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ريشه هاي فقر را بايد در سياست هاي ارتجاعي 
 دولت كالن سرمايه داران جستجو كرد

  6ادامه در صفحه    

بيست و پنجمين سالگرد جان باختن 
) حيدر مهرگان(رفيق رحمان هاتفي 

 حماسه پايداري 

مسأله رسيدگي به وضع محـرومـان و     
كاهش دهشتناك فاصله فقر و ثروت يكي 
از شگردهاي تبليغاتي اساسي احمدي نژاد 
در دوران كارزار انـتـخـابـاتـي ريـاسـت          

سه سال پس از  . بود 84جمهوري در سال 
. آنهمه ادعا و قول توزيع عادالنه ثـروت    

گذاشتن پول نفت بر سر سفره محرومـان  
آخرين برآوردهاي اقتصـادي حـاكـي از        
تشديد بيش از پيش فاصله فقر و ثروت و 

 . تشديد بي سابقه محروميت است
در هفته هاي اخير بسياري از رسـانـه     
هاي همگاني ميهن ما از خطر فقر، رواج   
و افزايش آن ونيز پـيـامـدهـاي نـاگـوار         

فرهنگي ناشي از ايـن پـديـده      -اجتماعي
 .گزارش و مطالب متنوع منتشر مي سازند

انتشار چنين مطالبي تصادفي نيسـت و    
نشانگر نوعي نگرانـي ژرف از رشـد و           
گسترش فقر درجامعه كنوني ايران اسـت،  
بويژه با اعالم طرح تحول اقتصادي كـه    
شماري از مفسران سياسي و اقتصادي آن 

اين نـگـرانـي    .  را جراحي بزرگ ناميده اند
 . ابعاد جدي به خود گرفته است

روزنامه سرمايه  دراوايل تيرماه امسـال  
درگزارش از وضعيت توزيع درآمد دركشور 

آمارهاي سازمان مـلـل     ”  : از جمله نوشت
وكارشناسان نشان مي دهد درسال هـاي  

يعـنـي شـاخـص       ( ضريب جيني  86-85

درحال افـزايـش اسـت و        ) توزيع درآمد
متغير هاي تورم و بيكاري باعث بـدتـر     
. شدن توزيع درآمد درجامعه شده اسـت   

به اين سـو     1383ضريب جيني از سال 
روندي روبه رشد را نشان مي دهد، ايـن  
ضريب هم درجامعه شهري و هم جامعه 
روستايي روبه افزايش نهاده كه اين امـر  
نشان دهنده شكاف بين فقـيـر وغـنـي       

 ”.است
اين آمار درحالي انتشار يافته است كـه  
مطابق داده هاي رسمي بانك مـركـزي   
جمهوري اسالمي و وزارت اقـتـصـاد و      

اين آمـار  ( دارايي خط فقر مطلق كشوري 
بر حسب توزيع درآمـد و    ) حكومتي است
. هزار تومـان اسـت     400مصرف خانوار 

دراستان تهران خط فقر مطلق براي يك 
خورشيدي، 1386خانوار پنج نفره درسال 

بر همين اساس نيـز  .  هزار تومان بود650
درصـد   18رشد ساالنه خط فقر دركشور 

اعالم شده كه بدان معناست، ما هر سال 
شاهد فقير شدن تعداد بيشتري از افـراد    

با توجه به اين آمار، حدود !  جامعه هستيم
درصد جمعيت كنوني ايـران درخـط      35

فقر مطلق بسر مي برنند و قادر نيستـنـد   
حداقل مايحتاج زندگي خود را تـامـيـن      

دراين خصوص معاون اقـتـصـادي    .  كنند

حـمـايـت از      ” همچنانكه انتظاري مـي رفـت، اليـحـه        
كه دردوران فعاليت مجلس هفتم زير فشار مخالفت ” خانواده

و مبارزه وسيع زنان مبارز ميهن ما، مسكوت گذاشته شـده    
بود، با تشكيل مجلس هشتم و انتخاب علي الريجانـي بـه     
سمت رياست آن، دوباره امكان طـرح يـافـت و ايـنـبـار             
دركميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسـيـد و     
قراراست درصحن علني مجلس مطرح و به تصويب نهايـي  

