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  به مناسبت روز آغاز فعاليت علنی کومه له

الين              بهمن ، روز آغاز فعاليت         ٢۶ ه فع ه هم ه را ب ه ل ی کوم علن
ران    سم در اي تداران آزادی و سوسيالي ه دوس ه هم ه  و ب ه ل کوم
ه                  ه را، ک ه ل شدنی جانباختگان کوم تبريک گفته و ياد فراموش ن
د،         اک افتادن رمايه  بخ تبداد و س ی، اس تم مل ائی از س رای ره ب

  . گرامی می داريم
ران سازمانی  فعال     ی خود    در چنين روزی در کردستان اي يت علن

د            ی را  در پيون ائی از ستم مل ذاران آن ره ه گ را آغاز کرد که پاي
سته و خود را بخشی                  اتی دان گسست ناپذير با رهائی از ستم طبق
رای آزادی و     ران ب ری اي ستی سراس بش سوسيالي از جن

د       داد می کردن وده ای و         .سوسياليسم قلم ه ت ه پاي دی نيست ک تردي
ه     ه مثاب ه،  ب ه ل اتی کوم ه کردستان، حاصل   طبق قطب چپ جامع

  .  طبقاتی بود-اين سمت گيری سياسی
اظ     ه لح ی را ب والت مهم ته تح ه گذش ه ده ول س ه  در ط ه ل کوم
ان  آن     رنهاده  و درمي شت س شکيالتی پ ی و ت دتی، سياس عقي
ه فعاليت          ون ب گرايشات گوناگونی شکل گرفته و بخشی ازآنها اکن

د   ه ان م پرداخت ستقل از ه شکيالتی م ا  بخ. ت دائی ه ن ج شی از اي
نت        ای س ر مبن ه ب ه ل اه کوم ش و جايگ ابی از نق صول ارزي مح
ان                  وان بخشی از يک جري ه عن دن آن ب دوران تاسيس و فراروئي
کمونيستی سراسری، و يا مخالفت با اين سمت گيری، و از جمله         
ا         ه آن ب ی و رابط سئله مل ت م ش و اهمي اگون از نق ابير گون تع

اب ستی، ارزي بش سوسيالي ش جن ه و نق والت منطق ی از تح
  .بوده است... امپرياليسم و بِويژه امپرياليسم آمريکا و 

شم    ی سوزد و خ ی م ران انقالب ب يک بح ون در ت ا اکن ه م جامع
در . فروخفته سی ساله مردم عليه رژيم فقها به فوران آمده است          

ارزه        چنين شرايطی بی شک اتحاد مليتهای تحت ستم ايران در مب
ژه ای برخوردار      مشترک عليه ا   ستبداد فقاهتی از اهميت خود وي

م ستم            . است ه رژي جنبش انقالبی خلق کرد نه فقط در مبارزه علي
انون              شاهی بلکه در طول حيات رژيم جمهوری اسالمی يکی از ک
ين رو             وده است و از اهم ا ب ه فقه وغ جباران های مقاومت عليه ي

ده ت      اتی در آين سيار حي د نقش ب ز می توان ون ني بش  اکن کوين جن
  . ضداستبدادی ايفاء کند

شات       ود گراي تبدادی موج بش ضداس ن جن ر در بط وی ديگ از س
ری است            شکی نيست    . گوناگونی طبقاتی اکنون در حال شکل گي

ش        د نق ر بخواه ران اگ ه اي ستی جامع پ و سوسيالي ب چ ه قط ک
ه اول   د دردرج د باي اء کن تبدادی ايف بش ضداس سته ای در جن شاي

ه    . توده کار و زحمت، مستحکم سازد       پيوند  خود را با       ن وظيف اي
بش  ازماندهی جن رای س در درجه اول در همصدائی و همراهی ب
ی     شان عمل ارگران و زحمتک وده ای ک ای ت شکل ه اتی و ت مطالب

امری که بايد از وظائف اصلی نيروهای چپ شمرده            . خواهد شد 
  .شود

پ و   ای چ ان نيروه ود در مي دگی موج ه پراکن ان دادن ب  پاي
ز از      سو پ ني ب چ ه قط شتر ب ه بي ر چ وام دادن ه ستی و ق سيالي

پ و   ای چ ر نيروه ه در براب ت ک ائی اس الش ه ه چ جمل
ی در     والت انقالب ساس از تح ت ح ن موقعي ستی در اي سوسيالي

  .جامعه مان، قرار دارد
ه، در       ه ل شمرگان کوم ضا ء و پي ما  فعالين،اع ه ش دواريم  ک امي

ستی، انقال       ه      تداوم سنت های سوسيالي ه کوم ستی ک ی و ضدامپريالي ب
ی، استبداد،        ه ستم مل ارزه علي له برای آن پايه گذاری شده است، مب
ا   دتان را  ب ه داده و پيون ان ادام سم  را  همچن رمايه و  امپريالي س

بش  بش  جن ويژه جن تبدادی  و ب ومی ضداس ارگری و عم  ک
  .سوسياليستی کشورمان، هر چه بيشتر مستحکم سازيد

  !راموش نشدنی جانباختگان کومه له درود بر خاطره ف
  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  عبدالمالک ريگی، 
 ماجرائی که ادامه دارد

  ارژنگ بامشاد
، عبدالمالک ١٣٨٨نيروهای امنيتی رژيم اسالمی در بامداد سوم اسفندماه 

.  هواپيماربايی دستگير کردندريگی رهبر جنداهللا را ظاهرأ در جريان يک
اگر اين ماجرا واقعيت داشته باشد،  با اين آدم ربائی آشکار، وزارت 
اطالعات و نيروهای ويژه سپاه پاسداران نشان دادند که دست کمی از 
ميت ترکيه و موساد اسرائيل ندارند و به همان اندازه  می توانند قوانين 

 ابعاد اين آدم ربائی روشن نشده و هنوز. بين المللی را زير پا بگذارند
ميزان همکاری سازمان های اطالعاتی و امنيتی ديگر کشور ها و بويژه 

زيرا در گزارشات ديگری آمده است . پاکستان در اين ماجرا معلوم نيست
که دولت پاکستان يک هفته پيش، عبدالمالک را دستگير کرده و به 

 حال  از شواهد و قرائن تاکنونی با اين. جمهوری اسالمی تحويل داده  بود
می توان حدس زد که دستگيری عبدالمالک ريگی به احتمال زياد حلقه ای 
از سلسله توافق های امنيتی در منطقه است و حلقه های بعدی آن به 

  .تدريج آشکار خواهد شد
دولت جمهوری اسالمی تالش کرده است که اين هواپيماربائی و آدم ربائی 

بزرگ امنيتی و اطالعاتی جلوه دهد و کار جنداهللا و را يک پيروزی 
تا ديروز جمهوری . نيروهای مسلح در بلوچستان را پايان يافته تلقی کند

اسالمی اعالم می کرد که اين گروه عددی نيست و حاال دستيگری رهبر 
گروه را يک پيروزی بزرگ تلقی کرده و يک به يک مقامات رژيم به 

به نظر می رسد بزرگ کردن اين .  فرستندرهبرشان پيام تبريک می
دستگيری، تالشی حساب شده برای سرپوش گذاشتن بر انتشار فيلم حمله 

 خرداد ٢۵به کوی دانشگاه تهران باشد که ابعاد جنايت مزدوران رژيم در 
را به جهانيان نشان داده و يک رسوائی بزرگ را برای رژيم بوجود 

ار تبليغاتی رژيم، اين  سئوال محوری اما در زير گرد و غب.. آورده است
مطرح  است که بر متن چه زمينه ای گروهی به نام جنداهللا شکل می گيرد 
و در ميان بخش محدودی از جوانان بلوچ از محبوبيت برخوردار می 

جنداهللا و افرادی هم چون عبدالمالک ريگی محصول سياست های . شود
تی، عصيان جوانانی است که  چنين جريانا. دولت جمهوری اسالمی هستند

اين . عليه سياست های بشدت جنايتکارانه رژيم اسالمی شوريده اند
عصيان گاه کور، که به تعصبات بنيادگريانه ی سنی مذهبان هم آلوده 
است، و ممکن است مورد سوءاستفاده نيروهای سلطه گر و يا هژمونی 

ياست های بشدت طلب در منطقه نيز قرار گيرد، اعتراضی آشکار عليه س
وقتی مردم را در بی حقی کامل قرار می . سرکوبگرانه در بلوچستان است

دهند و به خواست های ملی و انسانی شان بی توجهی کامل می کنند، تنها 
وقتی به اعتقادات مردم توهين می کنند و باعلم به . تخم نفرت را می کارند

بر آن ها  حاکم می سنی بودن اکثريت مردم منطقه، شيعيان متعصب را 
کنند و حتی به روحانيون شان اجازه فعاليت و تبليغ و ترويج اعتقاداتشان 

وقتی اجازه نمی دهند در . را نمی دهند، بر آتش کينه ی مردم می افزايند
سرزمين آبا و اجدادی شان حاکم بر سرنوشت خودشان باشند و زبان 

زند يا برنامه های راديو مادری شان را بياموزند و به نشر آثارشان بپردا
وقتی . و تلويزيونی به زبان ملی شان داشته باشند، بذر خشم می کارند

مرزهايشان را با سيم های خاردار و حامل برق مسدود می کنند و ارتباط 
با خويشاوندانشان در آن سوی مرز را غيرممکن می سازند، به عصان 

 جوانان و مردان شان را وقتی به بهانه های گوناگون. شان دامن می زنند
دستگير و در شکنجه گاه هايشان شالق کش می کنند و در دادگاه های 
دربسته احکام اعدام صادر کرده وبه چوبه های دار می آويزند، آتش 

و اين هاست زمينه هايی که عبدالمالک ها . انتقام را شعله ور می سازند
می شود فردا اگر امروز عبدالمالک دستگير . را پرورش می دهد 

عبدالمالک ديگری اسلحه بدست خواهد گرفت و همين راه را ادامه خواهد 
از اين رو شوق و شعف مقامات حکومتی در پی دستگيری . داد

  .عبدالمالک ريگی، شادمانی ای ميان تهی و زودگذر است
روشن است که بررسی بسترهای شکل گيری چنين جرياناتی دليلی بر 

اقدامات .  عصيان گاه کور و متعصابه مذهبی نيستدرستی اين راه و اين
جدا از توده و يا دست يازيدن به اقدامات تروريستی نمی تواند در راه 

اين چنين . احقاق حقوق ملی مردم بلوچ و رفع ستم ملی مؤثر باشد
اقداماتی بهانه  بدست جنايت کاران اسالمی حاکم می دهد تا سياست های 

. ه کنند و بر فضای امنيتی و پليسی بيافزايندسرکوبگرانه شان را توجي
راه مبارزه برای رسيدن به  خواست های ملی، همراهی و پيونند مبارزات 
مسالمت آميز توده های مردم در مناطق ملی با جنبش ضداستبدادی 
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سراسری است که هم اکنون ارکان حکومت اسالمی را بشدت لرزانده 
ستقالل در سر دارد، بايد بداند که حتی اگر کسی سودای جدائی و ا. است

برای رسيدن به چنين خواستی، تنها در يک ايران دمکراتيک می توان با 
هر . مراجعه به آراء مردم و قانع کردنشان در چنين راستائی گام برداشت

دولت غيردمکراتيکی که بر ايران حاکم باشد، با چنين خواست هايی با 
زن قوای کنونی، و ويژه گی های در توا. نيروی سالح خواهد جنگيد

  .منطقه ای، اميد به جدائی به اتکای سالح، توهمی خونين خواهد بود
اگر بکارگيری شيوه های تروريستی و گاه متکی به اهداف نيروهای 
سلطه جو، کمکی به خواست های ملی و دمکراتيک مردم نمی کند، اين 

. شم فروبسته شودامر دليلی نمی شود که بر جنايات جمهوری اسالمی چ
بر موج " جنداهللا"استبداد دينی حاکم بر ايران، اکنون با دستگيری رهبر 

بسياری از جوانان و مردان . دستگيری هايش در بلوچستان خواهد افزود
" اعترافات"اين ديار دستگير خواهند شد و اين دستگيری ها را به 

 وحشيانه ترين که زير" اعترافاتی. "عبدالمالک ريگی نسبت خواهند داد
از اين روست که برای مقابله با اين سياست . شکنجه ها بدست خواهد آمد

بايد که از حق انسانی و شهروندی . جنايتکارانه بايد با تمام قوا تالش کرد
بايد به ربودن و شکنجه ی او . عبدالمالک ريگی و همرزمانش دفاع کرد

سر جهان خواست از بايد از نهادهای حقوق بشری در سرا. اعتراض کرد
بايد دفاع از . حق انسانی او دفاع کرده و به شکنجه ی او اعتراض کنند

زندانيان سياسی، عقيدتی و ملی بلوچستان را به مسئله روز تبديل کرد و 
نبايد اجازه داد . آن را با دفاع از زندانيان سياسی سراسر ايران پيوند زد

 رژيم اسالمی به راه انداخته و در زير گرد و غبار مبارزه با تروريسم که
سلطه گران بين المللی نيز با اين ُکر همآهنگ شده اند، حقوق بشر و حق 

  ٢٠٠ فوريه ٢۴     .شهروندی دستيگر شده  گان پايمال شود

 ..............................................  
  :رئيس سابق مرکز اسناد انقالب اسالمی

  ٦٧مانند سال 
 را اعدام کنيدزندانيان  
يکی از روحانيون تندرو هوادار دولت و رئيس سابق مرکز اسناد :روز

انقالب اسالمی دولت جمهوری اسالمی خواستار اعدام همه زندانيان 
سيد حميد روحانی با اعتراف به اعدام های .  شد٦٧سياسی به سبک سال 

، ٦٧ال دستجمعی زندانيان سياسی به دستور مستقيم آيت اهللا خمينی در س
  . بار ديگر اين پرونده را پيش روی افکار عمومی قرار داد

 اينگونه بود که منافقينی ٦٧جريان سال : "او در اين مصاحبه می گويد
بس که  پس از پذيرفتن آتش. که در زندان بودند تاکتيکی اعالم توبه کردند

ع منافقين به ايران حمله کردند اين ها هم در زندان آشوب کردند و شرو
رسند به تهران، کار را  ها که مي کردند به آتش زدن زندان و اينکه آن

امام هم فرمود آنهايی که بر سرموضع هستند مهدورالدمند !. يکسره کنند
ها توانست چشم فتنه را در  و بايد محاکمه و مجازات شوند و آن اعدام

ر هم کنم در فتنه اخي من فکر مي. بياورد و ريشه آن جريان را بخشکاند
اگر يک چنين برخورد قاطع جدی و انقالبی انجام نشود، اين مشکل ادامه 

  ". شود دار مي
 ٦٧اين روحانی در حالی همراه با اين اعتراف، خواستار تکرار وقايع 

شده است که مقامات جمهوری اسالمی همواره از اعالم آمار شفاف 
ن پرهيز می  در زندان های ايرا٦٧درباره تعداد کشته شدگان در سال 

  . کنند
سيد حميد روحاني، يکی از سه عضو هيات امنای مرکز اسناد انقالب 
اسالمی است که دو عضو ديگر آن مصطفی پور محمدی و روح اله 

  . حسينيان هستند
گفتنی است پيش از اين در مرداد ماه سال گذشته عطا اهللا مهاجراني، 

شتی در وب سايت وزير فرهنگ و ارشاد دوران محمد خاتمی در ياددا
 اشاره کرد واز سکوت خود و ديگر ٦٧شخصی خود به وقايع سال 

جوان کشی کم نظير "مسئوالن جمهوری اسالمی درباره آنچه که وی 
  . ناميد انتقاد کرد" تاريخی

، آمار دقيقی از ميزان ٦٧ سال از وقايع سال ٢٠با گذشت بيش از 
ود ندارد و برخی از قربانيان اعدام های دسته جمعی در اين سال وج

نهادهای بين المللی نيز آمار های خود را بر اساس گفته های جان به در 
    ١٣٨٨ اسفند ٥. بردگان منتشر کرده اند

.................................................  

  )راه کارگر(هئيت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ١٣٨٨ بهمن ٢٦ 

هبر کودتا عليه گستاخی و تهديد ر
  مردم ايران بی پاسخ نخواهد ماند

 گزارش: راديو راه کارگر
  ٨٨ بهمن ٢٩پنجشنبه 

سيد علی خامنه ای در سخنانی در جمع تعدادی از افرادی که از 
با اتکا به تجمع حکومتی , تبريز به ديدار وی آورده شده بودند

فان و  تبريز بار ديگر به تهديد مخال٢٢عوامل بسيج شده خود در 
نارضاضی را که در " خواص"خامنه ای . معترضان داخلی پرداخت

 بهمن در سخنانش در مازنداران به تعيين تکليف و بيعت ٢٢آستانه 
تهديد کرد و , بی قيد و شرط و تبعيت مطلق از خود فرا خوانده بود

اگر کسانی با انقالب اسالمی سست عهدی يا بدعهدی کنند، : "گفت
 ".تمام خواهد شدبه ضرر خود آنها 

 بهمن ٢٢وی به بهره برداری تبليغاتی از تجمع عوامل حکومتی در 
 بهمن با آگاهی، بصيرت، ٢٢ملت ايران در روز :"پرداخت و گفت

همت و توفيق الهی پاسخ کوبنده ای به همه مخالفان نظام جمهوری 
 ".اسالمی داد و حجت را بر همه تمام کرد

 
افرادی بودند که با ,  خوانده استکسانی که خامنه ای ملت ايران

کاروان عظيمی از اتوبوس ها و با وعده کيک و آب ميوه به ميدان 
دورتادور ميدان در محاصره نيروهای پاسداران . آزادی منتقل شدند

لباس شخصی . و بسيجی ها قرار گرفت تا مانع حضور مردم شوند
بهمن با  ٢٢نيروهای انتظامی و ساير سرکوبگران حکومتی در , ها

يک بسيج فاشيستی جو سنگين امنيتی در تهران برپا کردند و راهها 
را بستند و از ترس مردم در مراکزی مثل صدا و سيما تيربار مستقر 

با وجود همه اين ترفند ها مردم تهران در مناطقی چون آريا . کردند
شهر بلوار فردوس و ميدان صادقيه با نيروهای سرکوب درگير 

های مرگ بر ديکتاتور سر دادند و خواستار برگزاری شدند و شعار
 .رفراندوم شدند

 ٢٢خامنه ای در سخنان خود با اتکا به ايادی بسيج شده خود در 
آن افرادی که : "نارضای و منتقد گفت" خواص"در تهديد , بهمن

انقالب را رها کنند و يا به خواست دشمن در مقابل آن بايستد، خود 
 ".خواهند شددچار خسران و زيان 

ای در داخل از روی غفلت، يا عدم  عده: خامنه ای همچنين گفت
تعقل، و يا عناد و دشمنی، دائمًا بر ضد حرکت کلی نظام اسالمی 

 بهمن نشان داد که ٢٢زدند، اما  گفتند، و دم از مردم می سخن می
 ".خواهند مردم بدنبال چه هستند و چه می

عور مردم و ادامه گستاخی وی سخنان خامنه ای توهين آشکار به ش
در نشنيدن صدای مردم ايران است که با شعارهای رسای مرگ بر 
ديکتاتور در سراسر ايران خواستار پايان يافتن حکومت زور و 

رهبر منفور جمهوری اسالمی که به زور جمع . ديکتاتوری هستند
آوری نيروهای خود از سراسر کشور از طريق کاروانی از اتوبوس 

 نفر از فعالين ١٠٠٠ بسيج نظامی در تهران و دستگيری حدود ها و
سياسی در آستانه اين روز و به همين تعداد در جريان آشوب های 

همچنين قطع شبکه ارتباطی اينترنتی و جلوگيری از , تهران
توانست جان سالم به در , خبررسانی خبرنگاران خارجی در تهران

,  بهمن حفظ کند٢٢ران را در ببرد و کنترل نظامی و امنيتی بر ته
مدعی است که مردم به دنبال اطاعت کور و مطلق از دستگاه واليت 

 بهمن سالروز ٢٩او اين سخنان را در آستانه . مطلقه فقيه هستند
اين در حالی است .  بيان داشته است٥٧شورش مردم تبريز در سال 
يی  بهمن گزارش ها و فراخوان ها٢٩که در آستانه روز تاريخی 

  .برای اعتراض به رژيم در تبريز انتشار يافته است
 

بهترين پاسخ به گستاخی رهبر جمهوری اسالمی در برابر اراده 
مردم ايران و اصرار وی بر ادامه حکومت به ضرب کشتار و 
شکنجه و سرکوب و بسيج فاشيستی و برقراری حکومت نظامی 

استمرار , ردماعالم نشده در مقاطع رويارويی در مراسم ها با م
اعتراضات مردمی از طريق تقويت اعتراضات خيابانی به کمک 
گسترش نافرمانی مدنی و جنبش مطالباتی و عدالتخواهانه مزد و 

  .حقوق بگيران کشور است

…………………………………… 
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فرافکنی دولت احمدی نژاد 
 در مورد بحران اقتصادی

 گزارش: راديو راه کارگر
 ٨٨ بهمن ٢٩پنجشنبه 

نژاد در دور اول رياست جمهوری خود با وعده توزيع پول احمدی 
و " نوکر"و " خادم"نفت در ميان مردم به ميدان آمد؛ او خود را 

دست "ملت می ناميد و مدعی بود که آمده است تا " جاروکش"
مبارزه کند و وضع " مافيای نفتی"و با " رانت خواران را قطع کند

همه اين وعده ها به . بخشدمعيشت مزد و حقوق بگيران را بهبود 
سرعت دروغ از آب درآمد و کار به جايی رسيد که برای دور دوم 
نظاميان و امنيتی ها دست در دست دستگاه واليت تنها به کمک يک 
انتخابات مهندسی شده و در واقع به ضرب کودتای انتخاباتی 
توانستند او را از صندوق های رای تقلبی بيرون بکشند؛ کودتايی 

 هشت ماه است به رويارويی گسترده و آشکار مردم با کودتاچيان که
انجاميده و يک جنبش ضد ديکتاتوری تمام عيار که رسما و آشکارا 
خواستار نابودی نظام واليت فقيه و برچيدن آن و شکل گيری يک 
 . نظام دمکراتيک با مراجعه با آرای عمومی است شکل گرفته است

حاال کار احمدی نژاد به , پرکن دروغينبه جای آن وعده های دهان 
دروغ گويی های آشکار و تقلب و دست کاری در آمارهای رسمی 

او سه شنبه گذشته وقتی در برابر . دولت خودش کشيده است
پرسش خبرنگاران قرار گرفت که از او در باره سرنوشت وعده 
های اقتصادی و بهبود اوضاع معيشتی مردم را می پرسيدند به 

 درصدی ٩/٦با وجود رشد :" آمار دورغ پرداخت و گفتارائه
اين آمار ." خواهند اين پيشرفت را ببينند ای نمی اقتصاد ايران، عده

در حالی از سوی احمدی نژاد اعالم شد که براساس آمار ساالنه 
 منتشر شد رشد اقتصادی کشور ٨٨بانک مرکزی که شهريورماه 

در واقع گزارش های .  درصد اعالم شده است٢/٣در سال قبل 
رسانه ای نشان می دهد که آمار اعالم شده از سوی احمدی نژاد 

جمشيد انصاری از کميسيون اقتصادی . مربوط به دو سال پيش بود
مجلس نيز در واکنش به دروغ احمذی نژاد در مورد نرخ رشد 

 ٢٫٧نرخ رشد اقتصادی سال گذشته :"اقتصادی کشور گفته است
معلوم "او با اشاره به اين که .  درصد٦٫٩درصد بوده است نه 

به " نيست آمار ارائه شده توسط رئيس جمهور از چه منبعی است
 نيز پيش ٨٨برای سال :" آمار مراجع جهانی نيز اشاره کرد و گفت

 ". است١٫٥بينی مراجع مستقل چون بانک جهانی رشد 
البته تنها شخص احمدی نژاد نيست که آشکارا به خبرنگاران و  

اين دولت " عدالت پرور "در ميان دولتمردان . مردم دروغ می گويد
 ٢٨روز چهارشنبه . به زحمت می شود يک روده راست پيدا کرد

 وزير و دو معاون احمدی نژاد در ٢بهمن در جريان حضور 
کميسيون تلفيق مجلس که گزارش آن را مفتح مخبر اين کميسيون 

.  مورد نرخ تورم اعالم شدآمارهای متناقضی در, به رسانه ها داد
مفتح به نقل از حسينی وزير اقتصاد اعالم کرد که با اجرای اليحه 

 درصد و رشد اقتصادی بين ٢٢ تا ١٩برچيدن يارانه ها تورم بين 
اين در حالی بود که فرزين سخنگوی .  درصد خواهد شد٤٫٥ تا ٤

کارگروه دولت در همين کميسيون تلفيق برای سال نخست اجرای 
اشاره "  درصدی قيمتها٤٠افزايش "يحه برچيدن يارانه ها به ال

  .کرد
تفاوت ها در ارزيابی نرخ تورم و دروغ گويی در مورد نرخ رشد در 
حالی صورت می گيرد که براساس پيش بينی های دولت رشد 

 به عنوان سال پايانی برنامه ٨٨اقتصادی ايران در پايان سال 
 .د درصد می رسي٨چهارم بايد به 

