شد که روابط تجار.  و امارات بودی اسالمیر جمھوی ھم خوردن روابط اقتصاده آمد و آن ھم بشيپ

 روابط باره کي اعالم کرد که قطع نژاد ی احمدول بعد معاون ایاما کم.  متوقف شده استی با امارات به کلرانيا

 راني اهي را علی اقداماتکايمرا تحت فشار یامارات متحده عرب: "او گفت. ستي نی سادگني دو کشور به ایاقتصاد

."  نروندکايمرا بار فشار ري زميخواھ ی می حاکم دوبژهي به ویوالن اماراتؤاز مس. ستيش نم داده که به صالحانجا

 ۀ به مرحلی اسالمی در مورد جمھور،ی دوبژهي که امارات متحده به وست ی متعددیھا تي به محدودی وۀاشار

 ۀجيدر نت. ست یالعاده جد  معضل فوقکي یم اسالی جمھوری امارات متحده برایھا ميتحر.  درآورده استءاجرا

 و ی نقل و انتقاالت مالزي و نالھا و مھم صادرات و واردات کای از مراکز اصلیکي ی اسالمی جمھورم،ي تحرنيا

 دو کشور در طول ی تجارۀ حجم مبادلران،يطبق آمار گمرک ا. دھد ی شده را از دست ممي تحری کاالھایقاچاق برخ

  . دالر بوده استارديلي م١۵ ماه گذشته ٨

 خود ھستند و جداً از اني به زیالملل ني نگران تحوالت بی اسالمی که چرا سران جمھوردھد ی نشان مدادھاي رونيا

  .اند  شدهی که در راه است دچار ترس و سردرگمئیھا ميتحر

 کل بانک سي اقتصاد، رئري مجلس، با وزندگاني ھفته، نماني بود که روز چھارشنبه ادادھاي روني ارتباط با ھمدر

 ی دادند، تا بشنوند، دولت برالي تشکی علنري غیا  وزارت خارجه، جلسهی اقتصادیھا ی کل ھمکارري و مدیمرکز

 مجلس به ندگانينما. افتي اني جلسه با دعوا پانيا.  بکنندديھا چه با  و آندهيشي اندیري اوضاع چه تدابنيمقابله با ا

 ئیجا  و اعتراض از آنیريدرگ.  ماندندی جلسه باقاني نفر تا پا٢٨ تنھا ايک کردند و گوعنوان اعتراض جلسه را تر

 ،ی مطبوعاتیھا  در مصاحبهنامعترض.  مجلس ندادندگاني به نمای دولت، اطالعاتیھا آغاز شد که فرستاده

د که از سطح  خواندنئیگو ی و کلی وزارت خارجه را تکرارۀندي و نمای اقتصاد، بانک مرکزري وزحاتيتوض

 گفته ی ھم مطلبھا مي و در مورد آثار تحرشود ی مطرح نمھا تيھا گفتند که واقع آن.  فراتر نبودی مطبوعاتیھا داده

.  تأمل داردی جای جلساتني چنلي تشکساساً ا: " گفتزي مجلس نی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمیسخنگو. نشد

 لي در طرح مساادي زتي محدودیوالن داراؤمس. ستيل طرح و نقد ن جلسات قابني از موضوعات در ایاري بسرايز

  ". خاص استیبند  طبقهی دارالي مساني اعتماد ندارند، بلکه اساساً اندگاني که به مجلس و نمانينه ا. ھستند

حتا  ی اسالمی جمھوری استبدادمي که در رژلي دلنيبه ا."  تأمل داردی جای جلساتني چنلياساساً تشک" که واقعاً 

 چگونه شان مي رژی و اقتصادیاسي ستي حق ندارند که بدانند وضعزي شده حکومت در مجلس ننيچ  دستندگانينما

ھا   آنیبرا.  درخواھد آمدء به مرحله اجرایمات گرفته شده و چه اقدایماتي چه تصممياست و در قبال جنگ و تحر

  .حرمانه است میعني."  خاص استیبند  طبقهی دارالي مسانياساساً ا "زين

 و نديھا بب  را در ھر حرکت و گفتار آنمي تمام سران رژی نگرانتواند ی است که ھر کس ممي وخی اوضاع به قدراما

 ی کل بانک مرکزسي اقتصاد، رئري که وزنيا.  ھم ندارندیبي و غربي عجیلي و خی جدۀ مقابلیھا ھا راه آن. بشنود

 است که تي واقعني از ای ناشتر شي نداشتند، بگفتن ی برایه حرف وزارت خارجی اقتصادیھا ی کل ھمکارريو مد

 ۀحيقرار است در کنار ال. چه که دولت در چنته دارد، ھم اکنون اعالم شده است آن.  ندارندیا راه حل قابل مالحظه
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 یش نای مالی ورشکستگاي وقوع جنگ طي برسد که در شرابي به تصوزي نی بودجه اضطرارکي نده،ي سال آۀبودج

  . ساالنه گرددۀ بودجنيگزي جانفت، مياز تحر

 آن را در سراسر ري روبروست که نظندهي در سال آی و تاررهيانداز ت  از ھم اکنون با چنان چشمی اسالمیجمھور

 . را نشان دادقتي حقني ھفته به وضوح ھمني در ایالملل ني و بیتمام اتفاقات داخل.  استدهي خود نداتيدوران ح