اين اليحه براي نخستين بار توسط قوه قضايـيـه   !   نيز برسد
تهيه و تدوين گرديد و سپس براي بررسي و تدقيـق روانـه     
هيات دولت شد و با تاييد و تكميل به مـجـلـس شـوراي         
اسالمي ارسال و سرانجام درمجلس هشتم دركمـيـسـيـون     

مفاد اين اليـحـه بـه        . حقوقي و قضايي از تصويب گذشت
شدت ارتجاعي كه درصورت تصويب نـهـايـي اثـرات و           
پيامدهاي ناگوار اجتماعي درپي خواهـد داشـت، مـوجـب         
اعتراضات گسترده گرديده و واكنش منفي ميليون هـا زن      
ايراني وسازمان مدافع حقوق زنان و نيز احزاب و سازمان ها 

 .و شخصيت هاي ملي و آزاديخواه رابه دنبال داشته است
اليحه حمايت از خانواده، حقوق و جايگاه زن درجامعه را   
به مراتب بيش از اكنون تضعيف و نابرابري جنـسـيـتـي را       

دراين خصوص خانم شيـريـن عـبـادي       .  مي سازد” قانوني“ 
حقوق دان و از فعاالن شوراي ملي صلح، طي سـخـنـرانـي     

، اين 1387تيرماه  31دركانون مدافعان حقوق بشر به تاريخ 
ايـن     23اليحه را مورد اعتراض قرار داد و با تاكيد بر ماده 

اليحه كه عمال حقوق زن درجامعه را پايمال و نابـود مـي     
سازد، خواستار مبارزه وسيع زنان و همه مدافـعـان تسـاوي      

اليحـه  23ماده .  اجتماعي براي جلوگيري از تصويب آن شد
حمايت از خانواده شرط رضايت همسراول يا همسران قبلـي  
درازدواج مجدد مرد را كه از شروط اصلي قوانين فعلي است، 
حذف مي كند و شرط ازدواج مجدد را صرفا داشتن توانايـي  

  2ادامه در صفحه    
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 4ايجاد جو رعب و وحشت بااجراي احكام اعدام                                               ص 

اليحه اي به زيان جامعه و 

 شكوفايي خانواده

  3ادامه در صفحه    

 زندگي زيباست اي زيبا پسند
 زنده انديشان به زيبايي رسند             

 آنقدر زيباست اين بي بازگشت
 كز برايش مي توان از جان گذشت              

 سايه. الف. ه                                                       
 

بيست و پنج سال پيش، مزدوران جنايتكار رژيـم واليـت     
فقيه، پس از هفته ها شكنجه هاي وحشيانه و سـرانـجـام        
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درحقيقت ارتجاع حاكم با اين اليحه كوشـيـده   .  بين زنان مقرر مي نمايد” عدالت” مالي و رعايت
فرهنـگـي   -است رسم واپس مانده و ناپسند چند همسري را كه ريشه درعقب ماندگي اقتصادي

جامعه دارد، قانونيت بخشيده و به لحاظ تاريخي دستاوردهاي نزديك به يـك سـده مـبـارزه         
حقوقي نظير چند هـمـسـري،    –نيروهاي ترقي خواه كشور را درزدودن ناهنجاري هاي تاريخي 

نبايد فراموش كنيم شرط جلب رضايت زن درازدواج مجدد مـرد، درواقـع       .  خنثي و محو سازد
دستاوردي تاريخي است كه مبارزان نسل هاي پيشين جنبش زنان و احزاب و سازمـان هـاي     
ترقي خواه با پيكار خستگي ناپذير خود وارد متون حقوقي و قضايي ايران كردند و به نوبه خـود  
حاصل رشد جامعه و تحوالت مثبت و مترقي سده اخير ايران بويژه از انقالب مشروطيت به اين 

بنابراين اقدام مرتجعان حاكم درحذف اين شرط از متون قانوني، حركتي حسـاب  !  سو بوده است
دونكته بـرجسـتـه درمـاده       !  شده و دقيق قلمداد مي شود كه با منافع آنها انطباق داشته و دارد