دولت احمدی نژاد در فرافکنی نسبت به بحران آشکار اقتصادی  
, گرانی و تورم سرسام آور, بيکاری, کشور که گسترش فقر

نابودی صنايع و اخراج , فروپاشی توليد و ورشکستگی کارخانه ها
به دروغ گويی آشکار و , کارگران از نمودهای آشکار آن است

  .عريان پناه برده است

…………………………………… 
 

 
 روزنامه نگاران, سرکوب خبرنگاران

 و وب نويسان ادامه دارد
  گزارش:راديو راه کارگر 

 ٨٨ بهمن ٢٩پنجشنبه 
در خبرهای امروز آمده است که محمدرضا نسب عبدالهی وبالگ 
نويس و روزنامه نگار شيرازي  به دادگاه احضار شده و مدير 

جمهوری .  سال زندان محکوم شده است١٦وبسايت جمهوريت به 
اسالمی اکنون به بزرگترين زندان روزنامه نگاران در سطح جهان 

 خرداد و در طول ٢٢در جريان رويدادهای پس از . تبديل شده است
 روزنامه نگار، خبرنگار و وبالگ نويس ٦٠ ماه گذشته بيش از ٨

به قصد جلوگيری از رساندن اخبار و گزارشات به مردم دستگير و 
ده و برای شان احکام سنگين قضايی صادر شده روانه زندان ها ش

خبرنگاران و وب نگاران , روزنامه نگاران, شمار نويسندگان. است
 بهمن و با لحاظ دستگيری های هفته منتهی به ٢٢بازداشتی پس از 

احضار محمدرضا نسب .  نفر رسيده است١٢٠ بهمن به حداقل ٢٢
ه خاطر فاش ب, عبدالهی وبالگ نويس و روزنامه نگار شيرازي

کردن خبر پيدا شدن چند صندوق رای در يک کتابخانه در شيراز در 
 سال ١٦وبالگ شخصيش، و صدور حکم سنگين و تصورناپذير 

 ميليارد تومان جزای نقدی برای حمزه کرمی مدير ٦زندان و 
وبسايت جمهوريت تنها تازه ترين نمونه های سرکوب اهل 

 بازداشت شده گان فعال در در ميان. مطبوعات و وب نگاران است
سما , احمد جاللی, زينب کاظم خواه, سميه مومنی, حوزه رسانه ای

حسن ظهوری، محمد , احسان مهرابی, اکبر منتجبی, بهمنی
غزنويان و وحيد پوراستاد از جمله افرادی هستند که هنوز گزارش 
تازه ای در مورد وضعيت آنها پس از بازداشت توسط نيروهای 

 .تشار نيافته استامنيتی ان
اعمال سانسور دولتی برای , وحشت از پيامدهای خبررسانی آزاد  

جلوگيری از نشر اخبار و واقعيات جامعه، از داليل مهم تمرکز رژيم 
هر چند يک . اسالمی بر سرکوب اهل مطبوعات و رسانه هاست

هدف مهم ديگر اين دستگيری ها ارعاب خبررسانی آزاد شهروندی 
ميل سانسور شديد بر رسانه های بزرگ و رسمی در شرايط تح

مردم در شهرهای بزرگ و به ويژه در تهران، در روزهای . است
 بهمن با گرفتن ٢٢روز عاشورا و ,  آذر١۶ آبان، ١٣قدس، 

تصاوير و فرستادن اخبار از طريق وبسايت ها و شبکه های 
حصار اجتماعی مانند توييتر، يوتيوب و فيس بوک توانستند ديوار ان

رسانه ای در کشور را درهم بشکنند و موارد متعددی از سرکوب 
های خشن حکومت را مستند کنند و در اختيار افکار عمومی جهانی 

يکی از نگرانی های رژيم واليی، پخش تصوير تظاهرات . قرار دهند
بنابراين است که نا امن کردن فضا . مخالفان و سرکوب آنها است
. دی را در دستور کارشان قرار ميدهندبرای رسانه های شهرون

رژيم اسالمی با دستگيری روزنامه نگاران و وبالگ نويسان که در 
اکثر موارد با هجوم شبانه و همراه با ايجاد وحشت برای خانواده ها 
صورت می گيرد، سعی در ايجاد فضای رعب و وحشت در بين 

  .خانواده رسانه های شهروندی دارد

………………………………………. 

 تهديد فرنگيس داوودی مادر کاوه کرمانشاهی 
ها نسبت به مصاحبه با رسانه  

 بهمن ماه در منزل ١۴ز چهارشنبه کاوه قاسمی کرمانشاهی صبح رو
از . پدری اش واقع در کرمانشاه، توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد

زمان بازداشت، وی تنها يک بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته و طی 
قبل از اين تماس، نيروهای امنيتی طی . آن از سالمتی خود خبر داده است
 به مصاحبه با رسانه ها مورد تهديد تماس با مادر کاوه، وی را نسبت

 .قرار داده اند
 بهمن ماه در منزل ١۴کاوه قاسمی کرمانشاهی صبح روز چهارشنبه 

  .پدری اش واقع در کرمانشاه، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است
٢٠١٠ ٠٢ ١٨  

………………………………………. 
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 استثمار روزمزد، فراتر از زنان کارگر
يك زن : اينگونه تعريف مي شود آه» ستم مضاعف«: محمد غزنويان 

آه مانند يك مرد آارگر توسط سرمايه دار استثمار مي  آارگر عالوه بر آن
. مورد ستم و استثمار قرار مي گيرد نيز» زن بودنش«شود، به واسطه 

استثمار را به زنان   مي توان اين سطح از ستم والبته در شرايط آنوني
در . داد معلم، پرستار، و يا بطور آلي زنان شاغل طبقه متوسط نيز تعميم

باره مقوله پر اهميت ستم مضاعف زنان، مقاالت و آتب قابل توجهي 
همچنين گزارشهاي پر شماري از اين شكل آزمندانه و . است نگاشته شده

اين حجم گسترده از اسناد و مدارک اما  .ت استتهاجمی استثمار، در دس
ای چنين پر اهميت  باعث نمي شود تا سهل انگارانه از آنار مسئله

 .بگذريم
 روزمزد، فراتر از استثمار زنان کارگر

گزارش و تحليل را با هم  با توجه به حساسيت موضوع، در اين نوشته،
مضاعف  واقعيت ستمترآيب خواهيم آرد تا شايد بتوانيم بخش ناچيزی از 

 .بر زنان کارگر را بازنمايي آنيم
دوسال پيش، يكي از دوستانم آه در آارخانه ای توليدی به عنوان کارگر 

از «به کار بود براي نخستين بار درخواست آرد تا اصطالح  ساده مشغول
من هم سعی کردم . بود برايش توضيح دهم را که ورد زبانم» خودبيگانگي

را از مفهوم پيجيده و  ست کارگرم بتواند حداکثر برداشتبا زبانی که دو
از  ساعتي. بدست آورد برايش تشريح کنم» از خود بيگانگی«چند وجهی 

گفتگو نگذشته بود آه دوست کارگرم بکباره پرسش هاي مكررش را قطع 
آه ناگهان از مجموعه دريافته هايش آگاهي تازه اي را  آرد و مانند کسی
وضع زنان آارخانه ما چقدر وحشتناك  پس«:  کرد به مندريافته باشد رو

 «!است
البته . تا آن لحظه نمي دانستم در آارخانه آنها، زنان آارگر هم وجود دارند

اندك درنگي مي توان در يافت آه آگاهي جديد دوست من بيش از آنكه  با
و استثمار مضاعف » از خود بيگانگی«بغرنج  محصول درآي از مقوله

جنس «دفعتا نسبت به  حتماال محصول نگاه مردي است کهباشد، ا
 » :با اين حال پيش خودم گفتم. دچار احساس ترحم شده است» ضعيف

اين پيشامد باعث گرديد تا وي ظرف » .براي شروع، همين هم عاليست
طوالنی، مجموعه مشهداتش را روز به روز بصورت خام  مدتی نه چندان

 … شنيدن، آنها را تايپ آنم  حيندر اختيارم قرار دهد و من در
 :نتايج مشاهدات

اغلب اين زنها در . زن آارگر در آارخانه مشغول آارند ٥٠حدود  .1 -
آارخانه فعاليت دارند آه به گفته مشاهده گر، آلوده  قسمت بسته بندي

 .ترين قسمت آارخانه است
 و اين زنها از داشتن هرگونه وسايل ايمني اعم از آفش، دستكش؛ .2 -

 .ماسك محرومند
به آنها ناهار تعلق نمي گيرد، در نتيجه، ناهار روزانه خود را همراه  .3 -

 .مي آورند
حقوق آنها چه به صورت روز مزد و چه حقوق بگيري، معموال از  .4 -

 .فراتر نمي رود شصت هزار تومان در ماه
 .گردد استفاده از سرويس اياب و ذهاب آارخانه مشمول آنها نمي .5 -
 .هستند» سرپرست خانوار«بخش عمده اي از اين زنان  .6 -
 .همكاران مرد نگاه جنسي .7 -
 !ندارند به دليل آلودگي لباس، اجازه خواندن نماز در نمازخانه را .8 -

 شرايط عمومي
آنچه در نگاه نخست قابل طرح است اين آه آارگران مرد نيز در صورت 

دست بر . يط را خواهند داشتهمين شرا» روز مزدي» استخدام بصورت
بعنوان آارگر روز مزد يك  قضا در همان زمان موفق شدم براي مدتی

يعنی آاشي ) واحد صنعتي آه محصولی مشابه همان آارخانه مورد مطالعه
 .را توليد مي آرد مشغول آار شوم) و سراميك
 در قسمت بسته بندي به آار گرفته شدم و به تجربه دريافتم آه! من دقيقا

القل يكي از آلوده ترين قسمتهاي آارخانه به لحاظ استشمام  قسمت مذآور
قسمت انبوهي از آاشي و سراميك ها به چند  در اين. هواي آلوده است

آنها آاشي هاي درجه دو و  آارگر تحويل داده مي شود تا با دست از بين
نيروي  آارگر روز مزد اين قسمت در آنار. درجه سه را تفكيك آنند

حال آنكه اين آارگر به معناي . ماتي، دون ترين ارزش آاري را داراستخد
چرا آه آنچه . آلمه براي آارخانه ارزش افزوده توليد مي آند واقعي

تقريبًا و با لحاظ آردن استانداردهاي مرسوم جزو  تحويل داده مي شود
 .ضايعات است

م تقسي«شما در اين قسمت مي توانستيد به وضوح، معنای واقعی 
آارگران . اساس سود صاحب سرمايه مشاهده آنيد را بر» اجتماعي آار

نمي بينند بلكه فقط با شبحي آميك  نه تنها ابدًا موجودي به نام آارفرما را
کارگر خوش خدمت است و  اين فرد آه يك. مواجهند» پيمانكار«از او بنام 

صاحب ت عالوه بر فروش نيروی آار خود، روح و وجدان خود را نيز در
آارفرما ديده است به جاي ارتباط با همكارانش براي کسب منافع فردي و 

 .به هم پيمان سرمايه دار تبديل شده است نه گروهي،
صورت بيروني آار، عالوه بر سود پنهان آن، چنان سخيف است آه 

. مبتذل، آن را در اختيار اين فرد قرار مي دهد آارفرما در يك حراجي
آنترل آارگر روزمزد مضايقه نمي   هيچ لفظ رآيكي برايپيمانكار از آابرد

آاشيها با دست،  ماهيت آار ما به گونه اي بود آه در حين جداسازي. آند
خورده  مقادير قابل توجهي گرد و غبار را از روي آاشيهايي آه تازه لعاب

هيچ گونه وسيله ايمني تحويل ما نبود و تنها . بودند استشمام مي آرديم
يك پارچه براي بستن روي «دائمي بودند آه چيزهايي در حد  نروزمزدا
، اين مورد را در اختيار »سنت«جالب است که ) .در اختيار داشتند» موها

 (!!!زنان آارگر قرار داده است
اساسًا آارگر روزمزد و ظرف ناهار، الزم و ملزوم همديگرند و ناهار در 

 مي شود تا آارگر روزمزد اين امر باعث. آار تناول مي گردد همان محل
زماني آه در محيط آارخانه است با سالن آار  تا) چه زن، و چه مرد(

. نداشته باشد» در حين آار تنوع«دچار همزاد پنداري گردد و درآي از 
چرا . نمی کند پيمانكار براي اين شكل آار، آنترلي روي زمان آار، اعمال

 شود و آارگر درمانده، مجابآه اصوًال آار به صورت آنتراتي انجام مي 
شده است که خود به خود براي آسب درآمد بيشتر، هر چه سريعتر آار 

تعداد بسته هاي بيشتري را براي محاسبه تحويل  آند تا در پايان روز
متوجه شدم آه خوش شانس  در پرس و جوهايم. مسئول قسمت بدهد

مي آنند  دريافتترين و حرفه اي ترين زنان در اين مورد، سقف درآمد را 
 .آه روزي دوهزار تومان است

در عين حال اين نيز مسلم است آه آارگران روز مزد از سرويس حمل و 
بنا بر اين بايد هر روز بخشي از درآمد ناچيز . بهر ه اند نقل آارخانه بي

اما در مورد ناهار نكته ديگري آه . دست بدهند خود را برای اين امر، از
تكراري است و ديگر ابتال به  همانا تناول غذاهايبايد در نظر داشت 

اياب و  در مورد نداشتن سرويس… بيماريهاي مربوط به سوء هاضمه
ذهاب نيز بايد افزود که عالوه بر هزينه مالي، اين امر باعث مي شود تا 

چرا آه . زمان آمتري نيز براي خواب و استراحت داشته باشد آارگر،
در رابطه با . حاشيه شهر ها تشكيل مي دهند اغلب اين افراد را ساکنان

به آسب مهارت خاصي ندارند،  تخصص هم اين قبيل آارها از آنجا که نياز
 .نمايد دارنده آار را مشمول تحمل تحقير و تمسخر نيز مي

 استثمار مضاعف
زنان آارگر آه جزو نيروهاي روزمزدي آارخانجات هستند، اآثريت قريب 

پرست خانوار و نيز از زمره سكنان و مجاوران زنان سر به اتفاق شان
به محل اقامت خود مي رسند وارد يك  در واقع آنها وقتي. حواشي شهراند

باشد آه در همان بلوز  تنها تفاوت شايد اين. بافت آارگري ديگر مي شوند
 .و دامن منزلشان تن به آار مي دهند

 باعث مي شود )از لباس آار به لباس منزل(همين تغيير ظاهري لباس 
تجربه آنند آه جزو وظايف دائمی و هميشگي شان است و  آنها آاري را

اين قشر از . گردد تا اليق دستمزد باشد از نظر جامعه، آار محسوب نمي
اند و يا در حال زندگي با  زنان آارگر اغلب يا همسر خود را از دست داده

 .اند تهافرادي اند آه داراي بيماري اعتياد از نوع شدت ياف
بافت فرهنگي آه در آن زندگي مي آنند متاسفانه بافتي خشن و عميقًا 

آنها در هيچ سني و در هيچ شرايطي از نگاه هاي غير  .آنترلگر است
آه در بين اينها عده زيادي از  بخصوص. عادي مردان در امان نيستند

ي خالي دختراني اند آه جا زناني اند آه در سنين پائين بيوه شده اند و يا
خشونتهاي  آنها دم دست ترين زنان براي تحمل. مادر را نيز پر مي آنند

 .براي آسب درآمد با آار آمترند) و يا اغفال(جنسي و تجاوز 
دختران جواني آه در سنين پائين بيوه مي شوند و در اين محيط ها زندگي 

هر دو حالت ـ ماندن يا خروج از خانه ـ سرنوشت مشابهي  مي آنند در
آنها در خانه، . متفاوت به نظر مي رسد دارند آه فقط در ظواهر امر

برادران آارگرشان، با آنها  آارگران بي جيره و مواجبي اند آه پدران و
تا شام مورد  پدر و برادري آه خود از بام! سياه مشق استثمار مي آنند

 عميق ترين استثمار آاري واقع شده اند در مواجهه با زنان خود، قسمت
فرمانده وجود شان فعال مي شود و چه بسيار پيش می آيد که براي تاخير 

 .استكان چاي، زنان را مورد هجوم قرار دهند در دريافت
زنان کارگر دائما در اسارت آنترلهاي محسوس و نامحسوس مردان خانه 

مواجهه با تردد خواستگارهايي آه از فيلتر مطالبات مردان  اند و نيز در
جنگي دائمي با نگاههاي صيغه بازان بسر مي  آنها در.  اندخانه گذشته

 .خانه خود را نيز ندارند برند و فرصتي براي تست يك آرايش در نهان
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اما در بين همين دختران هستند افرادي آه هم اين فشارها را متحمل مي شوند 
و آار بيرون از خانه براي زنان .بايد آاري بيرون از خانه داشته باشند و هم

شهرها اما مسئله ايست آه آنها در برخورد با آن، طريقه اي  دختران حاشيه
در محيطهاي . خانه همجنسان شهري مي پيمايند متمايز از آار بيرون از

اما براي زنان و . فروشگاههاست شهري آسان ترين راه، معموال آار در
 در ظاهر آه بايد دختران حاشيه شهر، سخت ترين آار مواجهه با تغييري است

 چونكه بدون اين تغيير ظاهری، جذابيت بصري فروشگاه دچار. خود بدهند
متاسفانه اآنون زنان فروشنده بخشي از ويترين . (آسيب مي شود

: آار در خارج از محيط رسمي شهر نيز دو راه دارند آنها براي.) فروشگاهند
 .بعنوان آارگر آارخانه يا بعنوان آارگران متغير فصلي و يا

ارخانه ها با رشد صنعت و تكنيك به تدريج دارند به سمتی مي روند آه نياز آ
با اين حال زورشان به زور . به زور بازوي مردان نداشته باشند مبرمي

در نتيجه، متخصصين آارخانه از بين آنها بر مي  فرهنگ مردانه نمي رسد
ا ظرافت شدن آار باعث مي شود ت اما در عين حال اذعان به ظريف. گزينند

بسته بندي قسمتي است  قسمتهاي. زنانه را بهانه اي براي استثمار آنها نمايند
نه  اين آار نه تخصص مي خواهد و. آه اين فرمول در آن رعايت مي شود

و چنانچه پيمانكار !) من از همين رو به استخدام آن قسمت درآمدم(زور بازو 
د به هيچ رو حاضر به استفاده از تعداد آارگر زن مورد نياز را تامين آن بتواند

زنان، درست آار مردان را با طلب دستمزد آمتر، انجام مي  .مردان نيست
 .دهند

بخشي از زنان روزمزد آه ساليان متمادي را به اين شكل گذرانده اند به 
دائمي در محيطهاي درجه سه آارگري، ادبيات و منش خاصي  تناسب حضور

منشي آه اگر چه به مذاق همجنسان شان نيز  وادبيات . را نيز آموخته اند
دهد اما حافظ حريم خصوصي  خوش نمي آيد و آنها را در زمره لمپنها مي

بگير باال بكشند اما  اين عده ممكن است بتوانند خود را تا مقام حقوق. آنهاست
تا پايان  بخشي نيز به جهت نداشتن گفتار و نياموختن قواعد بقاء، ممكن است

 اين گروه از زنان کارگر معموال درك. ت آارگر فصلي باقي بمانندعمر بصور
مشخصي از محيط آار ندارند و همه اماآن عالم را به اينكه مي شود يا نمي 

اما چنانكه در آغاز اين قسمت گفتيم، . آار آرد، محک مي زنند شود در آن
انجام ) …بيوه گي، تجرد، تاهل و(زنها در همه حاالت  مخرج مشترك تمام اين

 .دائم العمر آاِر خانگي است
 فراتر از تضاعف

احتماًال . خوب غذا نمي خورند. زنان کارگر فرصت آمي براي خوابيدن دارند
 .شان را آتك مي زنند آودآان

اگر چه . آنها نمي توانند براي تربيت فرزندان خود زمان الزم را هزينه آنند
اله داد ليكن آودآان اين زنان تربيت را ممکن است بشود به مدارس حو وظيفه

فرزندان آنها در سنين خيلي پائين به . تلقي مي گردند» آار آودآان«نيز جزو 
بيماريهايي آه اغلب عفوني و حاصل از محيط  .آرات دچار بيماري مي شوند

بيماريهاي ديگري نيز به جهت . است آلوده زندگي يا بازي در آوچه و خيابان
در اثر رشد نادرست  .ر تغذيه نادست بوجود مي آيدعدم حضور مادر و در اث

باز  همين آودآان ممكن است بارها پاي مادر آارگر به آالنتري و پاسگاه
و تمام اينها از آنروست آه در ايران و بويژه در بين طبقات آم درآمد . شود
نبود مادر و زن برای کودک يعني گرسنگي و ضعف و بيماري  جامعه

 .مضاعف
مه اين مصيبت ها، احتمال همزيستي با مرداني آه بيماري اعتياد در آنار ه

دود آردن : خود خطري جداگانه برای زنان کارگر محسوب می شود دارند،
فرزندانش، و آلوده آردن زنان به مواد مخدر از اين  درآمد زن، آتك زدن او و

كي زنان مرداني را آه در اوج خستگي فيزي در آنار اينها بيفزائيد. جمله اند
آه احيانًا باز هم بچه مي  آارگر، به بدن آنها تجاوز مي آنند، و مرداني

 !خواهند
مي شود زندگي اين زنان را در هزاران صفحه نوشت و در دهها آتاب تحليل 

اما هيچ يک . براي شان نسخه هاي حقوقي و فلسفي هم پيچيد مي شود. آرد
شما . زمره آنها آم نمي آندخشونت زندگي رو از اين تمهيدات، از صعوبت و

سنت تبعيض آميز حقوقي ايران را  به تمام اين مسائل و مشکالت زنان کارگر،
اگر نگرش ما . خواهيد شد نيز بيفزائيد تا ببينيد با چه مغاک دهشتناآي مواجه

آنگاه  باشد) و نه تعميم دوره هاي تاريخي(بر اساس تعميم روش شناخت 
ن در فرهنگي چون فرهنگ ما داراي شئون و درخواهيم يافت استثمار زنا

است آه باعث مي شود آار کردن آنها در اوج بی پناهی و بی  شقوق متعددي
اختالط موحش سنت مردساالر . استثمار و ستم بدانيم حقوقی را باالترين سطح

آارگر در جهان سوم باالترين و  با سرمايه داري مردساالر براي زنان
آنون جماعات  ثماري را رقم زده است آه تا بهوحشيانه ترين سطح است

 .انساني تجربه آرده اند
اين نوشتار، نه در پي ارائه راه حل، بلكه غرضش توصيفي دوباره از 

» سيزيف«است آه چونان حكمي خدايگاني، زنان آارگر را به  وضعيتی ديرپا
  ٢٠١٠  فوريه١٩ .        است هزاره سوم تبديل آرده

 انجهان زن: منبع 

…………………………………… 

 قبل از اينکه همه ورق ها بازی نشده باشند" 

 " نبايد ما بازی را ببازيم
Howard Zinn  
  برگردان ناهيد جعفرپور

چگونه می توان در اين جهان پر از جنگ و بی عدالتی، فعاليت 
اجتماعی کرد ، همواره مبارزه نمود و سالم ماند، بدون اينکه 

  اخت و يا دلسرد و بيتفاوت شد؟خود خوری کرد و خود را ب
 من می خواهم شما را متقاعد سازم که اين جهان فورا بهتر نخواهد شد 
اما اجازه نداريم اين بازی را ببازيم قبل از اينکه همه ورق ها بازی نشده 

من اين ضرب المثل را مخصوصا انتخاب کردم زيرا که زندگی يک . باشند
 شرکت نکند شانس برنده شدن را از کسی که در قمار زندگی. قمار است

تنها کسانی که در اين بازی شرکت می کنند حداقل از اين . دست می دهد
  .امکان برخوردار می شوند که جهان را تغيير دهند

تمايلی وجود دارد که اعتقاد دارد همواره همه چيز همانی خواهد ماند که 
 زياد در اثر تغييرات اما فراموش می کنيم که ما چقدر. تا کنون بوده است

غير معمولی در افکار انسانها و در اثر قيام های غير منتظره انسانها در 
مقابل استبداد و در اثر فروپاشی سريع ساختارهای قدرت که غير قابل 

  . مرگ بنظر می رسيدند، غافلگير شديم
تاريخ صد سال گذشته همواره پر از اين غافلگيری های غير قابل تصور 

نقالبی که در روسيه نيمه فئودال های آنزمانی و سار ها را بر ا. است
انداخت نه تنها امپراطوری های پيشرفته را وحشت زده نمود بلکه خود 

با پشتيبانی باالترين رهبران ( لنين را هم غافلگيرنمود وگذاشت تا وی 
  . بطرف سن پترزبورگ برود) ١٩١٧لشکری رايش آلمان 

اتی را که در جنگ جهانی دوم رخ داد پيش چه کسی می توانست اتفاق
قرارداد ميان نازی ها و شوروی ها، عکس های خجالت آور از . بينی کند

که دست هم را می ) چريک( ريبن تروپ وزير نازی ها ومولوتوو 
فشارند، نيروی دفاعی آلمان که در از ميان روسيه می گذرد و بنظر غير 

سارات بسيار می زند اما بعد خ) ارتش سرخ(قابل شکست می رسد وبه 
جلوی دروازه لنينگراد در بخش غربی مسکو و در خيابان های 
استالينگراد به عقب پرتاب می شود و در نهايت شکست نهائيش و هيتلر 

  در وياليش در برلين در انتظارمرگ می نشيند؟
سپس پيشرفت هائی که بعد از جنگ جهانی دوم در روی اين کره خاکی 

انقالب : رد که برای هيچکس قابل پيش بينی نبودندصورت می گي
کمونيستی در چين، انقالب فرهنگی عظيم و بعد اتفاقات در چين بعد از 
مائو که باعث شد تمامی ايده ها و ابتکارهای وی کنار زده شود و چين به 
غربی ها آوانس بدهد و خودش را به گردن کاپتاليست ها آويزان کند و 

  . عجب سازدتمامی جهان را مت
 هيچکس فروپاشی حکومت استعمارگران غربی قديمی را پيشبينی نمی 

يا پيشرفت های خارق العاده جوامع کشورهائی که تازه مستقل شده . کرد
بودند، از سوسياليسم دهقانی نيررس در تانزانيا تا رژيم ديوانه ايدی امين 

  . همچنين اسپانيا هم ما را متعجب ساخت. در اوگاندا
سرباز سالخورده بريگاد ابراهام لينکن را بياد می آورم که نمی من 

توانست تصور کند که فاشيست اسپانيا بدون يک خون ريزی ديگر 
اما بعد از مرگ فرانکو در اسپانيا دمکراسی پارلمانی . سرنگون شود

برقرار گرديد که درهايش برای سوسياليست ها وکمونيست ها و 
  . باز شدآنارشيست ها و هر کس ديگر

از جنگ جهانی دوم دو قدرت بزرگ بيرون آمد که بخش های تحت نفوذ 
خويش را کنترل می نمودند و از لحاظ قدرت سياسی و نظامی با هم رقابت 

اما آنها هم قادر نبودند حوادث محيط های زير تسلط شان را . می کردند
مبنی شکست شوروی در افغانستان و تصميماتش . در کنترل داشته باشند

بر عقب نشينی بعد از حمله نظامی خونينی که درست يکسال طول کشيد، 
دليل محکمی بود برای اين ادعا که حتی دارابودن تسليحات اتمی هم 

  . ضامنی برای به زير قدرت کشيدن ملتی مصصم نخواهد بود
همچنين اياالت متحده آمريکا می بايست در مقابل واقعيت مشابه قرار 

در کشورهای ( ا تمامی ابزار ممکن جنگی را در هندوچين آنها ب. بگيرد
شروع نمودند و اين شبه جزاير را با وحشی ) ويتنام، الئوس و کامبوج

ترين آالت بمباران در تاريخ جهان مورد حمله قرار دادند اما باالخره به 
  .عقب نشينی مجبورشدند

 قدرتمندان خبرنامه ها و خبرگزاری ها هر روز گزارش از ناموفقيت های
برای مثال در بوليوی و برزيل . در فشار و ستم به بی قدرتان می دهند

کشوری که جنبش بسترجامعه متشکل از کارگران و تهيدستان رئيس 
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جمهور جديدی را انتخاب نموده اند و مصمم هستند که قدرت کنسرن ها 
  .را از هم بشکنند

ه ای را پيش روی ما تنها يک نگاه به اين ليست غافلگيری ی غير منتظر
حتی . اينکه مبارزه برای عدالت هيچگاه به پايان نمی رسد. قرار می دهد

اگر که قدرتمندان خود را قدرتمند تر نشان دهند و اسلحه و پول در اختيار 
قدرتی که آنان به نمايش . داشته باشند و نشان دهند که شکست ناپذيرند

.  های انسانی  شکست بخوردمی گذارند همواره می تواند توسط قابليت
انسانهائی که شايد بمب و دالر در اختيار ندارند اما توسط قدرت 
اخالقيشان، مصمم بودنشان، اتحادشان، نيروی سازماندهشان، قربانی 
دادنشان، آمادگی شان، تيزهوشی شان، شهامتشان و صبرشان از مردم 

نان ال سالوادور سياه پوست آالباما گرفته تا آفريقای جنوبی و از دهقا
گرفته تا نيکوراگوئه و ويتنام يا کارگران و روشنفکران لهستان، 

هيج محاسبه قدرتی نمی تواند انسانهائی را که . بلغارستان و شوروی
  . مصممند که حرکت و نظرشان عادالنه است، بترساند

من بسياری از اوقات نزديک بود که به منفی گرائی دوستانم ـ و نه تنها 
نم ـ بخاطر وضعيت جهان درگير شوم اما همواره به انسان هائی دوستا

برخورد نمودم که با وجود اتفاقات و چيزهای  ثابت شده وحشتناک به من 
بخصوص . هر جا که می روم يک چنين انسان هائی را می بينم. اميد دادند

در کنار مشتی فعال . آن انسان هائی که آينده ما را در خود حمل می کنند
يشه صدها و هزاران انسان وجود دارند که برای ايده های غير راست هم

  . آغوش باز دارند
اما تک تک انسانها بنظر می رسد که ازوجود ديگران و وجود همديگر 
چيزی نمی دانند و دائما تالش می کنند همواره با يک صبر مايوسانه به 

ويم که آنها تنها من هميشه تالش می کنم که بگ. تنهائی از کوه باال بروند
نيستند و از فقدان يک جنبش قابل دسترس نبايد نگران باشند زيرا که آنها 
  . خود دليل اين واقعيت هستند که قدرت و توانائی چنين جنبشی وجود دارد

تغييرات انقالبی به ناگهان چون فجايع طبيعی اتفاق نمی افتند ـ اميدوارم 
که اين پيامد بی پايان غافلگيری که از چنين مسئله ای بدور باشيم ـ بل

هاست که در حرکت زمان به جامعه ای با اخالق انسانی و مطابق با منش 
ما نبايد قهرمانی خارق العاده ای را انجام دهيم . انسانی کشيده می شوند
 تا پروسه تغييرات را به 

که ميليون ها انسان را به ) مقاومت(حرکت های کوچکی . حرکت درآوريم
.  پيونداند می توانند در کمال صبر و حوصله تبديل به قدرتی شوندخود می

قدرتی که می تواند . قدرتی که هيچ دولتی نمی تواند آنرا سرکوب کند
  . جهان را تغيير دهد

  
نشويم اما اين برای ما مايه خوشحالی و " پيروز"حتی اگر ما فورا 

ار حرکت می انگيزه است که با انسانهای ديگر برای يک هدف نتيجه د
يک انسان واقع گرا حتما . ما تنها بايد اميدمان را از دست ندهيم. کنيم

انسانی که در تاريکی . انسانی نيست که زود دلسرد وبی اعتنا شود
زمان ما بی اعتنا برای خودش سوت می زند تا به خودش شهامت 

کسی که در بدترين شرايط زمان ما اميدش را از دست نمی دهد . بدهد
بلکه اين انسان به تاريخ مراجعه . ن انسان ديوانه ای رمانتيک نيستاي

می کند و می بيند که تاريخ انسانی تنها تاريخ مبارزات رقابتی و 
وحشيگری و خشونت نيست بلکه همچنين تاريخ عشق، قربانی شدن و 

  . قربانی دادن و شهامت و خوبی ها هم هست
و مشکل می گيريم، زندگی تصميمی را که ما در اين شرايط پيچيده 

اگر ما تنها مشکالت را ببينيم در اين صورت اين . آينده ما را می سازد
مشکالت توانائی ما را برای دفاع و مقابله از ما می گيرد و نابود می 

اما اگر ما بسياری از اتفاقات و رويدادهای تاريخی و مکان هائی . کند
اده است را بياد بياوريم که در که اين رويداد های تاريخی در آنها رخ د

آن انسانهای بيشماری بدون ترس و واهمه از خود و هدف خود دفاع 
نموده اند، شهامت می گيريم که حرکت کنيم و حداقل اينکه اين يادآوری 
اين امکان را برای ما فراهم می کند که اين جهان غيرعادالنه را به 

ت های خرد شروع نمائيم اگر ما اکنون از حرک. مسيری ديگر بکشانيم
در اين صورت نبايد تنها در رويا و خيال يک آينده خارق العاده در 

آينده پيامد بی نهايت شرايط زمان حال است و اگر ما با . انتظاربنشينيم
وجود تمامی اوضاع بدی که فعال در جهان حاکم است آنطوری آغاز به 

هر انسانی بايد زندگی کنيم که بنظر ما زندگی ای انسانی است و 
  .آنطور زندگی کند، خود اين يک پيروزی ای بسيار زيباست

………………………………………. 

 :پيام روشن است
 اسرائيل نبايد به ايران حمله کند

Gideon Levy 
Ha'aretz 

  برگردان ناهيد جعفرپور
گيدئون لوی ژورناليست اسرائيلی از تالويد : در باره نويسنده مقاله

وی به محدود . هارتس کار می کنداست و برای روزنامه 
ژورناليست های اسرائيلی تعلق دارد که در باره زندگی فلسطينی ها 
تحت اشغال اسرائيلی ها قلم می زند و گزارش می دهد و به همين 
خاطر هم مورد حمالت همکاران و خوانندگان اسرائيلی قرار می 

  ".گيرد
که ما را احاطه  دردريای شستشوی مغزی، کليشه ها و ايجاد ترسی 

کرده است، ضرری ندارد که به صدائی خارج از اين دريا هم توجه 
صدائی که توانائی اش به هيچ وجه کمتر از صدای . کنيم

اين صدا : اسرائيلی برای مسائل امنيتی و ايران نيست" کارشناسان"
يک چنين صدائی از جانب يکی از ديپلمات های . صدای عقل است

 سال بعنوان سفير در ايران خدمت نموده ٥ که عالی رتبه اروپائی
اين مرد که هم . بود و اين هفته از اسرائيل ديدن نمود، شنيده شد

اکنون بعنوان سفير آلمان کانديد شده است با وجود اينکه زمان 
 به پايان رسيد اما همواره به ايران ٢٠٠٤خدمتش در ايران سال 
 هنگام صرف غذا در شهر پيامی را که وی به. رفت و آمد می نمايد

اسرائيل نبايد به :" خودش اعالم نمود کامال واضح و برنده بود
ايران حمله کند زيرا که نه تنها حمله به ايران باعث رنج مردم اين 
کشور خواهد شد بلکه دقيقا آن چيزی که ايران را به ساخت بمب 

. استاتم نزديکتر می نمايد همانا يک حمله نظامی از سوی اسرائيل 
  . حمله ای که بنظر می رسد زمان وقوعش آنچنان دور هم نيست

ديپلمات اروپائی به اين مسئله باور دارد که ايران قصد ندارد بمب 
اما وی هيچ ضمانتی هم نمی دهد که ايران اين کار را . اتم بسازد

نکند با اين وجود عميقا باور دارد که ايران اين کار را نخواهد 
اما اگر اسرائيل به ايران حمله کند ايرانی ها :" يدوی می گو. نمود

  .را به جائی می کشاند که بمب اتم بسازند
تهران می داند که اگر عراق و افغانستان تسليحات هسته ای داشتند، 

رژيم ايران می داند که اين امر برای . آمريکا به آنها حمله نمی کرد
 اگر خود را مورد لذا برای حفظ رژيم اسالمی. آنها هم صادق است

بنابراين تهديد ايران به . تهديد ببينند به ساخت بمب اقدام می کنند
  . حمله نظامی آنان را به اين مسير هدايت خواهد نمود

وی همچنين گفت که يک حمله اسرائيلی به ايران مردم ايران را 
دشمن اسرائيل رژيم ايران است نه مردم . پشت رژيم متحد می سازد

دم ايران با مشکالت ديگری روبرو هستند نه با مشکالت مر. ايران
  . فلسطين و يا وجود يا غير وجود اسرائيل

آخرين انتخابات ايران که اين ديپلمات اروپائی آنرا متقلبانه می 
ترک بزرگی را به پيکره حمايت های عمومی برای رژيم  . خواند

بايد به وی اخطار می کند که غربی ها ن. احمدی نژاد وارد نمود
ايران حمله کنند چون هر تشنجی می تواند تنها فاصله ها را تنگ تر 
کند و اپوزيسيونی را که هنوز آخرين حرف خود را نزده است 

بايد پروسه شروع شده برای تغيير نظام را اجازه داد . خاموش سازد
تا کار خود را به پايان رساند و خلل به آن وارد کردن تحت هيچ 

  .نيستشرايطی درست 
يک حمله اسرائيلی بد تراز هرج و مرج خواهد بود زيرا که درکار 
اپوزيسيون خلل وارد می سازد وملت را متحد می کند تا از حکومت 

درست بمانند تمامی کشورهای ديگر وهمانطوری . پشتيبانی نمايند
که ما خود تجربه کرديم هر گونه فشار نظامی به پشتيبانی بيشتر 

  . ران خواهد انجاميدمردم از حکومت گ
از زمانی که احمدی نژاد به قدرت رسيد همواره :"ديپلمات می گويد

. هر چه بيشتر رهبريت ايران در زندگی روزمره مردم دخالت نمود
احمدی نژاد جای بوروکرات های دولت را با آدم های خودش از 

کنترلش بر اداره کشور . شهرستان ها و روستا ها عوض نمود
که اين خود احتماال باعث مقاومت و .  زمانی ديگرشدسخت ترازهر

ايرانی ها توانائی خويش را در مبارزه . اعتراضات بيشتر خواهد شد
زنان قدرت روبرشد جامعه ايران می باشند . با استبداد ثابت نمودند

    :و شايد اين جمله از آنان باشد که می گويد
„Cherchez la femme“  
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ايد بکنيم؟ در شرايط مشخص هيچ کاری چه ب:" وی ادامه می دهد
. هر گونه عملکرد ديگری بينهايت بد و خطرناک است. نبايد کرد

شايد شنونده اسرائيلی هم اين سئوال را از خود بکند و چنين پاسخ 
برای اينکه تهديدات ايران را تغيير دهيم، با سوريه و :" بدهد

  ". فلسطين صلح بکنيم
هر صلحی ميان اسرائيل و :"گويند که افسران عاليرتبه ايرانی می 

اين مسئله بستری خواهد . فلسطين برای آنان قابل قبول خواهد بود
تا ايران تهديدات  خود را مبنی برنابودی ) منظور صلح است(شد 

  ". اسرائيل پس بگيرد
 آيا اسرائيلی که شديدا در حال فحاشی است و سريعا دست به حمله 

نی تند بکار می گيرد و بيش از هر کسی نظامی می زند و غالبا زبا
ديگر به راه حل نظامی بمب باران اعتقاد دارد، به اين اندرزهای 

زيرا که ما نمی خواهيم . عاقالنه گوش می دهد؟ به اين شک دارم
برای چه بايد اين کار را بکنيم و برای چه با اين عجله؟ . صلح کنيم

دم اسرائيل کمک می باالخره اين عملکردهای ترس برانگيز به مر
  .کند و برای جهان و رژيم اسرائيل هم همچنين

اين مسئله باعث می شود که افکار عمومی از مشکالت ديگر 
منحرف گردد و اسرائيل را از ضرورت اينکه خودش را با اشغال و 

  .تمامی مسائل ديگر درگير کند، آزاد می سازد
  ! بنابراين بی بی حمله کن ـ وخدا به ما رحم کند

................................................. 

  !!راديو راه کارگرراديو راه کارگر
 و آنرا به  و آنرا به راديوی راه کارگر را گوش کنيدراديوی راه کارگر را گوش کنيد

  !!دوستان و آشنايان تان توصيه نمائيددوستان و آشنايان تان توصيه نمائيد
راديو راه کارگر به صورت روزانه بر روی ماهواره برنامه 

  . های خود را برای ايران، خاورميانه و اروپا پخش می کند
  

 ساعت هشت ونيم ٢١٫٣٠ تا ٢٠٫٣٠برنامه ها ساعت  شروع 
 تا ١٨٫٠٠تا نه و نيم بعداظهر به وقت ايران و ساعت 

 ساعت شش تا هفت بعداظهر به وقت اروپای غربی ١٩٫٠٠
  . است

  
هات برد، سيزده درجه شرقی ، فرکانس . مشخصات ماهواره 

، اف،  ٢٧٥٠٠، موقعيت آنتن  عمودی، سميبل ريت ١٢٥٩٦
 !اس يک . تی. بی . کانال جی!   سه بر روی چهار  ای ، سی

Satellite : Hotbird  13East 
 

Freq. 1259۶ GHz   
Ant: Vertical Symbolrate:27500 

  
FEC:3/4 

 Channel: GBTS1 
توضيح اين که شما به سادگی می توانيد اين کانال را پيدا  

" بردهات " ابتدا گيرنده ماهواره را بر روی ماهواره ! کنيد
قرار دهيد و با فشار دگمه ای که راديوها را نشان می دهد بر 

در فهرست الفبائی راديوها به . روی فهرست راديوها برويد
  .سادگی می توانيد کانال جی بی تی اس يک  را پيدا کنيد

  
 :تماس با راديو راه کارگر
 :ايميل راديو راه کارگر

radio1@inbox.com 
  :تلفن برای تماس

0049 69 50629530 
……………………………………….  

 در باره هدفمند کردن يارانه ها
  صادق افروز

 اليحه هدفمند کردن يارانه ها توسط مجلس شورای ١٣٨٨ ديماه ١٥در 
يماه به تاييد شورای نگهبان  د٢٣اسالمی تصويب شد و در تاريخ 

 ٨٠ رای موافق در مقابل ١٣٤سپس مجلس شورای اسالمی با .رسيد
اد سازمانی به نام سازمان هدفمند کردن يارانه ها را نيز رای مخالف ايج

گام های نخست برای عملی کردن اين قانون در دولت .به تصويب رساند 
های رفسنجانی و خاتمی برداشته شده بود ولی به دليل مخالفت کسانی که 
خود امروزه طرفداران پرو پا قرص اين قانون هستند هيچگاه به قانون 

امروزه کسانی طرفدار پرو پا قرص اين قانون هستند که نقش . تبديل نشد 
های کليدی در دولت احمدی نژاد دارند و کسری بودجه بسيار باال آنان را 

   .نگران می سازد 
 ماده و چندين بند و ١٦شامل " هدفمند کردن يارانه ها "متن قانون 
 دولت و هدف اصلی از پيش برد اين قانون ، کم کردن هزينه.تبصره است 

قطع سوبسيد کاالهای اساسی مورد نياز مردم و آزاد سازی قيمت ها ست 
 ٥دولت سوبسيد اين کاالهای اساسی را به تدريج و طی يک برنامه . 

کاالهای اساسی چون آب ، نان ، برق ، مواد سوختی . ساله قطع می کند 
است با بديهی .و هزينه حمل ونقل ، قيمت خود را در بازار پيدا می کنند 

اين نوع آزاد سازی قيمت اين کاال ها افزايش سرسام آوری خواهد داشت 
ماده اول اين قانون تصريح می کند که قيمت فروش بنزين ، نفت گاز ، . 

نفت کوره ، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفتی به تدريج تا پايان 
قيمت .باشد  در صد قيمت تحويل روی کشتی ن٩٠ ساله کمتر از ٥برنامه 

 درصد فيمت صادراتی ٧٥تا پايان برنامه پنجم در حد ) متان ( گاز طبيعی 
و بهای برق و آب  و جمع آوری فاضل آب تا پايان برنامه پنجم به اندازه 

 ماده اول قانون تاکيد می شود ٣در تبصره .بهای تمام شده خواهد بود 
حداقل يکصد هزار بدنبال عملی شدن اين قانون ، دولت در يک سال آول 

  .  ميليارد ريال و حداکثر دويست هزار ميليارد ريال درآمد خواهد داشت  
پس از تصويب اين اليحه ، احمدی نژاد در سخنانی در اهواز ادعا کرد که 
تضمين می دهد تا سه سال ديگر در ايران نه يک بيکار پيدا خواهد شد و 

اسان اقتصادی معتقدند عملی اما بر خالف اين ادعا ، کارشن. نه يک فقير 
شدن اين قانون و تورم بی سابقه  بر وخامت وضع مزد و حقوق بگيران 

واحد های توليدی بسياری تعطيل خواهند شد و درصد . خواهد افزود  
 ٣٠ درصد کنونی هم باالتر رفته ونرخ تورم از ميزان ١٥بيکاری از 

را در شرايطی که اما چ.  درصد خواهد رسيد ٤٩درصد کنونی به باالی 
دولت کودتايی احمدی نژاد با بحران عميق سياسی روبروست قانونی را 
پيش می برد که به تورم و گرانی و الجرم نارضايتی های بيشتر منجر 
خواهد شد ؟ چرا به گونه ای نفت روی آتش می پاشد ؟ پاسخ اين سوال 

ی دولتی به اين ترتيب است که احمدی نژاد چاره ای جز قطع بودجه ها
در شرايط رکود اقتصادی دولت نمی تواند کسری بودجه اش را از .ندارد 

تنها اميد دولت استفاده از درآمد از . طريق افزايش ماليات تامين کند 
 ٤٠-٣٠کسر درآمد دولت در سال آينده بين .طريق حذف يارانه هاست 

دن اين حتی اختصاص کامل درآمد نفت قادر به پر کر. ميليارد دالر است 
  .حفره نيست 

حذف يارانه ها در قسمت انرژی که موجب اقزايش قيمت گازوئيل به 
 برابر خواهد بود تاثيرات وحشتناکی ٧٥ برابر و برق به ميزان٢١ميزان 

کشاورزی که در حال حاضر برای .بر محصوالت کشاورزی خواهد داشت 
ز تصويب  ريال به دولت می پردازد پس ا١٥هر حلقه چاه هر کيلو وات 

در اين .  تومان برای هر کيلو وات خواهد پرداخت  ١٠٠شدن اين قانون 
صورت قبض هزينه  برق ساالنه برای هر حلقه چاه  از يک ميليون 

افزايش . ميليون تومان در سال خواهد رسيد ٧٠تومان در سال به حدود 
 درصد ٧٥قيمت انرژی به افزايش قيمت تمام شده ذرت و گندم به ميزان 

ورود دولت در قيمت .  در صد خواهد انجاميد ٦٤و گوشت مرغ به ميزان 
گذاری آب مصرفی کشاورزان نيز صدمات جبران ناپذيری بر کشاورزی 

در حالی که سهم آب هر زمين از حوزه های آب ريز از . خواهد داشت 
صد ها سال پيش تعيين شده ، ورود دولت به عرصه آب و قيمت گذاری 

يز عواقب وخيمی بر روستا ها و مناطق کشاورزی خواهد در اين عرصه ن
حذف  يارانه ها بر افزايش محصوالت صنعتی نيز تاثيرات بسيار . داشت 

 در صد نيروی فعال کشور که بالغ بر ٣٠دست کم . مهمی خواهد گذاشت 
و يک چهارم .  ميليون نفر می شود در بخش صنايع کار می کنند ٢٤٫٥

به علت سياست ورود .اورزی مشغول هستند همين جمعيت در بخش کش
بی درو پيکر کاال از خارج که توسط نورچشمی ها و اقا زاده ها صورت 
می گيرد و دولت احمدی نژاد آنرا گامی برای مهار تورم و افزوده شدن 
کاال در بازار معرفی می کرد بسياری از بخش های صنعتی دچار لطمات 
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عيتی حذف يارانه ها بخصوص در بخش در چنين وض. جبران ناپذير شدند 
با اين حال از آنجا که افزايش . انرژی بر مصيبت صنايع خواهد افزود

های انرژی به افزايش جهشی قيمت تمام شدۀ محصوالت  بهای حامل
های انرژی بدون ترديد به ورشکستگی  منجر خواهد شد، حذف يارانه

نايع کوچک که از قدرت بيشتر و ماًال تعطيلی واحدهای توليدی به ويژه ص
بينی  وقوع اين پيش. رقابت و انطباق کمتری برخوردارند خواهد انجاميد 

به هيچ وجه دور از انتظار نيست خاصه به اين دليل که نه فقط در چهار 
های پيشتر از آن نيز کمترين تالشی در زمينه  سال گذشته، بلکه در سال

 به منظور کاهش مصرف های جديد شناسی نوسازی صنايع و کاربرد فن
  .انرژی صورت نگرفته است 

  خوشه بندی اقتصادی
دولت به منظور اعطای کمک های نقدی به مردم طرح خوشه ای کردن 

بر اساس قانون هدفمندی .جامعه بر اساس در آمد ها را پيش کشيده است 
کردن يارانه ها نيمی از درآمد حاصله از حذف سوبسيد ها بايد از طرق 

. از جمله کمک های نقدی به افراد کم درآمد باز گردانده شود مختلف و 
به منظور مشخص کردن اينکه چه کسانی شامل در يافت اين کمک ها می 

بر اساس اين طرح . شوند ، دولت طرح خوشه بندی را مطرح کرده است 
 ميليون نفر در خوشه اول و دوم قرار ٥٠ ميليونی ايران ، ٧٣از جمعيت 
و .  ميليون نفر فرم های اطالعاتی را پر نکرده اند ١٢دود ح. می گيرند 

  .در اين جدول به حساب نيامده اند 
 )آمار دولتی(جدول خوشه بندی جمعيت ايران

  
ولی اين .  هزار تومان داده شود ٧٠قبال  قرار بود به هر ايرانی ماهانه 

ولی . هنوز ارقام  دقيق يارانه ها مشخص نيست .طرح بعدا لغو شد 
 هزار تومان ٤٠ تا ٢٠اينطور به نظر می رسد که می خواهند در ماه بين 