اليحه حمايت از خانواده وجود دارد كه به درستي بر روي هردو از سوي جنبش دمكراتيك و 23
آزاديخواه كشور بويژه جنبش زنان تاكيد و با فشاري مي شود، نخست ماهيت كامال طبقاتي اين 
ماده است كه به كالن سرمايه داران، دالالن و همه غارتگران امكان چند همـسـري را مـي        

پيش ” : تير ماه خود خاطر نشان مي سازد 31خانم شيرين عبادي دراين باره درسخنراني .  بخشد
يك تعارف قانوني روي كاغذ است و هرگز به مرحله عمل ) درازدواج مجدد(شرط اجراي عدالت 

نخواهد رسيد، درباره شرط تمكن مالي، طبق قانون مرد بايد به دادگاه حساب بانكي و اسـنـاد     
مالكيت اش را ارايه دهد، اين يعني اگر مردي ثروت داشته باشد مي تواند زن دوم، سـوم و          

اليحـه حـمـايـت از          .  به هوسراني ثروتمندان دامن مي زند) 23ماده (چهارم بگيرد و اين ماده
اين اليحه نه تنها قانوني ضد زن است، بلكه ميان مردان هم تفـاوت  23خانواده و از جمله ماده 

اين جـنـبـه اليـحـه          ”  . گذاسته و تبعيض آميز است، مردان پولدار مي توانند هوس راني كنند
درواقع توسط نمايندگان سياسي كالن سرمايه داران وسرمايه بزرگ ”حمايت از خانواده”ارتجاعي

تجاري كه با نابودي توليد و اضمحالل صنعت و كشاورزي و فقط و فقط با فعاليت هاي انگلي 
و غير مولد صاحب ثروت هاي افسانه اي شده اند طرح و تصويب گرديده وناظر برمنافع واميال 

بي دليل نيست كه درمقابل اين اليحه شـاهـد واكـنـش       .  اين طبقه واليه هاي اجتماعي است
اعتراضي زنان طبقات محروم هستيم كه اين خود نكته اميدوار كننده و فـوق الـعـاده مـهـم          

نكته بعدي ماهيت عميقا . درمبارزه جنبش زنان عليه تبعيض جنسيتي و طبقاتي ارزيابي مي شود
زن ستيز اين ماده است كه طبق آن نابرابري جنسيتي قانونيت يافته و به دنبال آن نقش، مقـام  

درجـه  ” مخـلـوق  “ و ارزش واالي زن به عنوان يك انسان متساوي الحقوق درجامعه درحد يك 
اگر اين مساله را دركنار بي عدالتي و تبعيض . دوم و فاقد شان و مقام انساني تنزل داده مي شود

هم اكنون بـر    . ژرفاي فاجعه به خوبي آشكار مي شود.  جنسيتي كه امروزه وجود دارد قرار دهيم
پايه قوانين ناعاالنه وزن ستيز رژيم واليت فقيه، زنان پس از طالق ازحق حضانت فرزند  يـا      

برابر ارثيه دختران است، بعالوه قوانين موجود مـانـع      2فرزندان خود محروم اند و ارثيه پسران 
ازحضور زنان دربرخي مشاغل كليدي نظير قضاوت و رياست جمهوري بوده، ديه زنـان نصـف     

همه اين .  مردان و حق شهادت آنان درمراجع قضايي درمقايسه با مردان نابرابر و ناعادالنه است
تبعيض ها بعالوه صدها مورد بزرگ و كوچك ديگر درپيوند با حذف شرط رضايت زن بـراي      
ازدواج مجدد و قانوني شدن چند همسري به اين شكل گستاخانه، گوياي فاجعه اي اجتماعي با 

با اين اليحه جامعه بيش از پيش به قهقرا رانده شده و بنيان . پيامدهاي دراز مدت و ناگوار است
همين اليحه ارتجاعـي و زن       25از سوي ديگر درماده .  هاي خانواده متزلزل و نابود مي گردد