بنابر اين يک خانواده پنج  .برای هر نفر در خوشه های اول و دوم بدهند
 ١٥٠ تا ١٠٠نفری که در خوشه های اول و دوم قرار بگيرند ماهانه بين 

پرداخت يارانه های نقدی در .هزار تومان يارانه نقدی دريافت خواهند کرد 
به نظر می رسد اولين يارانه های نقدی در .  آغاز می شود ٨٩فصل بهار 

دقت آمار ارائه شده هنور مشخص .ابتدای ارديبهشت پرداخت خواهد شد 
نيست ؛ ولی بر اساس اين نوع خوشه بندی بديهی است که اکثر کارگران 
، کارمندان ، معلمين و پرستاران در خوشه سوم قرار گرفته و شامل 

آنچه کارگران با .کمک های نقدی که زياد هم قابل توجه نيست نمی شوند 
 گرانی و تورمی است که در اجرای عملی اين قانون تجربه خواهند کرد

 اين در .سی و يک سال حاکميت جمهوری اسالمی سابقه نداشته است 
 هزار تومان اعالم می ٧٠٠  حالی است که خط فقر در شهرها ، باالی

شود ، پس چگونه است که در قالب اين طرح خانوده ای دو نفره با در 
 هزار ٣٩٩باالی  نفره با در آمد ٣ هزار تومان ، خانواده ای ٢٦٠آمد 

 هزار تومان يا خانواده ای ٥٢١ نفره با در آمد باالی ٤تومان ، خانواده 
مشمول دريافت ...  هزار تومان و ٦٥١ نفره با در آمد ماهانه باالی ٥

يارانه نقدی نمی شوند ؟ آيا بر اساس خط فقر اعالم شده همين 
ز دريافت يارانه  بی نياز ا  که در خوشه بندی های اعالم شده خانوارهايی

نقدی محسوب شده اند ، فقير محسوب نمی شوند ؟ هنوز طرح خوشه 
بندی به مرحله عمل نيامده با چنان اعتراضی مواجه شده که شخص 

در برنامه تلوزيونی سه . احمدی نژاد را به عقب نشينی واداشته است 
دی  ، احمدی نژاد در مورد توزيع يارانه های نق١٣٨٨شنبه    بهمن ماه 

. من از مردم می خواهم خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند: " گفت 
 در همين ."اين خوشه بندی مبنای پرداخت يارانه ها نخواهد بود 

خصوص صادق محصولی ، وزير رفاه و تامين اجتماعی دولت احمدی 
نژاد در مصاحبه با خبرنگاران پس از اتمام جلسه دولت گفته است که 

ن اجتماعی مسئوليت پرداخت يارانه ها را به عهده خواهد سازمان تامي
الزم به تذکر است که سازمان تامين اجتماعی که ماموريت اصلی . گرفت 

اش پوشش دادن به بيمه های سالمتی مزد و حقوق بگيران و خانواده 
 در صد از جمعيت ٤٠های آنان و پرداخت حقوق بازنشستگان است حدود 

د دارد و مالک بزرگ ترين و ثروتمند ترين کشور را تحت پوشش خو
اين سازمان عالوه بر . شرکت سرمايه گذاری کشور يعنی شستا است 

فعاليت های متعدد اقتصادی از امتيازات ويژه  در زمينه کشتيرانی ، 
ولی به دالئل گوناگون اين سازمان در .راهسازی و نفت بهره مند است 

دولت .  اخير خود به سر می برد  سال٥٠حال حاضر در بد ترين شرائط 
 هزار ميليارد تومان  به سازمان تامين اجتماعی ١٩احمدی نژاد حدود 

دارايی های سازمان تامين اجتماعی متعلق به  مزد و . بدهکار است 
دست اندازی دولت احمدی نژاد به اين . حقوق بگيران ايران است 

انی های بسياری را سازمان و قرار دادن صادق محصولی در راس آن نگر
  . موجب شده است 

  هدفمند شدن يارانه ها و توليدات داخلی
بدنبال تصويب اين فانون ، احمدی نژاد اعالم کرده قصد دارد سه صفر را 

بهای دالر در بازار ارز ايران تا قبل از سال . از واحد پول ايران حذف کند 
 معامله می شود  تومان١٠٠٠ولی امروز به بهای .  ريال بود ٧٠ ، ٥٧

واقعيت اين است که  اگر دولت سياست نرخ ارز را دنبال نمی کرد هر .
بخش خصوصی يکی .  ريال مبادله می شد ٢٥٠٠٠دالر امروز به بهای 

از دالئل ورشکستگی واحد های توليدی واحد های توليدی کشور را همين 
 کاال و سياست تثبيت نرخ ارز می داند که اولين پيامدش ترغيب واردات

با اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها . خدمات به زيان توليد داخلی است 
و قطع کامل سوبسيد حامل های انرژی برای صنايع داخلی ، در شرايط 

)  تومان ١٠٠٠هر دالر برابر ( تثبيت مصنوعی برابری دالر با  ريال 
. ود از ميان می ر) بخصوص چينی ( امکان رقابت با محصوالت خارجی 

در نظر بگيريد پس از پياده شدن اين طرح نئوليبرالی کاالی توليد شده به 
دليل افزايش بهای مواد مورد نياز توليد افزايش قابل توجهی خواهد داشت 

بطور ( ولی اگر قيمت دالر را دولت همچنان ثابت نگهدارد کاالی خارجی .
 عرضه خواهد  تومان٥٠٠٠در بازار ايران به بهای ) مثال پنج دالری 

ولی اگر دولت سياست تثبيت نرخ ارز را دنبال نمی کرد و دالر رقم . شد 
 تومان ١٢٥٠٠واقعی خود را در بازار می يافت همين کاال به بهای 

و کاالی توليد داخل مجال بيشتری برای رقابت پيدا می .عرضه می شد 
 بيشتری دولت احمدی نژاد از طرفی با اجرای طرح يارانه ها فشار.کرد 

بر توليد داخلی وارد می کند و از طرف ديگر با سهل کردن ورود کاالهای 
خارجی  به منظور کاهش تورم و اجرای تثبيت نرخ ارز فشار مضاعفی بر 

. نتيجه بسيار روشن است . اين بخش از اقتصاد ايران وارد می کند 
ش تعطيلی بيش از پيش واحد های توليدی و بيکاری و خانه خرابی بخ

  ٢٠١٠فوريه  .شان و مزد بگيران در جامعه ايرانهای عظيمی از زحمتک

.............................................  
  )در تبعيد( نويسندگان ايران بيانيه کانون

  به مناسبت روز جهانی زبان مادری
 فوريه هر سال از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز زبان مادری ٢٢

اين اقدام به خاطر دفاع از حقوق فرهنگی مردم  .م شده استدر جهان اعال
يابی به شرايط و مناسباتی صورت گرفته است که امر جهان و برای دست

بخشد و امکان آموزش و پرورش را برای مردم تمام جهان سهولت می
  .آوردهای زبان خودی فراهم میيابی آنان را به رسانهدست

-ها فقط يکی از زبانای که در آند مليتیدر جهان کنونی، کشورهای چن
های رايج رسميت دارد و خواندن و نوشتن و آموزش و پرورش تنها از 

های نوشتاری و گفتاری به گيرد فراوانند و و رسانهطريق آن صورت می
  . ها ممنوع استهای ساکن در آنهای مليتديگر زبان

و پرورش به زبان واقعيت اين است که برای مردم هر منطقه آموزش 
های زبان ملی يابی به رسانهکند و دستمادری امر فراگيری را آسان می

  . آوردشان به وجود میتری برایامکان رشد بيش
فشار و تنگناهائی که از راه ممنوعيت استفاده از زبان مادری برای مردم 

شود؛ تنها سبب دشواری در امر آموزش و مناطق مختلف جهان ايجاد می
چنين، عاملی ست در جهت اطالع رسانی و اشاعه فرهنگ نيست؛ بلکه هم

  .تحقير و فرودستی و سلب حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی آنان
در دفاع از همين حقوق بوده است که تاکنون مردم بسياری در جهان 
سرکوب شده و آزادی و جان خود را به خاطر حق استفاده از زبان مادری 

 کشورهای پيرامونی و نظام پوسيده دربه ويژه اين امر . انداز دست داده
ست در جهت سلطه ای مانند جمهوری اسالمی، خود عاملیماندهو عقب
 يکی از ههای آموزشی و ايجاد سلطترين شيوهمانده و عقبخرافات
  .های کنونی جهانترين حکومتاستبدادی

ر مردم جهان برای استفاده  از حق آشکا،کانون نويسندگان ايران در تبعيد
-های همگانی دفاع میاز زبان مادری در امر آموزش و پرورش و رسانه

  .کند و در ترويج اين حقوق کوشاست
  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  ٢٠١٠ فوريه ٢١

خوشه
 اول

 دوم

 سوم

 تعداد
  ميليون نفر٣٠

  ميليون نفر١٧٫٦

  ميليون نفر١٤

در آمد ماهانه
 ريال٧٨٨٠٠٠کمتر از 

  ريال١٣٠٣٠٠٠کمتر از

  ريال١٣٠٣٠٠٠بيشتراز
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   و مقاومت متداوم مقاومت
  :گفتار سياسی راديو راه کارگر

  ٢٠١٠ فوريه ١٩ -١٣٨٨ بهمن ٣٠جمعه 
 ماه است ٨وده ای مردم ايران عليه دستگاه واليتی بيش از جنبش ت

 ميکرد   پيشبينی به جرات ميتوان گفت که کمتر کسی. که ادامه دارد
 کودتای خرداد ماه از  که مردم ايران چنين مقاومت درخشانی عليه

اما امروز کمتر کسی را ميتوان يافت که جرات . خود نشان دهند
.  دستاوردهای اين جنبش را داشته باشدانکار و يا ناديده گرفتن

 آبان و بويژه عاشورا در عين حال ١٣تظاهرات شجاعانه مردم در 
عمق نفرت مردم از رژيم و ظرفيت انفجاری اين جنبش را به نمايش 

زيبايی حضور مردم ايران در صحنه مبارزه بيش از هر .گذاشت
 در و زمان ديگری چهره کثيف دستگاه واليتی را رسوا کرده

رژيم اسالمی در تمام تاريخ . معرض ديد تمام جهان قرار داده است
دستگاه واليتی،  . روبرو نبوده است  ساله خود با چنين بحرانی٣١

، و هراسان از فروپاشی،  مشروعيت سياسی و اخالقی فاقد هرگونه 
بسيج نظامی . به هذيان گويی و سرکوب وحشيانه روی آورده است

رد انقالب حاکی از هراسی است که زانوان رژيم کودتاگران در سالگ
  .را بلرزه در آورده است

در اين مدت دستگاه واليتی نه تنها ناچار به حمله به مقدسات خود 
 را نيز از دست  های دولتی و رسمی شده، بلکه حتی کنترل مراسم

جنبش ضد استبدادی مردم ايران به شکل چشمگيری . داده است
 به دشمن تا دندان   فقيه ضربات سنگينی ن ولیموفق شده تا در زمي
دوام اين جنبش،  عليرغم سرکوب وحشيانه . مسلح خود وارد کند

پيشروی هر چه بيشتر .  دستاوردی عظيم است رژيم، به تنهايی
جنبش ضد استبدادی مردم ايران اما مستلزم سازمان دادن يک 

 امر بدون اين. های آن است مقاومت متداوم و مستحکم کردن ريشه
گره خوردن مبارزه برای آزادی با مبارزه برای عدالت اجتماعی 

در اين راستا از يک طرف ضروری است که پيوند . ممکن نيست
مبارزه برای آزادی با مبارزه برای عدالت اجتماعی  محکمی بين

های مقاومت که   ديگر به ايجاد هسته ايجاد کرد؛ و از طرفی
. ضور فعال دارند مبادرت ورزيدمکانهای مختلف جامعه ح در

های مدنی ميتواند به  ترين اشکال ممکن نافرمانی سازماندهی وسيع
های مبارزه ای کمک کنند که نه تنها زمينه گسترش  باز گشايی جبهه

و ژرفش مقاومت مردم را فراهم ميکنند، بلکه قدرت برنامه ريزی و 
ن شکل از مبارزه اي. بسيج نظامی کودتاگران را از آنان سلب ميکنند

 دهه گذشته ٣زحمتکشان ايران در .  سابقه نيست در ايران بی
از صف نان گرفته تا . تجارب گرانبهايی در اين زمينه اندوخته اند

اتوبوس، از استاديوم فوتبال گرفته تا خوابگاهای دانشگاه ها، از 
حلبی ابادها گرفته تا مراکز صنعتی، مردم ايران قدم به قدم با 

در .  فقيه و برای دستيابی به مطالبات خود جنگيده اند اه ولیدستگ
 ساله ايران شرايط برای سازمان دادن   در تاريخ سی هيچ زمانی
 :توجه کرد که بايد. های مدنی اينچنين فراهم نبوده است نافرمانی

.  ميکنند اوال اکثريت عظيم مردم ايران در زير خط فقر زندگی
گران، حراج اموال عمومی و نظامی کردن سياستهای اقتصادی کودتا

 وسيعی در ايران منجر  هر چه بيشتر اقتصاد ايران، به نارضايتی
وعدٔه تقسيم نفت در سفره  حنای کودتاگرانی که. شده است

سهم تهيدستان در اقتصاد .  ندارد زحمتکشان را ميدادند ديگر رنگی
  اعتياد، تنورشکسته و فاسد دستگاه واليتی جز گرسنگی، دربدری، 

تهيدستان شهری در ايران امروز همان . فروشی و مرگ نبوده است
  سازمان دهی. قدرت انفجاری را دارند که در زمان شاه داشتند

 غير متمرکز و يا شکل گرفته بر اساس روابط  های مخفی هسته
 جدی در ريشه دار تر کردن  خانوادگی و يا کاری ميتوانند قدمی

های  شب نشينی ها، صف.  ما باشندجنبش اعتراضی مردم
های مناسبی برای  همواره حوزه و غيره روزمره مايحتاج خريد

ها را بايد  اين شبکه. ارتباط گيری و گردش اطالعات بوده اند
های بيواسطه مردم در برابر دولت  حول درخواست گسترش داد و
  .سازمان داد

ان در حال اقتصاد اير. ثانيا، حرکات کارگری روبه روشد اند
بيکاران رو به افزايش است، نرخ تورم  ورشکستگی است، تعداد

کند، در موارد بسياری دولت و بهره کشان از پرداخت  بيداد می
طرح  به کنار گذاشتن موقتی. دستمزد کارگران خودداری ميکنند

 کارگران و  خوشه بندی از سوی دولت نشان از عمق نارضايتی
بحران سياسی و . ده ای داردهای تو هراس دولت از شورش

در سايه قرار نگرفتن بحران . اقتصادی ايران از هم جدا نيستند
اقتصادی و پيوند مطالبات بالواسطه کارگران و زحمتکشان درست 
همان چيزی است که دستگاه واليتی را بيش از پيش نگران کرده 

ول حسازمان دادن نافرمانی مدنی و سازمان دادن کارگران . است
ضد  جنبش استهای بيواسطه ميتواند به پر کردن شکاف ميانخو

و سوسياليستی و جلوگيری از تکرار تجربه انقالب بهمن  استبدادی
   .کمک کند ۵٧

ترين  ثالثا، وجود و دوام جنبش ضد استبدادی چند ماه گذشته مساعد
. های مدنی را فراهم کرده اند زمينه  برای سازمان دادن نافرمانی

ست اوردهای اين جنبش، اکثريت عظيم مردم ايران را پيشروی و د
در . ممکن است که يک نظم جديد و دنيای ديگری  کرده متقاعد 
 کوتاه مردمی که خواستار پس گرفتن رای خود بودند خواهان  مدتی

اين حق مسلم بدون به ميدان . چيزی به مراتب بيشتر و بزرگ ترند
آستينها را باال .  آمدآمدن کارگران و تهيدستان بدست نخواهد

بکشيم، مشتها را گره کنيم و برای وارد کردن ضربه نهايی به 
 .فردا دير است.  دست بکار شويم  عدالتی دستگاه ظلم و بی

................................................. 
  رييس هيات مديره سنديكای صنعت برقرييس هيات مديره سنديكای صنعت برقاعترافات اعترافات 

 اقتصادی در ايران و فرارسيدن در رابطه با گوشه هائی از وضعيت  

 دوران بيکاری گسترده در کشور،
  :، در گفتگويی با ايلنا١٣٨٨/١١/٢٦ در تاريخ 

آاری نهصد هزار نفر از آارگران صنعت برق در آستانه بی  «-* 
...  ميليارد دالر از دولت طلب دارد٥صنعت برق ... قرار دارند

 يا با بخش اندآی از بسياری از توليدآنندگان يا تعطيل هستند و
در حالت اضطرار هستيم و خيلی از ... آنند ظرفيت توليد آار می
بازار صادراتی در معرض خطر قرار ... اند مديران ما فراری شده

  »...دارد
قدر سنگين شده آه در های دولت به ما آن متاسفانه رقم بدهی  -* 

عطيلی جويی واحدهای توليد آننده مجبور به تصورت عدم چاره
خواهند بود و بيش از نهصد هزار نيروی آار آه مستقيم و 

آاری غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به آار هستند، در معرض بی
  .قرار دارند

ايم  های ما را به موقع نداده ما نتوانسته   چون دولت طلب-* 
مان به سيستم بانكی بسيار سنگين  هايمان را تسويه آنيم و بدهی وام

ها تحت فشار شديد هستيم و  رو ما از سوی بانكاز اين. تشده اس
: او ادامه داد. بين خود اعضا نيز دعوای حقوقی در جريان است

 ٤٠ هزار ميليارد تومان است آه ٥بدهی وزارت نيرو به ما حدود 
  .درصد از اين مبلغ را شرآت مپنا به ما بدهكار است

وزارت نفت و . ست درصد از توليدات ما دولت ا٩٩خريدار   -* 
خرند و پول  ترين مشتريان ما هستند اما وقتی آاال را می نيرو عمده

اين بحران سبب شده بازار . خورد دهند تعادل ما بر هم می نمی
های  ما با بحران. صادراتی ما نيز در معرض خطر قرار گيرد

ايم خطوط توليد را آامل  هر چند سعی آرده. ايم آارگری مواجه شده
. ايم طيل نكنيم اما در برخی واحدها با اعتراضات آارگران مواجهتع

ای برای  مثال در شرآت آونگان آه به طور آامل تعطيل شد، برنامه
ريزی شده بود اما اين شرآت هر روز  صادرات به پاآستان طرح

. شاهد تظاهرات آارگری است و به طور آامل تعطيل شده است
ند دست روی مواد اوليه موجود در اآارگرانی آه حقوق هم نگرفته

گذارند آن را خارج آنيم در نتيجه ما با  اند و نمی اين شرآت گذاشته
  .ايم مشكالتی مواجه

بايد توجه داشت که اين وضعيت اسفناک تنها در رابطه با صنعت 
با توجه به وضعيت بانک های کشور با عدم . برق صادق نيست

 تومان از مشتريانی که از  ميليارد٥٠٠٠٠امکان وصول بيش از 
بانک ها وام گرفته اند، وضعيت رکود در امرسرمايه گذاری ها در 

 درصد کاهش نشان ٤٥ايران که به نسبت سال گذشته بيش از 
پيش بينی در مورد چگونگی  وضعيت ورشکسته .... ميدهند و 

بويژه که . اقتصاد جمهوری اسالمی ايران چندان مشکل نخواهد بود
 در کاهش ٤٥فتی نسبت به سال گذشته نيز نزديک به صادرات ن
  .نشان ميدهد

……………………………………… 
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  کودکان کار، 
 !گنجند نمی ای زير هيچ خوشه

  الهه محمدی-جهان زن 
کلماتی هستند که سالهاست … ار،کودکان فقير،کودکان معتاد وکودکان ک

در کنار اين مانورها،هر .روزنامه نگاران بر روی آن ها مانور می دهند
روز شاهد خبرهای زيادی همراه با آمارها و ارقامی درباره کودکان کار 
وفقيری هستيم که به نظر می رسد روز به روز وضعيتشان بغرنج تر می 

از خبرهايی که خبر از وخيم تر شدن وضعيت کودکان زيرخط يکی . شود
فقر و کودکان کار می دهد،طرح هدفمند کردن يارانه هاست که به نظر 
بسياری از کارشناسان اقتصادی به بيشتر شدن جمعيت خط فقر و بالطبع 

  .ازدياد کودکان کار دامن خواهد زد
 ير؟طرح هدفمند کردن يارانه ها،طرح ازدياد کودکان فق

در حالی که رييس جمهور،يکی از فوايد طرح هدفمند کردن يارانه ها را 
ساماندهی هرچه بيشتر فقرا عنوان می کند،بسياری از کارشناسان اين 
طرح را نه تنها باعث کاهش فقرای کشور نمی دانند،بلکه معتقدند طرح 

می هدفمند کردن يارانه ها وضعيت کودکان فقير را از وضعيت کنونی بدتر 
مديرعامل سابق انجمن ” فرشيد يزدانی“يکی از اين کارشناسان .کند

اجرای طرح « :وی د رگفتگو با ايلنا گفت. حمايت از حقوق کودکان است
سازی و حمايتی از  ها و کاهش امکانات توانمند هدفمند کردن يارانه

زودی شرايط کودکان فقير و در معرض  شود که به بينی می کودکان پيش
 ».ز شرايط فعلی بدتر شودآسيب ا

ها و  فرشيد يزدانی ، با اشاره به پيامدهای اجرای هدفمند کردن يارانه
هايی را   هزار تومانی که به تازگی نگرانی٩٠٠همراه شدن آن با خط فقر 

با «:موجب شده به تاثيرات منفی آن به روی کودکان پرداخت و تاکيد کرد
های اجتماعی داشته و  تر دغدغهتوجه به آنکه دولت در سنوات گذشته کم

رسد که  ها را مد نظر قرار نداده، به نظر می  های جبرانی در برنامه سياست
ها،  های شهری و ساير خانواده به واسطه خط فقر اعالم شده در خانواده

  .».اتفاقاتی در انتظار کودکان باشد که چندان به نفع آنها نيست
ها بلکه در ساير   هدفمند کردن يارانهاو با اعالم اينکه نه تنها در طرح

های پيشنهادی و اجرايی دولت،ساز و کارهای حمايتی برای کودکان  طرح
به طور حتم اجرای اين طرح به «:بينی نشده است، خاطر نشان کرد پيش

شود به طوری  سازی و حمايتی از کودکان منجر می کاهش امکانات توانمند
  ».شود  آسيب از شرايط فعلی بدتر میکه شرايط کودکان فقير و در معرض

مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق کودکان به فقر غذايی و بهداشتی 
ها و خط فقر اعالم شده  کودکان نيز در راستای اجرای هدفمند کردن يارانه

به عنوان نمونه در صورتی که يارانه سوخت «:پرداخت و تصريح کرد
های فقير   کاال، ميزان مصرف خانوادهبرداشته شود، با افزايش قيمت اين

های خانوارهای فقير کم از  يابد چرا که سوخت در سبد هزينه کاهش نمی
گيری  جمله کاالهای کم کشش بوده که ميزان مصرف آن، حساسيت چشم

  ».نسبت به تغييرات قيمت نداشته است
 هزار تومانی وکودکان فقير٩٠٠خط فقر

 عضو هيات مديره کانون هماهنگی کيا، دهقان چندی پيش بود که علی
 ٩٠٠شوراهای اسالمی کار استان تهران، بر اساس فرمولی خط فقر را 

.  هزار تومان اعالم کرد٩٠٠جاری  هزار تومان دانست و خط فقردرسال
براساس همين آمارها و ارقام ها بسياری از فعالين کودک،اين آمارها را 

يزدانی،در اين باره به ايلنا فرشيد .در مورد کودکان خطرناک می دانند
 ١۴در حال حاضر مطابق با برآوردهای صورت گرفته حدود « :گفت

ميليون نفر زير خط فقر هستند که از اين تعداد، چهار ميليون کودک در 
آمار برند به طوری که آمار به نوعی با  زير خط فقر مطلق به سر می

خوانی داشته و مطابق با  کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز هم
 ميليون کودک از چرخه تحصيل خارج ۵/٣، بيش از ٨۵سرشماری سال 

  ».هستند
 تعداد کودکان کار، رو به افزايش

های گذشته رشد  با توجه به اينکه تعداد کودکان کار و خيابان طی سال
 با اجرای طرح هدفمند کردن داشته است،فعالين حقوق کودک معتقدند

يارانه ها به طور جدی شاهد مهجور ماندن کودکان از چرخه تحصيل و 
فروشی و يا  ها خواهيم بود که برای دست حضور کودکان کار در خيابان
استفاده  کنند و در کنار اين معضالت سوء ساير کارهای ديگر مبادرت می

  .شود ز تشديد میاز کودکان، فساد و اعتياد بر روی کودکان ني
  خيابان،کار،اعتياد

مدتهاست که کارشناسان درباره پايين آمدن سن اعتياد هشدار می 
شايد همين هشدارها باعث شد تا وزير بهداشت، درمان و آموزش .دهند

 درصد کسانی که مبتال به مصرف مواد مخدر ٨٠پزشکی،امروز بيان کرد 
مواد دخانی را آغاز  سالگی مصرف ١۵و دخانيات هستند، قبل از سن 

دستجردی در رابطه با کاهش سن مصرف دخانيات  مرضيه وحيد. کنند می
در زمينه مبارزه با استعمال دخانيات و مواد مخدر، «:در کشور، افزود

های متعددی دارد و اين در حالی است که امروزه  وزارت بهداشت برنامه
صورت   به در آنجامعه جديدی داريم که استعمال مواد مخدر ممکن است 

 ».روزافزون افزايش يابد
همچنين به تازگی خبر تحقيقات تحقيقی منتشر شده است که طبق آن از 

 سال بوده ١١شان   کودک خيابانى مورد مطالعه که ميانگين سنى٨٧
 درصد ١/٩ درصد کودکان مورد مطالعه مصرف سيگار و ١/١۶است، 

 .اند کودکان مصرف مواد مخدر داشته
 ل توجه در اين گزارش وضعيت استفاده از دخانيات و مواد مخدر نکته قاب

 درصد کودکان ٢/١٣در ميان اين کودکان است بطوريکه در اين ميان
 درصد آنان مواد مخدر مصرف ۵/٧مبتال به افسردگی، سيگار و 

 درصد ١۵ درصد از کودکان مورد مطالعه و ٢١در مجموع . اند کرده مى
اين . اند ی، مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفتهکودکان مبتال به افسردگ

درصد از کودکان کار و ٩۵ تا ٢۵در حالی است که طبق آمارهاى جهانی، 
  .اند خيابان به نوعى از مواد روانگردان و اعتيادآور استفاده کرده

 درصد کودکان خيابانی به مواد مخدر اعتياد ٢٠مطابق اين گزارش حدود 
 درصدشان معتاد به سيگارند و پنج ١۵زديک به دارند که از اين ميان ن

همچنين در اين گزارش . درصد ديگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند
 در صد از اين کودکان در خانواده هايی زندگی می ۴٠آمده است که حدود 

  .کنند که دست کم يکی از اعضا به مواد مخدر اعتياد دارد
حقوق کودک،درباره افزايش فعال ” خسرو صالحى“اين درحاليست که 

رسد آنچه در کودکان  به نظر مى«:اعتياد در بين کودکان کار معتقد است
کار و خيابان به دليل مشغله کار و وضعيت اجتماعى و محيطى به افزايش 

زند به نوعى کنجکاوى و شجاعت و نيز منيت کودکانه اين  اعتياد دامن مى
به دليل خصلت ماجراجويى و اين کودکان . گروه از افراد جامعه است

باکى خود بيشتر از ديگران در معرض آسيب و خطر اعتياد قرار  بى
همچنين دسترسى به انواع مختلف مواد خطرات را براى اين . گيرند مى

موادى که اين کودکان «:وی ادامه می دهد».دهد کودکان افزايش مى
د و به دليل الوصول باش کنند اصوال موادى است که بايد سهل مصرف مى

. ترس و محيط کار حتى تزريق نيز به نوعى براىاين کودکان مشکل است
پس اين مواد را هم بايد به راحتى به دست آورند و هم به سهولت به 

  ».مصرف برسانند
 کودکان کار،بدون سرپرست قانونی

اينکه کودکان کار متولی ندارند را ديگر هر کسی که حتی هر از گاهی 
هررزو . به کودکان کار را دنبال کند، نيز متوجه شده استاخبار مربوط 

گزارش های زيادی نوشته می شود و در مورد افزايش تعداد کودکان کار 
در ايران داد سخن سرداده می شود ولی بر خالف انتظارهايی که از سوی 
فعاالن حقوق کودک وجود دارد، سازمان ها و وزارت هايی که به ظاهر 

دگی به امور اين کودکان باشند، سکوتی معنادار را در بايد متولی رسي
اگرچه مسئوالن وزارت کار که در واقع مجری قانون کار . پيش گرفته اند

 ١۵کارگيری کودکان کمتر از  است و مطابق قانون کار اصوال اشتغال و به
شود، ترجيح می دهند چندان حرفی از اين  سال غيرقانونی محسوب می

نياورند، ولی اين مسئوالن سازمان بهزيستی هستند که کودکان به ميان 
هراز گاهی سکوتشان را می شکنند و البته که اين شکستن از سوی ديگر 
هرچند مسئوالن بهزيستی در اظهارنظرهايشان خود را از رسيدگی به 
کودکان کار مبرا می کنند ولی در مقابل فعاالن حقوق کودک، نهادهايی 

 و کميته امداد را مسئول رسيدگی به وضع مانند سازمان بهزيستی
دانند؛ به اعتقاد آن ها اين نهادها بايد با دادن  درآمد می های کم  خانواده

ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگيری  امکانات به اين خانواده
سکوت خيلی از اوقات به نفع کودکان کار که حاال ديگر تعدادشان به .کنند

 . رسد، نيستيک ميليون ونيم می
مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان،درباره بی  لی لی ارشد، عضو هيأت

در حال « :گفت» خبرآنالين«متولی بودن کودکان کار چندی پيش به 
حاضر ايران برای حمايت از کودکان کار نهاد و يا شورای عالی وجود 

الش ندارد که بتوان با تکيه برآن برای رساندن کودکان به حقوقشان ت
ضمن آنکه جامعه ما از ديگر جوامع دنيا در رابطه با مقوله . کرد

اين . سامان و يا شايد بحرانی قرار دارد به آزاری در وضعيت نا کودک
بينند اما از آنجايی که برای اين واژه تعريف درستی ارائه  کودکان آزار می

  ٢٠١٠, ١٩ فوريه خبرآنالين» .نشده است، همواره بحران وجود دارد

………………………………………. 
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  همکاری با دولت بانک مرکزی در
  .ميدهد دستمزد کارگران را کاهش

 يکی از نقاط عطف تاريخ ١٣٨٨تعيين دستمزد کارگران برای سال : ايلنا
ال گذشته و در اسفند ماه، س. رود برای کارگران به شمار مي تعيين مزد

برگزاری جلسات خود، با توافق نمايندگان دولت،  شورای عالی کار پس از
 ٢٥رسيد که حداقل دستمزد کارگران  کارفرمايان و کارگران به اين نتيجه

درصد رشد  20  تا١٧درصد و ساير سطوح مزدی به طور ميانگين حدود 
رخ تورم از بانک مرکزی اين توافق پس از استعالم ن. را تجربه کنند

 ٢٥٫٤ معادل ١٣٨٧گرفت که در اين استعالم، نرخ تورم سال  صورت
حال سير حوادث پس از تعيين دستمزد،  با اين. درصد اعالم شده بود

عنوان مرجع اعالم نرخ  نشان داد که بانک مرکزی که پيش از اين فقط به
  اين باردستمزد، در بحث دستمزد کارگران حضوری غيرمحسوس داشت،

از حيطه وظايف خود خارج شده و به طور مستقيم و علنی در تعيين مزد 
 .کند مي کارگران دخالت

به گزارش ايلنا، به فاصله کوتاهی از اعالم دستمزد کارگران، بانک 
نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که  مرکزی

 درصد رسيده ١٩ به ١٣٨٧اسفند ماه سال  نرخ تورم نقطه به نقطه در
در شش ماه نخست  بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که اين نرخ. است

 . درصد خواهد رسيد١٥سال بعد نيز کاهش يافته و به 
که خط غيرمستقيمی که بانک مرکزی به کارفرمايان و  اين چنين بود

برای نخستين بار مصوبه دستمزدی  نمايندگان دولت داد، باعث شد تا
 و ٥کارگران  عالی کار، لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزدشورای 

 . درصد کاهش را تجربه کردند٤ تا ٢ساير سطوح مزدی نيز بين 
بعدی بهمني، رئيس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با  سخنان

اعالم مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان  کارفرمايان و نگرانی آنها از
کارگران اقدام به ارسال نامه  دف کاهش دستمزدداد که بانک مرکزی با ه

مرکزی در  دوم کرد، که اين موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک
 .ذهن کارگران باقی مانده است

 است ابهام در نرخ تورم بالی جان کارگران شده
 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسياری از کشورها ١٣٨٧سال 

کردند، مردم ايران با تورم   درصد را تجربه مي٤کمتر از  تورم منفی و
 تا ٥با اين حال دستمزدها بين . گريبان بودند  درصد دست به٢٥باالتر از 

امسال و . نقطه به نقطه بسته شد  درصد کمتر از اين رقم بنا بر تورم١٠
وقوع تورم در  در شرايطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار

 رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه مالک نباشد و اقتصاد جهانی مي
تورم ساالنه مالک افزايش دستمزدها؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در اوج 

 .تورم ميانگين کاهش داشته است برد و به سر مي
آه اعالم نرخ  اين رئيس آل بانك مرآزى در آخرين اظهارنظر خود با بيان

 : ايم، گفت گذاشته ستمزد آارگران را آناراى براى تعيين حداقل د تورم نقطه
 حداقل( درصد ٢٥٫٤نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته معادل 

بوده )  درصد تعيين شد٢٠دستمزد آارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 
 .درصد رسيد 13.5 است آه اخيرا به

 ووى در پاسخ به اين پرسش آه چرا بانك مرآزى در پايان سال گذشته 
 ٢٠٫٤ درصد را ٢٥٫٤در زمان تعيين حداقل دستمزد آارگران، نرخ تورم 

ما در آن زمان نرخ : عالى آار اعالم داشته، اظهار آرد درصد به شوراى
در سال : وى افزود. را اعالم آرده بوديم ميانگين تورم و نقطه به نقطه

 آن اما بانك مرآزى ديگر گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود
براى  روش را آنار گذاشته است، بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه

دستمزد آارگران اعالم نخواهد شد و در سال آينده نيز حتما دستمزد 
 .افزايش خواهد يافت آارگران

جهانی کار  در همين زمينه، نماينده سابق کارفرمايان در اجالس سازمان
 اد از تورم نقطه به نقطه و متوسطبا بيان اينکه بانک مرکزی با تغيير اعد

روش تعيين : گويد ها به دنبال اعالم کاهش نرخ تورم است، مي قيمت
بانک : دهد وطن پرور ادامه مي. کارگران بايد تغيير کند حداقل دستمزد

در روزهای گذشته نرخ پايان دی ماه  مرکزی در اعالم نرخ تورم که
نقطه را درنظر نمی  طه بهدرصد اعالم کرد، نرخ نق ١2.2سالجاری را 

 گيرد و اين در حالی است که در سال گذشته از طريق اعالم نرخ تورم
 .نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد

شايد يکی از داليلی که اخيرا از سوی بانک مرکزی  :وی خاطر نشان کرد
شود،  ات بيان نمينقطه در محاسب اعالم شده که ديگر نرخ تورم نقطه به

بسياری از   ماه اخير باشد تا جايی که به نظر٢سير صعودی آن در 
  درصد٢٥اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون باالی 

 .است

اين فعال کارفرمايی با بيان اين نکته که بانک مرکزی در بيان نرخ تورم 
ها، از  توسط رشد قيمتهای نقطه به نقطه و م با استفاده از واژه واقعی

ورزد، با طرح اين سئوال که با توجه  تورم امتناع مي های واقعی بيان نرخ
بانک مرکزی برای اعالم کاهش نرخ  های متفاوتی که ها و روش به نرخ

دولت در : گويد شود؟ مي برد، آيا نبايد معيشت کارگر تامين تورم به کار مي
کارفرمايان در  دارد؟ نماينده سابقای  های توليد چه برنامه زمينه نهاده

 ها برای هنوز بحث تعديل نرخ: کند اجالس سازمان جهانی کار تصريح مي
ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه باال  اجرای هدفمندی يارانه

موظف است از تاثير مستقيم افزايش تورم در زندگی  دولت. رفته است
 .کارگران بکاهد
 خواند های جامعه نمي زی با واقعيتمرک نرخ تورم بانک

اشاره به آاهش نرخ تورم  آيا از فعاالن کارگری نيز با على دهقان
  :گويد مي هاى اخير،  ماه براساس آمار منتشر شده توسط بانك مرآزى طي

 آنچه آارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجهند، نه تنها آاهش 
 ٦٠ تا ٥٠است و محاسبات ما از ه نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت تورم

دهد متوسط اين اقالم  هزينه خانوار نشان مي قلم آاالى اساسى در سبد
وى با اظهار . قيمت دارد  درصد افزايش٢٠نسبت به سال گذشته دست آم 

 اين عقيده آه نسبت به چگونگى محاسبه نرخ تورم در بانك مرآزى
به استناد محاسبات ما، خط در حالى آه : افزايد ابهاماتى وجود دارد، مي

هزار تومان است، بانك مرآزى تورم را آاهشى  900 فقر هم اآنون
بايد از مسووالن بانك مرآزى  داند و به نظر من در چنين شرايطى مي

محاسبه را منتشر  بخواهيم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد آاالهاى مورد
 .آند تا مشخص شود تورم بر چه اساسى آاهش يافته است

مديره آانون هماهنگى شوراهاى اسالمى آار همچنين به  عضو هيات
واقعى نبودن ارقام اعالم شده براى خط  اظهارات اخير وزير رفاه مبنى بر

ارقام را قبول ندارد، بهتر  اگر دولت اين : آند فقر اشاره و خاطر نشان مي
 .ن استميزا است رقم واقعى را اعالم آند تا همه متوجه شوند خط فقر چه

 آيا با اشاره به گفته رييس بانك مرآزى مبنى بر احتمال تك رقمى دهقان
هاى اقتصادى  اگر چه واقعيت: گويد شدن نرخ تورم در پايان سال، مي

رقمى  دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك نشان نمي جامعه چنين چيزى را
محاسبه تواند مبنايى براى  نمي براى پايان سال اعالم شود، اين عدد

سبد هزينه خانوار  دستمزد آارگران قرار بگيرد، چرا آه افزايش قيمت در
 او با بيان اين عقيده آه آاهش نرخ تورم از. به وضوح مشهود است

 درصد در حال حاضر شبيه ١٠٫٥درصد پايان سال گذشته به حدود  25.4
ه به رسد بانك مرآزى بيش از اينك به نظر مي: دهد مي  ادامه معجزه است،

باشد، به دنبال محقق آردن هدف برنامه  دنبال محاسبه نرخ واقعى تورم
 .پايانى آن است چهارم توسعه براى تك رقمى آردن تورم در روزهاى

 کند جويی مي دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه
ترين  بينانه دهد که دولتمردان در خوش اظهارات بهمنی نشان مي نگاهی به

 درصد ٢٠ تا ١٥دستمزد کارگران برای سال آينده بين  رند تاحالت تصميم دا
دهد که دولت  که اليحه بودجه نشان مي افزايش پيدا کند، اين در حالی است

 .را افزايش داده است  درصد حجم بودجه٣٣برای اداره امور خود، امسال 
 دولت با وجود چگونه: گويد يکی از نمايندگان کارگری با بيان اين مطلب مي

  درصد در٣٥ تا ٢٥هزاران کارشناس و با اين همه ادعا، هر ساله بين 
های خود افزايش دارد، اما در بحث افزايش دستمزد کارگران به بيش از  هزينه
دهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن  درصد رضايت نمي ٢٠ تا ١٥

 را  درصد بودجه خود٣٠دولتی که هر سال  :گويد ساالنه سفره کارگران مي
ارسال متمم به مجلس، بسياری   ماه دوم هر سال هم با٦دهد و در  افزايش مي
کند، از کارگران  مي های خود سرريز های عمرانی را به سمت بودجه از بودجه

  ٢٠ تا ١٠توقع دارد تا با 
سئوال ما اين است که . را اداره کنند درصد افزايش در دستمزدها، زندگی خود

معيشت خود ندارند، از  های عمرانی برای جبران کسريکارگرانی که بودجه 
 جويی کنند؟ چه محلی بايد صرفه

کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای  اعالم مي وزارت اقتصاد: گويد وی مي
چگونه است که سال گذشته و برای  . درصد است٢٢ها  هدفمند کردن يارانه
اعالم شده از سوی بانک  ی کارگران، نرخ تورم احتمال٨٧تعيين دستمزد سال 

غيرواقعی  مرکزی مالک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار است که نرخ تورم
  درصدی مالک تعيين دستمزدها باشد؟١٣ تا ١٢

اين روند، مسير : افزايد شورای عالی کار مي نماينده سابق کارگران در
 پيش درباره معيشت کارگران در نامبارک و ناميمونی است که بانک مرکزی

بار تورم ساالنه و  پيام اين رفتارها، اين است که از اين پس هر. گرفته است
مالک  شوند و هر کدام که کمتر بود، تورم نقطه به نقطه با هم سنجيده مي

  ٢٠١٠, ٢١ فوريه .گيرد تعيين دستمزد کارگران قرار مي

………………………………………. 
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 اسالمی کردستان يکی از کانون های سرکوب رژيم
 ”اتحاد داوطلبانه”

 وبالگ راه کارگر برای همبستگی مليتهای ايران
دولت جمهوری اسالمی در تداوم سياست های سرکوبگرانه ی خود  

هر روز . ل ايران، فشار بر مردم کرد را نيز تشديد کرده استدر ک
خبری از دستگيری ، شکنجه، کشتار و صدور احکام اعدام در 
مورد فرزندان کرد در وبالگ ها و سايت های مدنی و خبری منتشر 

نگرانی شديد دولت اسالمی از کردستان، بدان جهت هست . می شود
 به اشکال گوناگون با استبداد که مردم کرد در تمام سی سال گذشته

دينی حاکم در جنگی هميشگی بوده اند و مدام برای احقاق حقوق 
اکنون که جنبش سراسری مردم ايران هر . خود مبارزه کرده اند

روز عمق بيشتری می يابد، اين امر بر وحشت حاکمان افزوده است 
د و تالش دارد اجازه ندهد جنبش مردم کرد با جنبش سراسری پيون

برای اطالع از سياست های سرکوب گرانه ی رژيم اسالمی . بخورد
  بخشی از تازه ترين اخبار سرکوب را در اينجا می آوريم

  . عضو کومله در آذربايجان غربي شد۴وزارت اطالعات مدعی کشتن 
روابط عمومي وزارت اطالعات اعالم کرد يک تيم چهار نفره از 

پنجم بهمن امسال سه نفر از اعضای گروه کومله که ادعا شده در 
مامورين نيروي انتظامي را درجاده مهاباد به مياندوآب به هالکت 
رسانده بودند ، توسط ماموران در اداره کل اطالعات استان 

بر اساس اين گزارش با . آذربايجان غربي شناسايي و کشته شدند 
رديابي هاي مامورين اطالعاتي، مسير تردد اعضاي اين تيم در 

طقه اي از توابع شهرستان سردشت شناسايي و طي عملياتي من
 ، تيم ٨٨ بامداد روز يکشنبه دو اسفند ١/۴۵غافلگيرانه در ساعت 

 ٢  قبضه اسلحه کالشينکف، ۴دراين عمليات تعداد .مذکور منهدم شد
 عدد خشاب و تجهيزات انفرادي مربوطه کشف ٢۶قبضه نارنجک، 
  .و ضبط شده است

 ز دانشجوی کرد در اوينخبری ا  روز بی٩٠
ی مددکاری   ساله، اهل مهاباد، دانشجوی رشته٢۴پخشان عزيزی ، 

 ٢٠٩ روز است که در بند ٩۵اجتماعی دانشگاه تهران، بيش از 
زندان اوين تهران زندانی بوده و سالمتی وی در معرض تهديد قرار 

طی روزهای گذشته، دانشجويانی که همراه با پخشان . دارد
سروه . اند ده بودند، با سپردن وثيقه موقتًا آزاد شدهبازداشت ش

بند بودند، آثار شکنجه بر  ويسی و ليال محمدی که با پخشان هم
روی بدنشان نمايان است و از نظر روحی در وضعيتی نامناسب 
قرار دارند و اين امر باعث نگرانی شديد در مورد سرنوشت پخشان 

می ضمن اينکه به نيروهای امنيتی جمهوری اسال. شده است
اند،  ی مالقات نداده خانواده و وکيل مدافع اين دختر دانشجو اجازه

حاضر به ارائه هيچ گونه اطالعاتی راجع به وضعيت پرونده و 
ماه در   آبان٢۵پخشان عزيزی روز .سرنوشت وی نيز نيستند

های  گردهمايی اعتراضی دانشجويان کرد دانشگاه تهران عليه اعدام
  .کردستان، بازداشت و به زندان اوين منتقل شدسياسی در 

  زندان اوين٢٠٩انتقال حامد اميدی به بند 
 بهمن ٢١حامد اميدی فعال دانشجويی کورد که چهارشنبه مورخ 

ماه در حال بازگشت به دانشگاه تهران در ترمينال تکاب بازداشت 
 ٢٠٩شده بود پس از يک هفته بی خبری پنج شنبه ی گذشته به بند 

ندان اوين که هم اکنون تحت نظارت وزارت اطالعات است، منتقل ز
نامبرده اهل تکاب و دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی تهران . شد

تاکنون اطالعی از اتهامات وارده به اين دانشجوی کورد . می باشد
  .در دست نيست

 دادگاه مجوز درمان سامی حسينی را صادر نمی کند
” سامی حسينی“ان از وضعيت بد جسمانی سازمان ضد اعدام کردست

زندانی سياسی کرد محکوم به اعدام و بی توجهی مسئولين زندان 
به گزارش اين سازمان سامی حسينی زندانی . به وی خبر داد

سياسی کورد محکوم به اعدام که از مدتی پيش دچار اختالالت 
کليوی شده بود هم اکنون در وضعيت جسمانی نامساعد به سر می 
برد و به مراقبتها و مداوای ويژه پزشکی احتياج دارد اما عليرغم 
اين مهم، قاضی پرونده تحت فشار اطالعات مجوز درمان در خارج 

اين در حالی است که امکانات درمان در . از زندان را صادر نمی کند
 ١٣٨٧سامی حسينی در سال . داخل زندان موجود نمی باشد

 شکنجه در تک سلولی های اطالعات  ماه٣بازداشت و پس از تحمل 
خوی، از سوی شعبه اول دادگاه انقالب اين شهر به اتهام محاربه 

 .به اعدام محکوم شد) دشمنی با خدا(

  بی خبری مطلق از وضعيت يک شهروند کرد
از شهروندان کرد ساکن شهر اروميه پس ” فخرالدين هناره مافرانی“

ران وزارت اطالعات  روز از بازداشتش توسط مامو۴۵از گذشت 
 روز ۴۵او که بيش از .هيچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است

پيش در مقابل بيمارستان امام خمينی شهر اروميه و در انظار عمومی 
توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده است هيچ گونه تماسی 

به گزارش شاهدان عينی نامبرده به . با خانواده خود نداشته است
همراه دو تن از دوستانش در اين شهر بازداشت و به اداره اطالعات 
شهر اروميه منتقل شده است و عليرغم پيگيری های مستمر خانواده 

  .اش ماموران وزارت اطالعات بازداشت وی را تائيد نکرده اند
  تعويق دادگاهی آکو کرد نسب و سه فعال مدنی ديگر برای چندمين بار

 وسه فعال مدنی ديگر اهل سنندج برای چندمين دادگاه آکو کرد نسب
م ١٠برگزاری دادگاهی اين متهمان سياسی که . بار به تعويق افتاد

آبانماه امسال به دليل اعتراض به حکم اعدام احسان فتاحيان در شهر 
.  اسفندماه سالجاری موکول شد ٢٢سنندج دستگير شده بودند به 

ه پس از بسر بردن مدتی در گفتنی است جلسه دادگاهی نامبردگان ک
بازداشت اداره اطالعات با قيد وثيه از زندان آزاد شده بودند برای 

  .چهارمين بار است که به بهانه های واهی به تعويق می افتد
 بازداشت يکی از اعضای ستاد موسوی در کرمانشاه

بنابر گزارشهای منتشر شده علی حسن شمايلی دبير آموزش و 
اه در شهر سنقز استان کرمانشاه به هنگام  بهمن م٢٠پرورش، 

ماموران امنيتی سپس به همراه وی به . تدريس بازداشت شده است
منزلش مراجعه کرده و به تفتيش و ضبط وسايل شخصی او اقدام 

وی که از اعضای ستاد موسوی در شهر سنقز بوده است پس . نمودند
ه زندان سنقز ماه ب  بهمن٢٧از گذراندن يک هفته در کرمانشاه در 

نزديکان وی پس از مالقات با اين فعال . منتقل شده است) چرمسازی(
ماه مطلع شدند که او در سلول انفرادی نگهداری   بهمن٢٨سياسی در 

های انتخاباتی او بوده  شود و بازداشت وی در رابطه با فعاليت می
 گفتنی است پيشتر نيز خبرگزاريها از بازداشت دو فعال سياسی. است

ديگر کرد در ستاد ميرحسين موسوی در بانه به مشخصات 
شهر بانه و “کوچک خان “محمدصالح فتح اللهی، معاون مدرسه 

 .مهندس ابراهيم شريف پور عضو جبهه مشارکت خبر داده بودند
٢٠١٠ ٠٢ ٢٢ 

……………………………………  
  درصد بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی٨٠

  زير خط فقرند
گان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی رئيس کانون بازنشست

 درصد بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی ٨٠: گفت
 . زير خط فقر هستند

علی اکبر خبارها در گفتگو با مهر، به بازنشستگان حداقل بگير اشاره 
 هزار تومان است ٣٥٣ درصد بازنشستگان ٨٠حداقل حقوق : کرد و گفت
ن داشت تمامی اين بازنشستگان زير خط فقر محسوب می و بايد اذعا