ستيز، برخالف واقعيت هاي اجتماعي، براي مهريه زنان هنگام ازدواج شروط متعدد قايل شده و 
اليحه حمايت ازخانواده ذكر شده اسـت، وزارت    25درماده . ازجمله برآن ماليات مقرر ساخته اند

اموراقتصادي و دارايي موظف است ساالنه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعالم كنـد و از      
اين بدان .  مهريه هاي باالتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدي ماليات بگيرد

معناست كه زنان ميهن ما پس از ازدواج درمقابل نداشتن حق طالق و اجازه ازدواج هاي مكرر 
درمكرر و بي قيد و شرط مردان ثروتمند ويا بهترگفته باشم دالالن تجار عمده و جـز ايـنـهـا       
مجبور خواهند بود براي مهريه اي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم نيست تا پايان زنـدگـي     
مشترك هم آن را دريافت كنند، درزمان عقد، ماليات پرداخت كنند به گفته يكي از وكالي زن   

اين خالف قانون است، وضع ماليات بر مهريه عجيب است، ماليات از درآمد گرفته مي شـود،    “ 
اليحه حمايت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارايي موظف است از مـهـريـه     25درحاليكه درماده 

باالتر از متعارف به صورت تصاعدي به هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند، اين ماده ابـهـام   
دارد، مثال چه كسي تعيين مي كند مهريه باال است، اصوال مهريه به رضايت طرفين بسـتـگـي    

زنان وقتي درقوانين از حقوق برابـر  ” . همين وكيل شجاع دردفاع از حقوق زنان مي افزايد”  . دارد
اليحه كامال  25برخوردار نيستند، غير از مهريه چيزي ندارند، وصول ماليات از مهريه طبق ماده 

 ”.غير عادالنه وناجوانمردانه است
تاريك انديشان واپس گرا حقوق و دسـتـاوردهـاي    ” حمايت از خانواده” به اين ترتيب با اليحه

با تصويب نهايي اين اليحه و اجـراي آن        .  تاريخي زنان و جامعه ايران را هدف قرار داده اند
بنيان هاي خانواده دركشور فرو خواهد پاشيد و جامعه سير قهقرايي طي كرده و نسل هاي امروز 

اين اليحه .  و فرداي ايران با ناهنجاري ها و دشواري هاي غير قابل پيش بيني روبرو مي شوند
و بطور كلي ديدگاه و عملكرد زن ستيز رژيم واليت فقيه انگيزه و ريشه طبقاتي و اجـتـمـاعـي     

ضمن مبارزه عليه تبعيض جنسيتي و براي برابري زن و مرد، بايد اين ريشه از بن بركنـده  .  دارد
 !شود

 ...ادامه  اليحه اي به ضرر جامعه 

كشاورزي عمالٌ هرگونه شانسي را از مردم فقرزده بـراي    
ايـن  .   اين كه بتوانند خودشان را تغذيه كنند، گرفته است

تفكر به غذا به مثابه يك كاالي محض بـرخـورد مـي        
 ”.كند

در اجـالس امسـال بـه          ”  8گروه “ سران كشورهاي 
كوشش هاي هدفمند خود براي سرهم بـنـدي كـردن        
برخي توافق ها در رابطه با اتمام مـذاكـرات در مـورد          
تجارت و ليبراليزه كردن داد و ستد در جهان در قـالـب       

، از   ” ديان كارنيكا“ .  ادامه دادند”  سازمان تجارت جهاني“ 
ايـن  “ :  فعاالن كارزار جهاني ضد فقر از اندونزي، گـفـت    

تراژدي است كه توسعه متكي بر بازار، يكي از عـوامـل     
عمده بحران غذايي حاضر، بنظر مي رسد كه از سـوي      

اين .   به عنوان راه حل مطرح مي شود”  8گروه “ رهبران 
يكي از رهبران كشاورزان ژاپنـي  ”   . حقيقتاٌ ترساننده است

گروه “ ما درك نمي كنيم كه چرا رهبران “  :  اظهار داشت
تظاهر مي كنند كه با توسل به تجارت آزاد بـيـشـتـر     ”  8