  . شوند
 هزار بازنشسته دارد ٤٠٠سازمان تامين اجتماعی بيش از يک ميليون و 

که اغلب اين قشر حداقل بگير بوده و با مشکالت عديده مالی مواجه 
  . هستند

رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی در 
فتگو با مهر حداکثر حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی را يک ادامه گ

تنها درصد محدودی از :  هزار تومان ذکر کرد و گفت٧٠٠ميليون و 
بازنشستگان حداکثر حقوق را دريافت می کنند و اغلب بازنشستگان تامين 

 . اجتماعی حداقل بگير هستند
 های معيشتی خبازها به مشکالت اقتصادی بازنشستگان در تامين هزينه

در جامعه امروز و با توجه به نرخ تورم کسانی که : اشاره و تصريح کرد
 هزار تومان دارند جزء جمعيت زير خط فقر ٨٠٠دريافتی کمتر از 
 . محسوب می شوند

رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی 
مان تامين اجتماعی انتظار می رود دولت و مسئوالن ساز: خاطرنشان کرد

عنايت بيشتری نسبت به بازنشستگان تامين اجتماعی به خصوص حداقل 
      ١٣٨٨ اسفند ٣. بگيرها داشته باشند

………………………………………. 
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 درصد زنان تهرانی از رابطه جنسی با ٠۶
 ندارند همسرانشان رضايت
 مدرسه فمينيستی

 
 .دهنده مطالعاتی که در آخرين کنگره خانواده و سالمت جنسی ارائه شد نتايج تکان

در حالی که سرانجام برخی از مسئوالن دولتی به طرح مساله شيوع 
رود گام بعدی،  اند و اميد میاختالالت جنسی در ميان همسران پرداخته

دهد فقدان آموزش به زنان ، مطالعات نشان میجويی در اين باب باشد چاره
» بحران«و مردان جوان در آستانه ازدواج باعث شده است مساله به حد 

 .نزديک شود
در يکی از مطالعات که در دانشگاه علوم پزشکی قم و در شهر تهران 

ای از وضع روابط زناشويی در زوجين در دهنده انجام شده، آمار تکان
در اين مطالعه مشخص شده، بيش از . آمده استشرف طالق به دست 

 درصد از اين زنان تمايلی به برقراری رابطه جنسی با همسرانشان ۶٧
اند و   درصد بعد از رابطه جنسی، احساس عصبانيت داشته۶٣اند،  نداشته
. اند برده   درصد از آنها هيچ لذتی از رابطه خود با همسرشان نمی٧١

 درصد از اين زنان هيچ ٧٠نزديک به همچنين مشخص شده است که 
 .اند ديده احساس محبتی بعد از روابط جنسی در خود نمی

های آماری روی نتايج اين مطالعه نشان داد که وجود اين  بررسی
داری با  احساسات منفی در رابطه جنسی زن و شوهرها، رابطه معنی

 حساسيت ای است بر اهميت و درخواست طالق دارد و اين، تاکيد دوباره
تواند در اختالف و درگيری بين زن  موضوع و نقشی که اين اختالالت می

 .و شوهرها و وقوع طالق ايفا کند
نکته قابل توجه در اين مطالعه و نيز مطالعات مشابه آن است که طالق به 

است؛ چنان که در اين » جوان«دليل مسائل جنسی، مشکل زوجين 
 . بوده است سال٢٩مطالعه، ميانگين سن زنان، 

در مطالعه ديگری، که در رشت و توسط کارشناسان مرکز بهداشتی و 
. درمانی الزهرای اين شهر انجام شده، نتايج مشابهی به دست آمده است

 درصد زنان مورد مطالعه تمايلی ۴٠در اين مطالعه نيز مشخص شد حدود 
 رابطه  درصد آنها بعد از۶٠اند،  به رابطه زناشويی با همسرشان نداشته

 درصد هم بعد از رابطه جنسی، ٧٠اند و حدود  احساس عصبانيت داشته
 .اند احساس محبت نسبت به همسرشان نداشته

 . نتايج اين مطالعات در کنگره پيشين خانواده و سالمت جنسی ارائه شد
  jahanezananی   به وسيله٢٠١٠, ٢١فوريه نوشته شده در 

…………………………………… 
  ی زندانيان سياسیانواده هاتجمع صدها نفر از خ

 !در مقابل دادگاه انقالب برای آزادی عزيزانشان
 صبح روز ٩ در ساعت  نفر از خانواده های دستگير شدگان٦٠٠بيش از 

 در مقابل دادگاه انقالب برای آزادی فوری و بی قيد و دوشنبه سوم اسفند 
  .شرط عزيزانشان تجمع کردند

 از مالقات حضوری  دادگاه انقالبامنيتیمسئوالن شعبه های امنيتی 
  .خانواده های زندانيان سياسی با عزيزان شان جلوگيری مينمايند

 را  مستعار حاجی و سرهنگ هایيکی از مامورين وزارت اطالعات با نام
برخوردی وحشيانه و غير انسانی با خانواده ها دارد برخود نهاده است و 

  .وهين و تهديد برخورد می کند  هنگام مواجه شدن با خانواده ها با تدر
 با فرياد اعتراض می کردند فرزندان ما را ی زندانيان سياسیخانوده ها

بی گناه دستگير کرده ايد و معلوم نيست که چه باليی سر آنها می آوريد و 
خانواده ها همچنين اعتراضات روز چهارشنبه .دائم به ما دروغ می گوييد

  . ه يکديگر يادآوری می کردندسوری و شرکت گسترده در آن را ب
  ٢٠١٠ فوريه ٢٢ برابر با ١٣٨٨ اسفند سوم

................................................. 

  منصور اسالو
  .مورد سًوقصد قرار گرفت در زندان گوهردشت کرج

 اسفند ماه منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای ٣روز دوشنبه 
 زندان گوهردشت ٤حومه در هواخوری بند شرکت اتوبوس رانی تهران و 

 زندانی ديگر در حال صحبت کردن بود با تيزی و از ٢کرج هنگامی که با 
که با هوشياری زندانيان و واکنش به موقع . پشت مورد تهاجم قرار گرفت
اين حمله در حضور پاسدار بندی بنام حسن .او از خطر جدی نجات يافت

پاسداربندها هيچی . وکيل بند صورت گرفتپور و فردديگر بنام مرادی سر 
اقدامی برای ممانعت از يورش انجام ندادند و بعد از اينکه زندانيان 
سياسی نسبت به اين حمله و بی عملی آنها اعتراض کردند آنها فقط اقدام 

فرد مهاجم . به گرفتن تيزی از فرد مهاجم کردند و او را رها کردند 
   .کشم ترا می  :مله می کرد و می گفت همچنان به سوی آقای اسالو ح

سيد محمد . فرد مهاجمی که به زندانی سياسی منصور اسالو حمله کرد
حسينی از اعضای سپاه پاسدارن است که به جرم قتل همسرش در زندان 

  .بسر می برد
اين فرد قبل از اين در مقابل فروشگاه چند بار سعی به ايجاد درگيری 

ا داشت و چند بار بر سينه ايشان با مشت کوبيد فيزيکی با آقای اسالو ر
اما زندانيانی که .ولی آقای اسالو با بردباری واکنشی از خود نشان ندادند

شاهد اين صحنه بودند به دفاع از آقای اسالو برخواستند و فرد مهاجم را 
  . عقب نشاندند

يورش امروز به آقای اسالواز پيش طراحی شده بود که بدستور وزارت 
طالعات و با طراحی علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون ا

زندان و کرمانی و فرجی رئيس و معاون اطالعات و محمود مغنيان رئيس 
اين چندمين باری است که طرح حمله ناموفق .  به اجرا گذاشته شد٤بند 

 به اجرا گذاشته می شود و هدف از اين ٤عليه زندانيان سياسی در بند 
  . ی حذف فيزيکی آقای اسالو و ساير زندانيان سياسی می باشدحمالت برا

 هفته به سلولهای انفرادی ١پيش از اين آقای منصور اسالو را به مدت 
انتقال آقای اسالو به دستور کرمانی رئيس اطالعات .  انتقال دادند٥بند 

  . زندان گوهردشت صورت گرفته بود

.................................................  
   سالگی سهراب اعرابی٢٠جشن تولد 

 
 در بهشت زهرا

. بود اعرابی چهارم اسفندماه بيستمين سالروز تولد سهراب
و در اعتراض به نتيجه انتخابات در جوانی که در راه آزادی 

سه شنبه دوستان  او به همراه . باخت  سالگی جان١٩
سالگرد تولدش را در   تاندخانواده سهراب بر مزارش بود

 چهارم اسفندماه به ١٥اين مراسم از ساعت .کنارش باشند
رديف  - ٢۵٧قطعه (ساعت و نيم در بهشت زهرا  مدت يک

 .برگزار شد) ٢٨شماره  - ۶٢
………………………………………. 
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اقتصادی و افزايش بيکاری  کاهش رشد
ايران در  

ترين  به رغم اين آمار تکان دهنده، رئيس دولت دهم در تازه……
مدعی شد که قدرت خريد مردم ايران باال رفته  کنفرانس مطبوعاتی خود

 بهمن نرخ تورم را ١٢روز  کل بانک مرکزی حمود بهمنی رئيسم. است
گفت که نرخ  نژاد  درصد اعالم کرده بود، اما احمدی١۵در آذرماه امسال 

 …… درصد بوده است١٢تورم در ديماه 
  ايران کاهش رشد اقتصادی و افزايش بيکاری در

 ترين گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی بر اساس تازه: دويچه وله 
 درصد بوده ١١ / ٣ دو و نيم درصد و نرخ بيکاری ١٣٨٧يران در سال ا

 / ٣ و ١٠ / ٣توليد کشاورزی و نفت نيز به ترتيب  در همين مدت،. است
 . درصد رشد منفی داشته است٣

دهد که نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت  گزارش تازه بانک مرکزی نشان می
 ١ / ٨ در سال جاری به  درصد بوده۶ / ۶دو سال پيش  ناخالص نيز، که

 .درصد کاهش يافته است
در اين . دهند همه اين آمارها، خبر از شدت يافتن رکود اقتصادی می

کارشناسان اقتصادی بيش از همه از اظهارات رئيس دولت دهم  شرايط،
 .اند مردم ايران دستخوش حيرت شده در زمينه افزايش قدرت خريد

عاتی خود اعالم کرد که دستمزد نژاد در کنفرانس مطبو محمود احمدی
 درصد رسيده ١٢ درصد باال رفته، نرخ تورم به ٢٠کارمندان  کارگران و

 .است و قدرت خريد مردم باال رفته
از ديد کارشناسان اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی و بيکاری، در کنار ثبات 

های بنا بر اين، آمار. مهمترين تاثير را بر قدرت خريد جامعه دارد ها قيمت
رئيس دولت، از توسعه فقر و کاهش قدرت خريد  تازه، برخالف ادعای

 .دهند مردم خبر می
خبرگزاری ايلنا، اول بهمن ماه امسال، به نقل از منابع رسمی اعالم کرد 

 درصد ١ / ٨جاری نسبت به پائيز سال پيش  بيکاری در پائيز سال که نرخ
راساس همين آمار، نرخ ب. درصد رسيده است ١١ / ٣افزايش يافته و به 

 درصد ٢ / ۶ظرف يک سال   ساله،٢۴ تا ١۵بيکاری در ميان جوانان 
  درصد زده است٢۴ / ١باال رفته و سر به 

دارند، در حالی که بخش  اين آمارها، از نرخ رسمی بيکاری پرده برمی
بيکاران ايران، به دليل عدم مراجعه به وزارت کار يا  بزرگتری از

 .شوند آمارگيری نمی ل کاذب، اصوالسرگرمی با مشاغ
 ٢٠١٠, ٢٣فوريه  جواد طالعی                  

…………………………………… 
 :کنند می همبستګی با جنبش کارګری ايران برگذار نهادهای

سات عمومی با فعالين نهادهای همبستګی به برګذاری يک سلسله جل.…
تشکالت و نهادهای کارګری در دوره ګذشته، برای  کارګری و عضو

اين . در دوره حاضر خواهد پرداخت انتقال تجربه و کمک به ايجاد تشکلها
تشکلها برګذار  جلسات هر بار با شرکت يک و يا چند تن از اعضای اين

 .……خواهد شد
 :کنند رگذار میهمبستګی با جنبش کارګری ايران ب نهادهای

 کارگری از سری تجارب
  ، تجربۀ دو اعتصاب5

           علی خدری: سخنران 
Otage: Tajarobe Kargari  Paltalk  

Category: Asia , ،Subcategory: Iran 
   استراليا-ايران ـ آميته همبستگى با جنبش آارگرى

 نروژ کميته دفاع از کارگران ايران ، -
 ستی با کارگران ايران ، فرانسههمبستگی سوسيالي - 
 کانون همبستگی با کارگران ايران، فرانکفورت و حومه -
 کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران ، هانوفر -
 کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد -
 کانون همبستگی با کارگران ايران ، گوتنبرگ -
  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
 گریشبکه همبستگی کار -
  ايرانيان واشنگتن اتحاد چپ - 
 کانادا کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو -

 ٢٠١٠, ٢٣فوريه 

................................................  

،مبارزه  پيرامون فيلم حادثه کوی دانشگاهنکاتی
 مسالمت آميز گريالئی ،نياز حياتی

 علی يوسفی
” سربازان گمنام امام زمان ” يلم حمله پخش ف: سايت خبری راه کارگر 

 خرداد برگ ديگری از جنايات رژيمی ٢۵به کوی دانشگاه تهران در شب 
ست که نماينده اش ، الريجانی ، همين چند روز پيش و در اجالس 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تالش بسياری بخرج داد تا اثبات 

نه تنها نادرست ، ” علی عدل ” کند اتهام نقض حقوق بشر به حکومت 
بلکه مردم ايران از بيشترين حقوق اجتماعی ، سياسی و مدنی 

اين فيلم تکاندهنده و تاريخی اکنون و هنگامی بخش گرديد . برخوردارند 
گمانه زنی . که هنوز مرکب پروتکل نويسان اين اجالس خشک نشده بود 

کرد ، موضوع اين ها در باره اينکه اين فيلم چگونه به بيرون درز پيدا 
موضوع اين . ” تئوری های توطئه ” يادداشت کوتاه نيست ، تو بخوان 

ياداشت اين هم نيست که جهت دار بودن گزارش بی بی سی فارسی را 
دانشجويان از باالی پشت بام بسوی بسيجيان ” تو بخوان . گوشزد کند 

 .” سنگ پرتاب می کرده اند 
ان از ديروز شاهد زنده جنايت ديگری سخن اين است که مردم ايران و جه

بوده اند که از سوی رژيم والئی و کودتائی طراحی و به پيش برده شده 
نمايشی از بربريت که . جنايتی از گونه های جنايت عليه بشريت . است 

 و ١٣۵٩يادآور جنايات پدران و مادران همين سربازان گمنام در سالهای 
 پستان دختران و گوش پسران می هنگامی که در تهران.  بود ١٣۶٠

بريدند و به شکم و پهلوی پدران و مادران همين پسران و دختران امروز 
اسم رمز همه اين جنايات در آن . ضربات زهرآگين قمه فرو می کردند 

بی شک يادآوری . بود ” يا حسين ” ” يا زهرا “زمان و اينزمان فرياد 
دن دوباره و يادآوری لحظه به آنچه که در آن هنگام گذشت و ديدن و دي

لحظه و صحنه به صحنه فيلم حادثه کوی دانشگاه تهران ، عزم همگانی ، 
اراده مبارزه با استبداد دينی حاکم را نه تنها سست نمی کند ، بلکه بيش 

اين فيلم سند زنده و مهمی است . از زمان ديگری محکمتر خواهد کرد 
برای پدران و . را فرياد می کنند برای همه آنانی که تباهی درد و رنج 

مادرانی که در جهنم آن سالهای جمهوری اسالمی زنده مانده اند و موی 
سر سفيد کرده اند و خود و فرزندانشان امروز و هم اينک در جدالی 
نابرابر و دستانی خالی در برابر رژيمی تا دندان مسلح ايستاده و همچنان 

الل و عدالت اجتماعی را فرياد بر به آن نه می گويند و آزادی ،استق
  .آورند

و اما حاال ديگر روشن شده است که با چنين رژيم خودکامه ای نمی توان 
و نبايد تنها با تاکتيک های معمول و تاکنونی ، همچون خيابان ، روبرو 

جنبش ضد استبدادی مردم ايران به همه آن جوانانی که در اين فيلم ، . شد
جرح قرار گرفته و بسياری از آنان حتی کشته وحشيانه مورد ضرب و 

شده اند برای گسترش و ادامه همين جنبش نقدا موجود نياز داشت و دارد 
برای روياروئی با چنين رژيمی به تاکتيک های غير متمرکز ، مبارزات . 

کم هزينه ولی مداوم ، تجمعات پراکنده ولی بی زمان و مکان ، تاکتيک 
نياز حياتی جنبش . اهانه نياز داريمزدن ضربه و در رفتن آگ

 مبارزه مسالمت آميز گريالئی ضدديکتاتوری ، امروز و در لحظه کنونی
برای فرسوده کردن ، محاصره و سرانجام به زانودرآوردن اين . است 

 .رژيم راه ديگری در لحظه متصور نيست
 دانشگاه دانشگاه حمله به کوی فيلم کامل و بدون سانسور حمله به کوی

   را

……………………………………….  
داد اهللا مرادزهی در ميان خشم و غم مردم اسماعيل آباد خاش و 

 .شد   خاک سپردهحومه به
مردم بلوچستان را به » سردار داداهللا مرادزهی«خبر اعدام مظلومانه ی 

وخشمگين نمود، به گونه ای آه تمام اقوام و قبايل استان  شدت بهت زده
سفيدان و فرهنگيان پير و جوان احساس  اعم از علما، سرداران، ريش

را از دست داده اند  می آردند آه يكی از عزيزترين اعضای خانواده شان
صف  و چنان عاشقانه به تشييع پيكر شهيد پرداختند آه ابتدا و انتهای

ماشين هايی آه جنازه اش را از زاهدان به خاش بدرقه آرده بودند معلوم 
   ٢٠١٠ ٠٢ ٢٣ . شدنمی

برای تشييع جنازه ی با شكوه سردار داد اهللا مرادزهی سيل عظيم جمعيت 
استان و شهر های همجوار به سوی اسماعيل آباد خاش به  نيز از سراسر

  .اندندتشييع جنازه ی وی م راه افتاده و چندين ساعت منتظر

.................................................  
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  اى نامهرورزى يارانه
 دانا فريبرز رييس

 گر بدين سان غم بيمار بخواهد خوردن خوش طبيبى است
  .بيا تا همه بيمار شويم

ى آن آه امروز  اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناى واقعي شناخته شده
 در وجه اقتصادي، ليبراليسم. دهد فرو پاشيد نيز آمابيش همان معنا را مي

ترين وجه اين مفهوم است؛ به معناى جدايى دولت از اقتصاد،  آه عمده
تجارت داخلى و خارجى آامًال آزاد، رقابت، به رسميت شناخته شدن حقوق 

گذاران،  آامل مالكيت به ويژه مالكيت بر ابزارهاى توليد براى سرمايه
 شرط پای بند بودن بندى سياسى دموآراسى به رواج موازين بازار و شكل

چرا ليبراليسم در آن زمان مرد؟ براى . ها بود ى اين خصلت عملی به همه
دارى دست به  هاى اقتصادي، سرمايه آن آه با جدى و تكرارى شدن بحران

پس .  وارد عمل شود دامن دولت شد تا در اقتصاد به نفع شرافت سرمايه
اما .  خود را از دست دادهاى ترين پايه بدين سان ليبراليسم يكى از اصلي

 نيروى اجتماعى  ها به رشد سوسيال دموآراسي، به جز آن تشديد بحران
ليبراليسم آه به . هاى آارگرى و احزاب راديكال منجر شد آار، اتحاديه

بند اصول خود نشد و  لباس دموآراسى ملبس شده بود، در اين جا نيز پاي
ت زد و تا آن سوى مرز به حمله به مخالفان دولت و دگرانديشان دس

در همين دوران . ها براى نابود آردن چالش آنان روان شد سرآوب توده
ها و احزاب سوسيال دموآرات، چه راديكال و چه سازشكار، به  جريان

. هاى مردمى و آارگرى در جايى بايستند ميدان آمدند تا در طيف خواست
بر فراز اروپا " انتظار شبح سرگردان"هرآس و هر سازمان به نوعى در 

شمارى با نفرين، شمارى با ترديد و شمارى با اشتياق منتظر حضور . بود
  .ى آارل مارآس و زمينى شدن آن شبح بودند دوباره
اى آه چون لباس  دموآراسى عاريتي. طرف بمانند ها هم نتوانستند بي دولت

 جايى فرياد مردم. آرد هرحال آار خود را مي بر تن ليبراليسم شده بود به
هم . شد ها تبديل مي ى خواست هاى قدرت به مجسمه بر روى صندلي

آار و آواره، اما به آگاهى و جنبش  دارى و هم آارگران فقير و بي سرمايه
هرچه عناصر سوسيال . آردند درآمده، فشارهاى خود را وارد مي

خزاند، اجزاى ليبرال  ها دست و بال به درون مي دموآراسى از ميان پنجره
  . گريخت موآراسى از در به بيرون ميد

دارى رو به مرگ در اواخر قرن  بيسمارك در آلمان وجدان آگاه سرمايه
او .  بود آه ميراث تدبيرجويى خود را به قرن بيستم پرتاب آرد١٩

نخستين طراح نظام تامين اجتماعى و نوعى حمايت بود و تازه اين 
ها نيز تعلق نداشت و فقط  تى سوسيال دموآرا درحالى بود آه او به نحله

دارى را در ملت نو تولد  خواست با آنترل و نظارت، نظام سرمايه مي
ى لجام گسيخته و فقر  او دانسته بود آه سرمايه. ى آلمان وارد آند يافته

  . آنند گسترده، هردو براى ملت شدن آلمان مزاحمت ايجاد مي
آنچه باقى ماند . ن مرددر اوايل قرن بيستم ليبراليسم به معناى قديمى آ

اى بوده آه بعدها  ليبراليسم استحاله يافته، رنگ و رو رفته و آنترل شده
آاري، آه  خود را به آينزگرايى و پس از آن به نوليبراليسم و نومحافظه

بودند، تفويض " راست جديد"ى بخت  هردو خواهران توامان در خانه
گرايى و دولت رفاه، چهار آاري، نوليبراليسم، آينز حاال نومحافظ. آرد

ران را نيز  آنند و ارابه تر تحمل مي اند آه همديگر را آم ي يابوى ارابه
  .هاست تقدير، تحمل چموشي

وار بيرون  ها آه از دل جامعه موج ها و انقالب ها و شورش طغيان
ها امكان  ديگر براى دولت" زدند مشت مي"جوشيدند و بر ساحل  مي
بى آن آه اصل خشونت و سرآوب پنهان و . تتفاوتى باقى نگذاش بي

مهندسى آنترل اجتماعى و سياسى به آنارى گذاشته شود، اصالحات و 
ها و  الملل و محدوديت جنگ اول بين. مداخالت نيز به عرصه آمدند

هاى ناگزير مربوط به آن آه در واقع از نخستين تبلورها و  سياست
تر در امور   بودند، دخالت بيشهاى آارآرد جهان شمول امپرياليستى نتيجه

دارى پيشرفته بارها و بارها با  جهان سرمايه. اقتصادى را موجب شد
ى  صورت نظريه آاري، هر دو به هاى نوليبراليستى و نومحافظه روش
آه پيش از آن با آينزگرايى و دولت  گرايي، بخت خود را آزمود چنان پول

سر بحران خالصى  دهاى هفترفاه چنين آرد، اما هرگز از چنگ و بال اژ
پس از بحران بزرگ آمريكا و اروپا " قرارداد جديد"روزولت در . نيافت

ى ليبراليسم  حتى پيش از آينز، آينزگرا بود و آخرين فاتحه) ١٩٢٩-٣٢(
  .ى مستقيم، مستمر و موثر را در اقتصاد گشود را خواند و باب مداخله

 ريگان اين -ى تاچر هاى راست گرايى افراطي، مثل دوره در دوره
صورت  شد بلكه درواقع راست جديد به ليبراليسم نبود آه زنده مي

چندان دفاع ناپذير نيست آه تاچر، ريگان، . نوليبراليسم آن را احيا آرد
هاى قانونى به حساب بياوريم اما  بوش، رامسفلد و چنى را از فاشيست

به هرحال در . رال بناميمها را ليب مطلقًا نادرست و گمراه آننده است اگر آن
هاى شصت و هفتاد قرن گذشته در  ى آلينتون و دهه هايى مانند دوره دوره

ى هفتاد آن قرن در انگلستان نوعى تدبير  ى آاالهان در دهه امريكا و دوره
ى دولت براى ثبات اقتصادى و ايجاد اشتغال  آينزگرايي، به معناى مداخله

. گرا و از نوع نوليبراليست بودند پولتاچر و ريگان . در پيش گرفته شد
. آار و به شدت تابع نظام قدرت انحصارهاى آمريكايى بود بوش نومحافظ
ى قرن بيست و  هاى شصت و هفتاد و هشتاد و سپس از نيمه در تمام دهه

دهي، حمايت و تامين  يكم، همزمان، تدبيرهاى دولت رفاه به معناى يارانه
 اقتصادى در عمل جريان داشته - اجتماعىهاى اجتماعى در برابر بحران

ها و تامين اجتماعى امروز به مبحث علمى شناخته شده آه  يارانه. است
هاى  پر از نظريه، الگوهاى رياضي، برآوردهاى آمارى و سنجشى و روش

  . اند اند شناخته شده آاربردي
كا، نامه بريتاني پس خيلى ساده بپرسيم يارانه چيست؟ با استفاده از دانش

دهم آه هرچند هم جاى مناقشه داشته باشد، اما دست  تعريفى به دست مي
  : اندازد آم آار ما را در اين مقاله راه مي

هاى مستقيم يا نامستقيم از سوى دولت يا  يارانه عبارتست از پرداخت"
هاى خصوصي، خانوارها  اعطاى امتياز اقتصادى يا برترى ويژه به بنگاه

هايى  يابى به هدف راى آن آه اين اقدام موجب دستيا واحدهاى دولتى ب
  ". موردنظر و تعريف شده باشد
آنندگان و  تواند به همه يا شمارى از مصرف بنابراين پرداخت يارانه مي

توليدآنندگان تعلق يابد و هدف آن رفاهي، حمايتي، آاهش محروميت و 
ال و خدمات فشارهاى منفى بازار باشد يا به هدف افزايش توان توليد آا

ها در جستجوى تغيير وضع  دولت با دادن يارانه. طراحى شده باشد
ى  هايى از جامعه است آه معموًال شامل همه اجتماعى و اقتصادى گروه

بنابراين يارانه نوعى پرداخت انتقالى . تواند بشود شود يا نمي جامعه نمي
لى اين منبع اص. ها است از دولت و منابع عمومى به مردم يا بنگاه

هاى دولتي، سود  پرداخت ممكن است درآمد دولت از انحصارات، رانت
ها باشد و البته ممكن است دولت به  گذارى دولت و انواع ماليات سرمايه

جاى پرداخت از محل منابع، به دادن تخفيف و معافيت اقدام آند و درواقع 
  . خود را از بخشى از درآمدها و منابع خود محروم سازد

آارى باشيم، آه به هرحال  هاى نوليبرالى و نومحافظ اشق سياستاگر ع
ى ما در اين جهان قرار دارد؛  ى همه ها در ميدان تجربه ورشكستگى آن

توانيم يارانه را انتخاب يا تحميلى آه از بنيان نادرست است و ناشى از  مي
مدار و  فشار عوام، غيرعلمي، سياسي، سوسياليستي، بلشويكى يا دولت

اما در واقع يارانه ابداع يك شبه . يف طوالنى از اين جور چيزها بدانيمرد
ى بشرى است، اين  ى پررنج و درد جامعه نبوده محصول تالش و تجربه

ها و تدبيرهاى مختلف به آار  محصول در آشورهاى مختلف به شكل
اي، ارشادى و  اى و نيمه برنامه گرا، برنامه هاى رفاه در نظام: رود مي

ى دموآراتيك و  ى مدني، جامعه  در حال گذار، جامعه ت بازاري،سياس
مبتنى بر خواست اقشار مختلف مردم با راى اآثريت، عدالت اجتماعي، 

دارى مهار شده براى نجات  ى مسئول در برابر شهروندان، سرمايه جامعه
شك اما  بي. مردم از فقر و بيكاري، جوامع سوسيال دموآراتيك و جز آن

ها در ذات و سرشت  ى آرماني عدالت و آزادي، مسئله يارانه در جامعه
  . شود عدالت و مشارآت و دموآراتيسم حل مي
***  

هاى پادشاهى  آه از سوى حكومت) خراج(هاى مالياتى  برخى معافيت
ق براى معاف آردن .  ه٩٠٩مثًال دستور شاه طهماسب در (شد  اعمال مي

يا )  و مواشى و مراعىى طالقان از خمس نساجى مردم بال ديده
اى آه حاآى از بذر  ها و روستاهاى خالصه دستورهاى شاهان براى زمين

ى  تواند به معناى واقعى پيشينه ى آشت بود، نمي و مساعده براى ادامه
دارى وابسته ايران  هاى امروزى در اقتصاد عصر سرمايه تاريخى يارانه

النهرين پرداخت  ن و بينحتى در قوانين حمورابى نيز در غرب ايرا. باشد
هايى آه از سوى پادشاهان براى  ى زمين نوعى خدمات براى اداره

در الواح گلى تخت . بينى شده بود شد، پيش تصرف، و نه تملك واگذار مي
هاى منظم  اند به جز حساب پرداخت جمشيد آه براى حسابدارى برده

  . اى موردى نيز قابل تشخيص است هاى يارانه پرداخت
هاى  توان اصالحات اميرآبير را سرآغاز ورود به عصر يارانه واقع ميدر 

سطح تقاضاى . جديد به حساب آورد آه خود را به عصر مشروطيت رساند
 ساله ٣٠-٤٠ها در اين دوره  عمومى و تمايل دولت براى دادن آمك

شايد بتوان گفت دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضاى . عينيت يافت
 سال پيش شروع شد و آن مقارن بود با ٧٧ يعنى ١٣١١ل توليد از سا

 ترسالى و سال خوب مازاد گندم در ١٣١٥در سال . قانون تاسيس سيلو
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تا . اختيار دولت گذاشت آه با قيمت باالتر از بازار خريدارى و انبار شد
ها در همين راستاى حمايت از آشاورزى گندم و تهيه   مداخله١٣٢١سال 

اندازهاى   چشم مسئله البته به جنگ و چه بسا،. آافى بودى گندم  و ذخيره
ويژه پس از   به بعد به١٣٢١از سال . شد جنگى متفقين نيز مربوط مي

هاى مداخله به فراتر  بروز جنبش و نارضايتى موسوم به بلواى نان، هدف
تاآيد اين . از توليد آشاورزى رفت و حتى آن را تحت تاثير قرار داد

آنندگان آم درآمد شهرى بود آه  ه نان ارزان براى مصرفمداخله بر تهي
رفتند تا با بلوا و  تر مي از جنگ و قحطى در عذاب بودند و از آن مهم

شورش و طغيان و قيام، در همسايگى اتحاد شوروى آلك دولت را از بيخ 
شد  تر از قيمت بازار تثبيت مي اما اين بار قيمت نان در پايين. و بن برآنند

ترين ميزان  شان بيش ى مالكانه آه بهره) اربابان(نتيجه مالكان و در 
داد، گندم نامرغوب را به دولت و نوع  ى شهرى گندم را تشكيل مي عرضه

مرغوب را به بازار، به خصوص به اعيان و متمكنان شهرى عرضه 
  . آردند مي

هاى دولت  ى چهل خورشيدى موارد ديگرى به حمايت پس از آغاز دهه
چنين  هاى سياسى و اجتماعى و بهداشتى آن شهرنشينى و الزام.  شدافزوده
ى آب بهاى  از آن جمله بود حمايت از هزينه. شد هايى را موجب مي حمايت
توان به حمايت از بهاى آود شيميايى براى افزايش  چنين مي هم. شهرى
برخى . ورى تحول در آشاورزى پس از اصالحات ارضى اشاره آرد بهره

آب . تاثير بودند تاثير و برخى بي ها پرتاثير، برخى آم حمايتاز اين 
ى دوم و آشت گندم و پنبه  ى اول، آشت برنج، چغندرقند نمونه نمونه
  . ى سوم بود نمونه

 آه ١٣٥٢-٥٦هاى  هاى چهل و پنجاه به بعد به ويژه در سال در دهه
صوص به خ هاى افزايش درآمد نفتى بودند وابستگى وارداتى ايران به سال

ى  در دوره. ها نيز افزايش يافتند آاالهاى آشاورزى و گندم زياد شد، يارانه
هاى ديگر شامل دارو، شير،  افزايش درآمد نفت پرداخت انواع حمايت
رژيم سياسى وقت مايل بود . شيرخشك، گوشت و جز آن تحقق يافت

  .بخشى از درآمدهاى نفتى را براى مصرف هزينه آند
رسانى را براى دولت وقت  آار يارانه١٣٥٢ها تا سال  تافزايش آرام قيم

اما پس از آن سال تحت تاثير افزايش درآمد نفت و افزايش . آرد آسان مي
" انقالب سفيد شاه و مردم"قيمت، مبارزه با تورم به يكى از اصول 

ترى به سمت واردات و تامين نيازهاى  تبديل و منابع بيش) ١٣٥٤(
صندوق حمايت از مصرف آننده، آه در . ه شدشهرنشينان اختصاص داد

آننده و توليدآننده  ى حمايت از مصرف  تاسيس شد، وظيفه١٣٥٢تابستان 
 تا ١٣٥٢ى  در فاصله. هاى قيمت برعهده گرفت را در مورد نوسان

مرغ، قند   يارانه به جز گندم شامل نان، گوشت قرمز و سفيد، تخم١٣٥٦
زميني، لبنيات، آتب درسي،  ياز، سيبو شكر، برنج، روغن نباتي، سير، پ

ها در سال  گرچه يارانه.  آود شيميايى و علوفه بود نفت، بنزين، سميان،
 ١٣٥٢ برابر سال ١٠ سرانجام به ٥٦ برابر اما در سال ١٤ به ١٣٥٤
آن آه نشانى از توسعه و رشد   اجتماع نقيضين، بي١٣٥٦در سال . رسيد

مان حمايت از توليدآنندگان و ساز: در خود داشته باشد، تشكيل شد
  . آنندگان مصرف
 ٧٥ درصد و ٦٠ها به ترتيب به   يارانه١٣٥٨ و ١٣٥٧هاى  در سال

 آاهش يافتند و پس از آن باز روند افزايشى آغاز شد ١٣٥٦درصد سال 
هاى جنگ  شد و يا فشار هزينه هايى است آه درآمد نفت محدود مي در سال

ها نيز به رغم تورم و فشار فقر و  يارانه) ١٣٦٤مانند سال (فزونى يافت 
 درصد ٢٠طور متوسط معادل  هاى توليدى به يافت يارانه بيكارى آاهش مي

  . ها بودند آل يارانه
بندى مصرف ادامه  هاى جنگ يارانه در پوشش آاالبرگ و جيره در سال

با اين وصف . يافت، آارى آه در حد خود از حيث آارآردى موفق بود
بندى   سهم اى با تكيه بر منابع دولتي، واردات، ماعى ويژهى اجت اليه

مصرف، احتكار موادغذايي، ايجاد مراآز قانونى تهيه و توزيع و جز آن از 
هاى اقتصادى  بردارى انحصارى از فعاليت هايى نيز در بهره يك سو و اليه

هاى هنگفت  هاى زيرساختى و توليد از ديگر سو به ثروت گذاري و سرمايه
گروه نخست در بازار و تجارت و گروه دوم در توليد، و : ت يافتنددس

نژاد و  ي گروه سوم با آمدن احمد. هاى متغير درمستغالت هردو با نسبت
ى اصلى  هاى پيشين ديده بود ناگهان به صحنه براساس تدارآى آه در دوره

  . ترين منابع را از آن خود آرد و گوى سبقت از رقبا ربود آمد و بيش
 آغازشد، هميشه ١٣٦٩ى سياست تعديل ساختارى آه از  ر دورهد

آارشناسان وابسته به دولت يا وابسته به نظام بازارگراى افراطى فرصت 
را براى محكوم آردن پرداخت يارانه و مداخله به نفع اقشار محروم مغتنم 

آه در (هاى خارجى  سياست تعديل ساختارى با اتكا به وام. شمردند مي
 ميليارد دالر ٤٠ تا ٣٥ست و دوم رياست جمهورى رفسنجانى به دوره نخ

و با فرصت دادن به )  درصد توليد ناخالص داخلى رسيد٣٥يعنى در حدود 

تجارت داخلى و خارجى آزاد و ايجاد بخش خصوصى خودمانى وابسته به 
عدالتي، فساد و پر  وري، فقر، بي دولت آثار جدى بر افزايش تورم، نابهره

  . هاى عمرانى به بار آورد ردن طرحهزينه آ
البته در اين دوره آه فقر و توزيع ناعادالنه شانه به شانه هم افزايش 

هاى بازسازى و  سياست. ها وجود نداشت يافتند امكان عملى قطع يارانه مي
  زده و محروم نيز مانع از اجراى سياست ايجاد رضايت در مردم جنگ

هاى پى در پى عليه   اين وصف هم حملهبا. شد ها مي آاهش سريع يارانه
آنندگان و مزد و حقوق بگيران وجود داشت  هاى محدود از مصرف حمايت

ها بروز آرده بود و هم در  هاى آنترل و آاهش يارانه هم آثار اوليه برنامه
ها از رشد نرخ تورم، آه با افزايش ارادى بهاى  واقع نرخ رشد يارانه

. ماند تر مي رفت، به تدريج عقب  آب باالتر ميآاالهاى عمومى مانند برق و
) هاى دوم و سوم برنامه(ى هاشمى و خاتمى  به اين ترتيب در دوره
هاى ثابت آاهش يافت به جز آن سياست عرضه  پرداختى يارانه به قيمت

موازى آاالهاى با يارانه و بى يارانه نيز شروع شد و بنابراين يارانه 
  .اى پايين آمد نههاى مصرفى يارامتوسط آاال

و به استناد ) ١٣٨٨-١٣٨٤(با شروع اجراى قانون برنامه چهارم توسعه 
 قانون برنامه سوم و ٤٦اين قانون و نيز بند الف ماده ١٠٣ى  ماده

ى آن و دولت مكلف شد حداآثر تا پايان سال دوم برنامه با انجام  اصالحيه
مند آردن  راى هدفهاى قانونى ب هاى آارشناسى اقدام مطالعات و بررسي

  شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند،( يارانه آاالهاى اساسى  پرداخت
را انجام دهد و از سال سوم اين ) شكر، پنير، شير، دارو و ساير موارد

مند آردن را به منظور آاهش سهم اقشار پردرآمد و  برنامه، آار هدف
يگزين آردن افزايش سهم اقشار آم درآمد، منطقى آردن مصرف و جا

ها را به طور عملى آغاز  هاى رفاه اجتماعى به جاى يارانه تدريجى طرح
اما در عمل چنين نشد و مراحل تصويب قانونى اين آار در سال آخر . آند

آه در آغاز آن رهبر جمهورى اسالمى سال را سال ) ١٣٨٨(برنامه 
در شكل و حرف و . اصالح الگوى مصرف اعالم آرده بود، شروع شد

ها رعايت  مند آردن يارانه هاى بر شمرده براى هدف نوشته تمام هدف
هاى تجربى آه   علمى و پايه بيني شود اما هيچ منطق آارشناسى و پيش مي

زدايي، رفاه  مند آردن را با معيارهاى محروميت بتواند از اين طرح هدف
 من.  منطقى آردن الگوى مصرف انتظار بكشد وجود ندارد بخشي، عدالت،

  . انديشم گونه مي اين
آنچه را در قانون برنامه سوم . پيش از ادامه بحث چند توضيح الزم است
ها توسط دولت  مند آردن يارانه و چهارم آمده بود گفتم اما در طرح هدف

ى سوخت بنزين  بحث يارانه. شود ى سوخت نيز مي آمده بود شامل يارانه
آمدن دولت خاتمى مطرح  سال پيش، يعنى پس از روى آار ١٠در حدود 

تر از قيمت خريد آن در  بحث اين بود آه چرا بنزين وارداتى به پايين. شد
بحث آمكى ديگر عدالت بود آه نبايد داراها . رسد فارس به فروش مي خليج

بحث ديگر . و صاحبان خودرو يارانه بگيرند و نادارها فشار را تحمل آند
 بيش از حد و آلودگى شهر هم اين بود آه بنزين ارزان موجب مصرف

. آردند ها را مطرح مي هاى عصر اصالحات اين حرف نوليبرال. شده است
آرد آه وقتى قيمت  اما در مورد بهاى بنزين البته آسى صحبت از آن نمي

رود و برعكس و آيا  رود قيمت بنزين وارداتى هم باال مي خام باال مي نفت
دهد يا  روشد سهمى به مردم ميف آن زمان آه دولت نفت خام را گران مي

طور جدى  در مورد آلودگى بارها ثابت آرديم آه مصرف چندان و به. نه
و از ساختار سفرهاى ) مگر قميت چندين برابر شود(تابع قيمت نيست 

نشريه (آند  درون و برون شهرى و مشخصات فنى خودروها تبعيت مي
ITM ها  وى نوليبرالو در مورد عدالت نيز حرف زدن از س). ٣ شماره

ى  خواهيد چرا هزينه دار است اما بحث اين است اگر عدالت مي البته خنده
بريد و از خودروهايى با مشخصات خودروى  ونقل شهر را باال مي حمل

  . گيريد گران ماليات بنزين نمي
شود و مبناى  ى سوخت چگونه محاسبه مي پرسش مهم اين است آه يارانه

 ١٣٠ سال پيش به حدود ٥/١ نفت خام ايران آن قيمت نفت خام چيست؟
 دالر نيز رسيد ١١ سال پيش به ٧-٨رفت،  دالر در هر بشكه فروش مي

حاال بفرمايند .  دالر نوسان داشته است٦٠ تا ٤٠هاى اخير از  در ماه
ى بنزين چگونه خود را در بهاى فروش ثابت آه قرار  ى تمام شده هزينه

ها،  با وجود اين نوسان. آند عكس مياست فاقد عنصر يارانه باشد من
خواهد  دولتى آه مي. گيرد نه اين آه بدهد هايى را دولت يارانه مي سال

بها، يعنى مالكان آم توش و  يارانه را عادالنه آند از مالكان خودروهاى آم
توان يارانه گرفته و خواهد گرفت و اگر صاحبان درآمد باال و خودروهاى 

هند، معلوم نيست آه اين آار در آنار آن دو هدف د گران نيز يارانه مي
دولت . سازى هوا و عدالت اجتماعى قرار داشته باشد ديگر دولت يعنى پاك
اى  اى در برابر غيريارانه  نظام موازى يارانه١٣٨٦نهم البته از خرداد 

شود، برقرار  بنزين را، آه در مواقعى سودساز هم هست و سودسازتر مي
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  . آرد
  

تر از قيمت تمام شده و  هاى سال خودروها را با بهاى بيش لدولت، سا
با بحث عوارض گمرآى (سود عادى و حتى باالتر از عادى فروخته است 

ها چنان  اين يارانه) و سود بازرگانى خودروهاى وارداتى فعًال آارى نداريم
ونقل در چند شماره،  ماهنامه صنعت حمل(ام  تر حساب آرده آه من پيش

، ١، نشريه شمال و جنوب شماره ١٣٨١رس پژواك خرداد سايت پا
. هاى پرداختى بنزين بوده است تر از يارانه بسى بيش) ١٣٨٦تابستان 

 ١٢ تا ١٠ى  ، خريدار يارانه٨٦ ميليون تومانى سال ١٢براى خودروى 
ساز نيز  محمود جام. (سال را به حساب بهاى بنزين آن روز پرداخته است

دهد دولت در هنگام فروش  است آه نشان ميبررسى ديگرى داشته 
 سال بنزين را پيشكى گرفته است رونامه اعتماد ٦-٥هاى  خودرو يارانه

خواهد  حاال بفرماييد عنصر عدالت و رفاه همگانى چگونه مي). ٥/٨/٨٨
در . شان رفته است برخورد آند به اين حاصل دسترنج مردم آه از آيسه

شود، دولت بارها در آنار اين  ر نمياى به اين ام اليحه هيچ اشاره
اعتنا حتى پلك   اقتصادى صم و بكم و بي-ى اجتماعى اظهارنظر و دادنامه

  . هم نزده و لب هم نجنبانده است
  تر بودند بنا به قانون بودجه توزيع  آه آمارها دقيق١٣٨٧در سال 
  :ها چنين بود يارانه

  ال ميليارد ري٤٥٤٠٠آاالهاى اساسى و تنظيم بازار 
   ميليارد ريال ٩٥٥٠) توليدى(آشاورزى 

   ميليارد ريال ٢٧١٧دارو و درمان 
   ميليارد ريال ٨٥٤٠آموزش و تحقيقات 

   ميليارد ريال٨٠٠٠نقل درون شهرى و حمل
   ميليارد ريال ٥٨٠٠مسكن 

   ميليارد ريال ١٢٢٠٠٠هاى انرژى  سازى بهاى حامل انرژى شفاف
  يارد ريال  ميل٣٠٠٠٠واردات بنزين و گازوئيل 

   ميليارد ريال ٩٠٩متفرقه 
   ميليارد ريال ٢٣٢٩١٦ها  جمع آل يارانه

 درصد سهم ١٨ ميليارد تومان يارانه، ٢٣٣٠٠به عبارت ديگر از 
 درصد سهم ١٣هاى انرژى و   درصد سهم حامل٥٢آاالهاى اساسي، 

  .ها بوده است  درصد نيز ساير يارانه١٧بنزين و نفت و گاز و 
ى  ها بر تمام پيكره اى يارانه  دولت با حذف سه تا پنج مرحلهبه اين ترتيب

اندازد و مسئله از حد گرفتن  ورى دست مي توليد و مصرف و رفاه و بهره
آه صد البته (ها  مند آردن توزيعى يارانه از دارا و دادن به نادار، يا هدف

  . بسيار فراتر خواهد رفت) ست جدا از حرآت عيارانه چيزي
تر از هزينه متوسط  اى پايين ز خانوارهاى شهرنشين، هزينه درصد ا٧٨
 درصد ١٠(درست است آه بنا به آمار رسمى نسبت دهك دهم . دارند

از ) ترين جامعه مصرف ده درصد آم(به دهك اول ) پرمصرف ترين جامعه
 درصد در دو سه سال ١٧ سال پيش به حدود ١٥-٢٠ برابر در ٣٠حدود 

هاى  ها و مصرف همان حال با توجه به هزينهاما در . اخيررسيده است
اين ...) ها و  هاى پنهان، خانه خريدن جواهرات، سفرها، خرج(اعالم نشده 

سهم درآمدى . تر شده است بيش) بنا به برآورد من( برابر هم ٣٥رقم از 
 برابر ١٠٠ درصد پايين جامعه در حدود ٣٠ درصد باالى جامعه به ٥

ر توزيع ثروت و امالك و فرار دارايى و دارايى است در ايران نابرابرى د
تر از آمريكا و شايد يكى دو  اى فقط پايين خارجى و دارايى پنهان در رده

هاى آاالهاى اساسى  جايى يارانه حال با قطع و جابه. آشور ديگر قرار دارد
و . دانم چگونه ممكن است در اين برهوت نهال عدالت آاشته شود، نمي

اى  آشد تا گوشه هم آاشته شود چندين ده نسل طول ميدانم اگر  نمي
  . درختستان شود

 دهك زيرين جامعه را در ٥ها بر آن است آه  مند آردن يارانه طرح هدف
شود آه چون پاسخ درستى  هاى زير مطرح مي پرسش. هدف قرار دهد

ها  ترين هدف، يعنى توزيع عادالنه يارانه براى آن در دست نيست، اصلي
  .رود سئوال مينيز زير

ها چگونه ممكن است؟آمارگيرى هزينه و درآمد خانوار از  تشخيص دهك
نامه، انجام   هزار پرسش٤٠ى در حدود  سوى مرآز آمار ايران بر پايه

دهى آن رو  ى دقت و تعميم گيرد آه به رغم افزايش شمار نمونه درجه مي
تور آار خود سازى را نيز در دس مرآز آمار ايران آه پول. به آاهش است

رو است  گيرى روبه قرار داده است با آاهش مداوم آارآمدى و دقت اندازه
درصد آسانى آه ).  است١٣٨٥ى آن سرشمارى نفوس و مسكن  و نمونه(

اند محدود  ها پر آرده مند آردن يارانه هاى خانوار را براى هدف نامه پرسش
نامه   آه پرسش درصد خانوارهايى٦٠ درصد تا ٣٠آمارها از (بوده است 

ها بنا به تجربه و  نامه اطالعات داخل پرسش). اند حكايت دارد پرآرده

 تحقيق در تحقيقات اجتماعي، وقتى هدف نشان دادن نياز از  موازين روش
  .  شونده بوده باشد نادرست است سوى پرسش

  
  

 درصد از ٧٠گويد اطالعات  محمد مدد رييس مرآز آمار ايران مي
 درصد ٩٠ درصد در مورد هويت، ٦/٩٩ر مورد بيكاري، ها د نامه پرسش

هاى بانكى و درصدهايى نيز در همين رديف درست بوده  در مورد وام
ها نام و  پرسش از اين مقام اين است آه معلوم است آه طرف. است
گويند تا به ايشان چيزى اصابت آند اما شما از  شان را درست مي نشان

. آمدي، نياز و مصرف درست بوده استدانيد آه اطالعات در آجا مي
  دانيد؟  از آجا مي.  درصد اطالعات درآمدى درست است٧٠ايد آه  گفته

 درصد نادرستى درآمد چيز آمى ٣٠ايد؟ وانگهى مگر  چگونه آزمون آرده
  . است

حتى در صورت . ى تشخيص نياز از اساس نادرست است بنابراين پايه
ماند  مسئله بسيار مهم باز باقی مي درصدى درآمد اين ٣٠قبول نادرستى 

 واحد درآمد با ١٠٠٠ نفرى با ٤خانوار . آه درآمد با نياز تفاوت دارد
 واحد درآمد تفاوت در نيازمندى ١٠٠٠ نفرى ديگر با همان ٤خانوار 