اين در حالي است كـه ايـن       .   بحران غذا حل مي شود
ليبراليزه كردن كشاورزي و بازار مواد غذايي بوده اسـت    

 ”.كه به بحران حاضر انجاميده است
در همين رابطه ”   8گروه “ بيانيه كشاورزان معترض به 

كشاورزان كوچك در سراسر جهان، مرد “  :  اشاره مي كند
و زن، نتايج نابود كننده تجارت آزاد و سـيـاسـت هـاي       
سازمان تجارت جهاني را روي زندگيشان و توليـد مـواد     

بيانيه در ررابطه بـا گسـتـرش      ”   . غذايي تجربه كرده اند
عملكرد سرمايه داري در تحميل تولـيـد كشـاورزي در        

آن “  :  كشورهاي فقير با هدف صادرات محض اشاره كرد
ها از حق كشور ها به حفاظت از بازارهاي بومي، حمايت 
از كشاورزان كوچك، و ارائه مواد غذايي در كشورهـايـي   

 ”  .است كه اين مواد در آنجا توليد مي شود، دفاع مي كنند
اين مشخص است كه فعاالن اجتماعي و مهمتر از آن   

بـرنـد كـه         مردم دنيا به روشني هر چه بيشتر پي مـي   
كشورهاي ثروتمند نه توان و نه تمايل به حل كردن اين 

كه واقف به  -معضالت جهاني را دارند، خود اين كشورها 
سعي دارند با كشيدن پاي كشـورهـاي     -اين امر هستند 
هايي اين چنيني، ديگران را شريك جرم  ديگر به همايش

كنند يا مقصر اعالم كنند و از آنها بخواهند كه اقـدامـي     
هايي از قبيل اين كه مصرف زياده از حـد       نظريه.  بكنند

جمعيت چين و هندوستان عامل كمبود مواد غـذايـي و       
گراني آن است، يا اين كه اين دو كشور رو به رشد عامل 
اصلي توليد گازهاي كربني هستند، نيز هدفـي غـيـر از        

كـه    –اي اين معضل جـهـانـي       پنهان كردن علت ريشه
. نـدارنـد    -داري اسـت     همانا ماهيت سودجويانه سرمايه

ترديدي نيست كه نه اين همايش سران و نـه هـيـچ          
همايش مشابهي كه بيشتر از صد كشور جهان از شركـت  

حـلـي بـه نـفـع             در آن محرومند، نخواهد توانست راه
گفتگـو در    .  پذير ارائه دهد ديده و آسيب كشورهاي آسيب

چارچوب سازمان ملل، براي مثال در مورد بـرخـورد بـا        
هـاي آب و هـوايـي           مسئله� گرمايش زمين و دگرگوني

هـاي     حـل    تواند فرايند مؤثرتري در يافتن راه جهان، مي
اما آنچه اهميت حياتي در اين زمينه دارد و .  مناسب باشد

 توان تأثير قاطع آن را ناديده گرفت،  نمي
جنبش مردمي در كشورهاي گونـاگـون دنـيـا بـراي          
برخورداري از يك زندگي انساني و شرافتمندانه، و مبارزه 

داري موجـد آن     هايي است كه نظام سرمايه عدالتي با بي
اش در حل مسـائـل      بوده است، نظامي كه اينك ناتواني

شود؛ نظامي  مبرم جهاني بيش از پيش بر همه روشن مي
اش حتي از  هاي اقتصادي كه براي برطرف كردن دشواري

هاي نظامي و به راه انداخـتـن    درگير شدن در ماجراجويي
هـاي     جنگ و نابودي كشورها و ملت ابا ندارد، از جنـگ 

هايش در يـوگسـالوي و      ترين نمونه جهاني گرفته تا تازه
 .عراق و افغانستان

 ...ادامه تاملي بر كنفرانس 



1387مرداد ماه   12شنبه     3   796شمارة  

 !آزادي براي همه زندانيان سياسي ايران

،  سرانجام رفـيـق رحـمـان       ” حيدر“ شكست مذبوحانه در برابر اراده اسطوره اي 
را به قتل رساندند و بدين ترتيب نسل آتي ميهن ما را  از   )  حيدر مهرگان( هاتفي 