دارند و اين به خاطر ترآيب سني، ترآيب جنسي، موقعيت تحصيلي، 
محمد . ا شاخص ديگر استه  معلوليت، شغل، فشار شغلى و ده بيماري،

 ميليون ٩( ميليون نفر ٣٦ دهك درآمدى در حدود ٥مدد گفته است در 
ى نقدى معادل هر خانوار  ى آنها يارانه اند آه به همه جاى گرفته) خانوار
) ١١/٨/٨٨ايران اقتصادى ( هزار تومان پرداخت به عمل خواهد آمد ٨٠

اگر رقم .  ميليارد تومان٧٢٠شود در حدود   ميليون خانوار مي٩آه براى 
 ١٠بين ( ميليارد دالر ١٥جويى آه دولت اعالم آرده است  متوسط صرفه

 هزار ١٥شود  جويى به تومان مي باشد، اين صرفه)  ميليارد دالر٢٠تا 
 درصد رقم ٦٠شود  ميليارد تومان و بنابراين پرداختى مزبور مي

  . جويى صرفه
د آمد بايد باور آنيم آه هر اگر فرض آنيم اين پرداخت به عمل خواه

گيرد و هر سال هم   ميليون تومان پول مي١خانوار ساالنه چيزى در حدود 
 درصد هم باشد چهار سال بعد ٢٠آنگاه اگر نرخ تورم همين . گيرد مي

گيرد؟ راستى پول سهام   ميليون تومان مي٢خانوار مزبور چيزى در حدود 
ى هم آه در راه است، پس هاى خوش ديگر آيد وعده عدالت هم آه مي

شعر ديگرى هم . بشنويم چهچه بلبالن سرمست بهار خوشبختى را
  ". آد آد، آمبزه با خيار مي بزك نمير بهار مي: "ايم شنيده

 ميليون نفر يارانه نقدى خواهند گرفت ٣١گفت  در همان حال آه مدد مي
خوش خيال وعده بخش ديگرى به نام فرزين، سخنگوى آارگروه تحول 

صحت آمارها . مند خواهند شد  ميليون نفر بهره٥٠نه خير : اقتصادى گفت
پذيرى گويندگان آه در اين  ويژه مسئوليت  جا معلوم است و به از همين

گويند  اقتصاد پرتنش و بازار سراسيمه و ترآيب شغلى پريشان، نمي
شخص خود . خواهند تغييرات ساالنه در دريافتى را حساب آنند چگونه مي

اى  هاى هزينه ام آه دهك ى تهران ديده هاى فرسوده هاى بافت  در بررسيمن
و دهك هفتم به ندرت در آنجاها (و درآمدى اول تا ششم و حتى هفتم 

برند، خاصه آن آه بخواهند  گرفتارى و نيازمندى به سر مي) سكونت دارند
 درصد شهرنشينان ١٨.  هزار تومان هم آرايه خانه بدهند٤٠٠ماهانه 

  . اند نشين ارهاج
حاال که اليحه باالخره تصويب شده است، اسفنديار رحيم مشايي، رئيس 

آن چه در مجلس تصويب شد، تفاوت هايی "دفتر رئيس جمهور گفته است 
و افزوده است، تفاوت ها ناظر بر ويژگی های " با اليحه دولت دارد
خواهد دولت می ). ١٣٨٨روزنامه بهار، اول بهمن ( مديريت اجراييست 

مجلس . اولويت را به دهک های پايين بدهد، سپس نوبت به همه برسد
: الريجانی گفته است. می گويد ما تصويب کرده ايم که يارانه به همه برسد

روزنامه آفتاب، (دهک ها از اليحه حذف شده و سپس به تصويب رسيد 
 به اين ترتيب دولت می خواهد اولويت بندی برای حق). ١٣٨٨اول بهمن 

مجلس می . گزينش خود را داشته باشد و دست آخر به همگان برسد
آبی را " گويد، از هم اکنون همگان، اگر قرار است به زبان رئيس مجلس

اين کار آبکی چه فايده ای " از طرفی برمی داريم و دوباره در آن بريزيم
. داشت و چه هدفمندی در پس اين دل خوش خنک همگانی وجود دارد

" بسته به نوبت"دولت می گويد . حذف می کند و دوباره می دهديارانه را 
و من می گويم اين همه کارها که چه؟ و آن کارآمدي، رفاه و هدفمندی 

  . يارانه ها در کجاست؟ اين طرح پاسخی ندارد
. شود  برابر مي٦ تا ٥ها  ى آب، برق و گاز پس از حذف يارانه هزينه
 برابر ٤به حدود ) آسى خطىبراساس تا(ونقل شهرى  ى حمل هزينه

ى بنزين معلوم نيست و بستگى به آرم  يابد، گرچه وضع هزينه افزايش مي
اى هم  گذر براى خود آيسه دولت دارد، آه در واقع از پيش از اين ره
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 برابر باال خواهد ٢٠ تا ٥بهاى نان، بسته به نوع نان، از . دوخته است
هاى  هزينه. يابد ابر افزايش مي بر٦ تا ٥هاى آشاورزى  بهاى نهاده. رفت

از . (يابند ونقل عمومى همگى افزايش مي دارو و درمان، تحقيقات، حمل
اما افزايش در درآمدهاى .) ام نتايج بررسى وبگاه الف نيز استفاده آرده

آنند قادر به پرداخت آاالهاى افزايش  آسانى آه يارانه را نقدى دريافت مي
يش بهاى آاالهايى چون سفر شهرى و نان به افزا. بها يافته نخواهد بود

 ١٥٠٠٠حذف در حدود . اند و آثار روانى و القايى دارند شدت مسري
هاى انرژى بر روى  سازى قيمت حامل ميليارد تومان يارانه براى شفاف

گذارند و بر  ى آاالهاى مصرفى صنعتى اثر جدى مي ى تمام شده هزينه
هاى آارگرى  ها و اتحاديه  و نبود تشكلوجود بيكارى. دمند ى تورم مي آوره

ى انرژى را با  گذاران فشارهاى ناشى از هزينه شود آه سرمايه موجب مي
  . ى آارگر جبران آنند ى طبقه فشار آوردن بر گرده
 ٥٠ تا ١٠ درصدى برآوردها برآنند آه بين ٢٥ تا ٢٠در مجموع با تورم 

برآورد من بر . واهد شددرصد نرخ تورم مازاد در همان سال اول ايجاد خ
 ٣٥ تا ٣٠آن است آه به هرحال نرخ تورم در سال نخست دور و بر 

ى موجى شكل است  اما اين تورم از نوع مهارگسيخته. درصد خواهد بود
تر خود را ايجاد و نرخ را  اى بسيار وخيم آه در دو سه سال بعد آثار ضربه

هاى آله  رها و ضربهفشا. رساند  درصد مي٥٠ تا ٤٥براى مدتى به حدود 
قوچى نيز در راهند زيرا دولت خود را موظف به آنترل قيمت در اينجا و 

ى آن انتشار تورم پنهان، تورم سرآوب شده و تورم   آند آه نتيجه آنجا مي
  . خواهد بود) بندى ناگزير برخى آاالها جيره(بندى  صف

  : آيد زيرا سطح رفاه اجتماعى آشكار پايين مي
هاى دولتى و رانتى به  ويژه صاحبان سرمايه و موقعيت االيى بههاى ب اليه

نشينى احتكار و  فروشند يا چله تر مي  گران خوبى از موج تورم سود برده
  . آنند ابتكار پيشه مي

  . شوند هاى ميانى و ميانى باال باز بازنده مي اليه
تر از   آممندى آلى شوند و درجه بهره مند نمي هاى پايينى بهره ى اليه همه
  . زايى خواهد بود ى منفى محروميت درجه

برابرى مكندگى از گردش اقتصاد (ترازى ريكاردويى  در مجموع هم
هاى  تا حد زيادى برقرار خواهد شد، اما در اجزا گروه) بادهندگى به آن

  . شوند تر مي اجتماعى پايين و گيرنده محدودتر اما پرنصيب
پناه از سقوط هولناك در  ات مردم بيهاى تدافعى ضرورى براى نج اقدام
مندسازى صورت نگرفته است و به سادگى هم صورت  ى هدف رده
  : ام چند نمونه ر ادر زير آورده. گيرد نمي

ى دولت و سياسيون و  مندى آه رها از سلطه  دستگاه پويا و هوش-
د اى روزآم گونه  را به نظاميون وابسته به آن باشد وجود ندارد تا نيازمندي

  . و درست و عادالنه بررسى آند
اى از  اند و بخش عمده ونقل همگانى و ارزان رشد نكرده  وسايل حمل-

هاى شهرهاى دودآلود و پر  بودجه خانوارهاى محروم بايد در مسير خيابان
  . ازدحام ريخته شود

ونقل و   حمل هاى معافيت از هزينه  دانشجويان و جوانان از داشتن آارت-
  .از خدمات رفاهى مطلقًا محرومندبرخوردارى 

 فكرى سازمان يافته و موثر به حال بازنشستگان و زنان سرپرست -
  .خانوار نشده است

  .  محروميت زنان آماآان مضاعف است-
  . فكرى براى سپاه گسترده بيكاران نشده است-
هاى آارگرى و خدماتى وجود ندارند آه بتوانند جلوى  ها و تشكل  سازمان-

ى خانواده را از طريق  هاى جدى به پيكره ح زندگى و خسارتافت سط
ى   هزينه ى بيكاري، درخواست مزد و حقوق و مزاياى آافي، بيمه

  . ونقل و جز آن بگيرند حمل
 حقوق آودآان در زمينه تغذيه سالم و تربيت و آموزش اميدبخش در اين -

سادگى شيرآافى توانند به  طرح ناديده انگاشته شده است آنان در مثل نمي
  . دريافت آنند و به گردش علمى و رفاهى شاد بروند

ى خانوار تن به آار   سرپرستان خانوار و زنان بايد براى تامين هزينه-
ترى  ى بيش ى پرآسيب ضربه ها در اين جامعه تر بدهند و تربيت بچه بيش
  . گيرد هاى اجتماعى نيز جان مي بينند و ديو اعتياد و بيماري مي
  

نظام تامين اجتماعى و حمايت و رفاه نه تنها اعتال نيافته بلكه با اين  -
هاى اداري، آه شاهد آن بوديم، به فراموشى  ها و تغيير و تحول نشانه
  . شود ترى سپرده مي بيش

توانگران .  ساختار مالياتى آشور بسيار ناآارآمد و ناعادالنه است-
ت و افزايش دارايى و سودهاى هاى با شمار دارند تا ماليات بر ثرو فرصت

گذارى و توليد ملى  ى خود را خيانت به سرمايه فوق عادى و باد آورده
قلمداد آنند، ماليات بر سود تجارت خارجى را ضد صادرات بخوانند، 

عوارض سود بازرگانى گمرآى را خالف روح آزادى تجارت و امرى 
هاى سنگين دولت را  نهجويانه و شيطانى بدانند و در نتيجه بار هزي مداخله

بگيران و در يكى دو سال اخير از راه ماليات بر  بر دوش مزد و حقوق
  . آنندگان بيندازند ارزش افزوده بر دوش مصرف

ها با فروش تراآم و فضاى شهر و اتكا بر درآمدهاى ناپايدار   شهرداري-
ر سازت تر و پرفشارتر و مسئله آنند و خدمات شهرى مدام گران گذران مي

  . شود مي
 اگر هدف رفاه همگانى و عدالت اجتماعى است پيش از دست بردن در -

 اگر بنزين نسبتًا  مثًال. شد اى بايد ساخت مالياتى عوض مي نظام يارانه
ارزان است پس برويد از خودروهاى گران و با مشخصات آامًال قابل 

رگران تشخيص ماليات ساليانه بر بنزين بگيريد و به نيازمندان و آا
ها  صدا با نوليبرال هم. ونقل شهرى بدهيد  حمل هاى مالياتى و آارت معافيت

نه، . هود است هاى نوليبرالى نشويد و نگوييد اين آار، آار رابين و جوزده
  . آار آار تامينى وحمايتى شماست و بايد بكنيد

***  
زند؟ توجه داشته باشيم آه اين دولت  چرا دولت دست به اين اقدام مي

آند، اين قدرت حاآم است آه براساس  نژاد نيست آه چنين مي احمدي
هاى اساسى مالى و اقتصادي، حفظ و بقاى منافع  مقابله با بحران

هاى تعديل  آوايى با سياست دارى دولتى و خودى و باالخره هم سرمايه
گونه آه  همان. آند ى آن چنين مي  شده ساختار از نوع تعديل شده يا بومي

 ساله در ايران ٢٠ى  هاى تعديل ساختارى سابقه  آوردم سياستدر متن
دهد آه آشمكش  شناسى خبرهاى مختلف اين سياست نشان مي گونه. دارد

ى ماهيت آن بوده  قدرت و ستيز موفقيت، عامل اساسى و تعيين آننده
ى   ساله٨ى  دارى مسلط و سياست تعديل ساختارى در دوره سرمايه. است

ى تعديل ساختارى  ى خاتمى و با دوره  ساله٨ ى هاشمى با دوره
دارى بازار، امالك  هاى پيشين سرمايه در دوره. نژاد تفاوت دارد احمدي

اآنون . شهرى و توليدى شرآاى بروآراتيك و خصوصى خود را داشتند
دارى نهادهاى خاص و ميلتاريستى به جاى  ى برترى طلبى سرمايه دوره
عنوان بخشى از  با اين وصف دولت، به. تهاى گذشته فرا رسيده اس دوره
هاى مطرح و درگير  ى جناح ى نظام جمهورى اسالمى آه همه پيكره

بندند، با بحران مالى و اقتصادى روبه رو شده  امروزى عميقًا به آن پاي
  : است

گيرد، هم به خاطر تورم و هم به خاطر  هاى دولتى فزونى مي  هزينه-
هاى خاصى به  خاطر تعهد دولت به پرداختها و همه به  چسبندگى هزينه

  هاى اجتماعى خاص  گروه
اند و از  انداز خوبى ندارند از هم اآنون پايين آمده  درآمدهاى نفتى چشم-

 ميليارد دالر در سال ٣٠ به حدود ١٣٨٦ ميليارد دالر در سال ٦٠حدود 
  .  رسيده است١٣٨٨

مد ناعادالنه است، آند، توزيع درآ  واردات درحالى آه جمعيت رشد مي-
 است و تعهدات سياسى خريد از خارج وجود  ورى توليد داخلى پايين بهره

 به رغم آاهش ناشى  هاى جهانى نيز، يابد و قيمت دارد، آماآان افزايش مي
ويژه وقتى نيازهاى  نمايد به از بحران، نسبتًا باال است و قابل مهار نيز نمي

 تسليحاتى از ديگر سو را وارد وارداتى اقشار از يك سو و خريدهاى
  . محاسبه آنيم

يابند زيرا  شان ادامه مي هاى عمرانى به رغم آم اثر بودن  برخى طرح-
ها و موسسات وابسته به دولت حاضر  ها در دست سازمان پيمانكارى آن

   .است
پذيرى  گذاران خارجى آه در وضعيت فعلى خطر  دعوت از سرمايه-=
آنند  هاى زيرميزى منعقد مي ها پيمان ازمانآنند و با اشخاص و س مي

هاى  ويژه شكل هايى از سياست تعديل است؛ به ى شكل نيازمند ادامه
هاى  ها، حذف مداخله سازي، سهامى آردن  خصوصي-اختصاص

هاى  گرانه، شناور و آااليى آردن آار و آارگر، آاهش هزينه تثبيت
   .آاهش آسر بودجه و جز آن رفاهي،

ى داخلى نيز از اين آه مجبور باشند با  دار شده اران اولويتگذ  سرمايه-
اى و  هاى يارانه هاى آارگري، پرداخت هاى رفاهي، قيمت اتحاديه

ماهيت . دستمزدهاى نسبتًا باالتر رو به رو باشند به سختى دلخورند
ى اين چنيني، انداختن بارهاى رفاهى و مسئوليتى آشتى  دارانه سرمايه

  . سازد ياى مواج بازار ضرورى ميدولتى را به در
هاى گذشته  ى دولت دار سياست نهانى همه  اين دولت باالخره ميراث-

  . ست گذارى ا بازارگرايى بهتر از برنامه: است
آنند،  فشانى مي  اين دولت متعهد به آسانى است آه برايش جان-

ى دهند و با مخالفان برخوردها آنند، راى مي جنگند، سينه سپر مي مي
برند به نفع   مي هاى بهره بنابراين آسانى آه از يارانه. آنند موردنظر مي
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جويى دولتى را تحمل آنند و نام آن  هاى صرفه هاى خودى بايد هزينه گروه
  . ى مصرف ملى باشد نيز بهسازى شيوه

گسترى براى حذف گام به گام و  و اما دولت مدعى مهرپرورى و عدالت
ها از ابزارهاى اجتماعى و سياسى زير استفاده  درواقع چند گامى يارانه

  : آنند مي
ى خودى با پرداخت وجوه تحت  هاى سازمان يافته  خشنودسازى گروه-

  .ى نقدى به آنها  عنوان يارانه
هاى خاصى آه به هرحال با آنها  ها و تشكل  اطمينان آارآنان سازمان-

  ها برخورد مهرورزانه خواهد شد  خارج از دهك
اى و ميرزا  هاى رسانه چي ها و توجيه  چين سازى بادمجان دورقاب  راضي-

ويژه آنها آه راه وصول به دموآراسى ليبرال را  هاى دانشگاهى به قلمدان
حذف مسئوليت دولت در برابر نيازمندان و ناداران و قربانيان ستمگرى 

  .دانند  اقتصادى مي-اجتماعى
جويى  ه درآمدهاى ناش از صرفه دولت با تمام جديت به دنبال آن بود آ-

 هزار تومان ٢٠ هزار تا ١٠ ميليارد دالر يا ٢٠ تا ١٠ها، آه به  در يارانه
رسد به حساب خاصى آه خارج از نظارت مجلس و قانون و حسابرسى  مي

ظاهرسازى مجلس براى . است و در اختيار خودش قرار دارد واريز شود
 شد مصوب شد به جاى حساب مخالفت و استيفاى حقوق ملت البته انجام

جويى به خزانه برود و البته دست دولت هم  خاص در اختيار دولت، صرفه
نژاد با ورود به مجلس و نيم ساعت صحبت آردن، خارج  احمدي. باز باشد
نامه با اين بخش از اليحه مخالفت آرد اما رياست مجلس با زير پا  از آيين

 عمر جمهورى اسالمى باالخره نامه براى نخستين بار در گذاشتن آيين
  . اى ديگر و شكل و لباسى ديگر آار تصويب انجام شود گونه موجب شد به

ها را در اختيار  ها و پول تواند به نوعى صرفه با اين مصوبه دولت مي
اما اين هنوز به دلخواه دولت . خواهد توزيع آند گونه آه مي بگيرد تا آن

يار بيشترى در فرمانروايى قلمروى منابع نژاد نيست او قدرت و اخت ي احمد
اى با اخالق و  خواهد نسل تازه نژاد مي دولت احمدي. خواهد عمومى مي

 راه  اى را بر جامعه حاآم آند تا جامعه بينش و آارآرد و دل سپردگى تازه
هاى دولتي، آابينه،  ها و سازمان اين آار در دانشگاه. خود را بپيمايد

ها انجام شده بود و ادامه  س، قوه قضائيه، بازرسيمجلس، فرماندهي، پلي
هاى  ها و رگ ها اين ماموريت را در مويرگ خواهد يارانه دارد و حاال مي

 ١٧ى  نژاد از مصوبه از اين رو دولت احمدي. فرعى به انجام برسانند
ى مجلس آه به شوراى نگهبان رفت رضايت ندارد و همان را  ماده
شوراى نگهبان . حساب ويژه در اختيار خودش: خواهد آه مى خواست مي

. گرا، اين مصوبه را مبهم توصيف و به مجلس بازگرداند با ظاهرى قانون
شوراى نگهبان آه طرفدار پروپا قرص اين دولت است در واقع گاهى در 

  .جهت خواست آن انجام داد
در بازگشت اليحه به مجلس معلوم شد که در اين فاصله احمدی نژاد از 

طرات کاری که برای انجام مأموريت توان افزای خود و جناح خود در مخا
او بر بهانه ها برای باز پس گيری اليحه . پيش گرفته بود؛ آگاه شده است

بهانه او، خواست اعمال قدرت مطلق در منابع خاص از . پافشاری کرد
. باالخره درخواست بازپس گيری مطرح و رأی گيری شد. يارانه ها بود

دردسر و .  نژاد با دو رأی کم تر توانست اليحه را پس بگيرداحمدی
جنبش های سياسی و اجتماعی . روزگاران تيره و نامعلوم سر راه ما بود

و برخورد قهرآميز با آنان زمانه را بر دولت تنگ تر و آينده را تيره تر 
 پس از انجام مذاکرات ١٣٨٨ دی ماه ١٥عاقبت در رأی گيری . می کرد
ي، رئيس مجلس با احمدی نژاد، در پی آن رأی گيری مجلس اليحه الريجان

را به نفع احمدی نژاد دست کاری کرد، تا او نتواند از بار مسئوليتی که 
 ١٥مجلس با اصالح ماده . زمانی آن چنان مشتاق آن بود؛ شانه خالی کند

به دولت . اليحه، نحوه فعاليت سازمان هدفمند سازی را مشخص کرد
ده شد، وجوه حاصل را به عنوان بودجه سازمان هدفمند سازی اجازه دا

دولت می توانست سازمانی زير نظر خود و به . يارانه ها اختصاص دهد
. تأسيس کند" هدفمند سازی يارانه ها"صورت شرکت دولتی به نام 

درست است که نظارت ديوان محاسبات در اليحه مصوب تصريح شده، اما 
مقوله تشريفات عمومی است و سدی بر سر راه در واقع اين نظارت از 

فقط مديريت وجوه در رأی گيری از اليحه . احمدی نژاد ايجاد نمی کند
اين نيز هنوز مايه ناخشنودی دولت است، اما به هر حال روند . حذف شد

کلی و جزيی حذف يارانه ها و مداخله مستقيم دولت در مصرف و کنترل 
ر حالی است که تازه در پس آن همه ماجرا اين د. منابع آن باز شده است

اجرای نادرست اليحه هدفمند : ، هنوز معرکه شروع نشده؛ الريجانی گفت
احمدی نژاد نيز . کردن يارانه ها عامل ايجاد فقر، قاچاق و تورم است

با مصوبه های مجلس تورم و فقر افزايش و قاچاق گسترش می : گفت
د يارانه ها پس از نقدی شدن نصيب باز تکرار کنم، مجلس می گوي. يابد

و من می ( همگان می شود و دولت می گويد ابتدا به نيازمندان می دهم 

دانم منظور، خودی هاست و اين چيزی نيست که رياست مجلس در واقع 
من می ) موضوع فقط نوعی رأی آوری آينده نگرانه است. آن را نپذيرد

بسی مشخص تر و متفاوت . ردگويم، نگفتم که اين هدفمندی هدف هايی دا
چنان که بارها پيش از . تر از عدالت و برخورداری همگانی و کارآمدی

اين نخستين نشانه ها از نصيب اقتصاد ملی و مردم فقير و . اين گفتيم
  . محروم است

می خواری و مستی ره و / ميخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت : گفت
ساقی اگر از حالت / پيمان شکنان بازپيمانه نمی داد به / رسم دگری داشت

ای کاش / برخيز جماعت، چه سخن ها که نگفتيم/ مجلس خبری داشت
  . يکی زين همه گفتن اثری داشت

گويد چند درصد افزايش درآمد  اى است آه مي  ايجاد توهم پولى نظريه-
ترى آاهش در  ترى دارد تا درصد بيش ها مقبوليت بيش پولى نزد توده

هاى دولت، مردم چند درصد  گونه سياست با اين. واقعى ايشانهاى  هزينه
گيرند  ترى پول مي دهند درصد به مراتب آم ى خريد واقعى از دست مي قوه

دانم به اين  نمي. گذراند دولت نيز بحران را از سرمي. شوند و خوشنود مي
در ادبيات آالسيك ايران . گويند ى اقتصادى در جوامع ديگر چه مي نظريه

  . اند ها به آن هيپوآريسى نام نهاده گويند رياآارى و غربي ه آن ميب
اى نابهنجار و اقتصادى  همه گسستگى و ناماليمات در جامعه با اين
رو با فروبستگى و روابط جهانى متشنج و ساختار سياسى بيرونى و  روبه

مندسازى  ى هدف عدالتى گسترده تكانه  درونى ناآرام، و با اين فقر، بي
ى  ى آور و بسته مبادا آه زان ميان دايره. يلى آارها ممكن است بكندخ

ادامه ...  سرسپردگى و - ياس- سرآوب - بلوا- طغيان- محروميت-تعدى
ها هم هميشه به  اما تعالى آگاهي. شكل بگيرد.....  محروميت -تعدى
ورى در بحر تامل وابسته  طرفى و فراغت و سپس غوطه خيالى و بي بي

ى باز و فراگير از محروميت شروع و به خرد و  شود آه دايره يم. نيست
فعًال در انتظار آشمكش . تا چه شود و چه آنيم. ى جمعى راه بيابد اراده

ى آن آه  قدرت بين دو جناح اصلى و هريك با دو سه جناح فرعى و نتيجه
  . مانيم هرگز تعادل پايدار نيست، مي
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