يكي از  با استعداد ترين نويسندگان، شاعران، انديشمندان و انقالبي يي سـتـرگ    
 .محروم ساختند

هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران با انتشار اين خبر تكان دهـنـد،      
انقـالبـي   “ :  نوشت)  كه مدتها پس از جان باختن رفيق بود(   1367در شهريور ماه 

بزرگ، شاعر، نويسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار نامدار كشور، رفيق رحمان هاتفي 
، عضو هيئت سياسي وقـت حـزب و از رهـبـران و               ) ” حيدر مهرگان“ ( منفرد 

، كه سپس به سازمان نويد معروف شد، زير شكنحـه  ” گروه آذرخش“ بنيادگذاران 
 ” .هاي بهيمي رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي جان سپرد

خود را    رهبري ازبرجسته ترين چهره هاي بدين ترتيب حزب توده ايران، يكي
رحمان هاتفي كه در جريان دومين يورش وحشيانه و ناجوانمـردانـه   .  از دست داد

اسالمي به حزب توده ايران، به اسارت درآمده بود آخرين تحليـل   رژيم جمهوري
خود را با مقاومت اسطوره اي و با خون خويش بر ديوار سلولش اين چنيـن   رزمي
 ”!راه همان است كه من رفتم“: نوشت

رفيق رحمان مبارزه سياسي خود را با بدبيني به تاريخ و مبارزات حـزب تـوده     
، 1350و  45رحمان در جريان دوبار دستگيري اش در سال هاي .  ايران آغاز كرد

در ديدار با رفقاي رهبري حزب توده ايران، كه در بند دژخيمان سـاواك اسـيـر      
بودند سرانجام به اعتقاد به حزب رسيد و نقش برحسته اي در به پـيـش بـردن      

 1350مبارزه توده ها در دوران اوج گيري جنبش انقالبي ميهن ما در اواخر دهه   
 . ايفا كرد

رفيق رحمان درباره يافتن سيماي واقعي و آشنايي با  حزب توده ها خود ايـن    
مطلق بـه حـزب      ايماني من با بي.  قزل قلعه خلوت بود“ :  چنين مي نويسد

اخبار مربوط به تشكيالت تهران، دهان به دهان .  توده ايران وارد بند شدم
كه فردايش بايد  شبي.  در همان بند است ” خاوري“ مي دانستم .  گشت مي

دانستنـد   همه مي.  را ببينم”  خاوري“ رفتم، تصميم گرفتم  از قزل قلعه مي
 مصاحبه مـي  نزدش رفتم و مثل يك خبرنگار كه براي.  است كه اعدامي

نمي دانم اين گفتگو چقدر طول .  رود، سئواالتم را كردم و او آرام پاسخ داد
كشيد، اما مي دانم كه سپيده زده بود و من هنوز همه سئـوال هـايـم را        

انتظاراعدام را پشت سر مي گذاشت و من آخـريـن    او روزهاي. نكرده بودم
در حـال    .  وقت جدايي نتوانستم جلو اشكم را بگيـرم .  بازداشت را روزهاي
هنگام .  بود خدشه به حزب، باور نكردني آن سال ها، اين ايمان بي وهواي
 مـي  خواست بداند درباره آنچه شنيده ام، چه فكري مي”  خاوري“ جدايي 

...!آنچه را امشب شنيدم، تا حاال در رمان هـا خـوانـده بـودم        :  كنم، گفتم
سرمست از آن همه ايمان، از زندان آزاد شدم، اما هنوز بين خودم و حـزب  

 ”.فاصله زيادي مي ديدم
بالفاصـلـه    به حزب پيوست و 52رفيق رحمان هاتفي، سرانجام در سال 

با مراعات دقيق عدم تمركز، از داخـل  ”  گروه آذرخش“پس از بنيانگذاري 
و ”  حماسه گلسرخـي “. را آغاز كرد” پيك ايران“كشور همكاري با راديوي 

پـخـش   ”  پيك ايـران “سير و سرگذشت او كه در چندين نوبت از راديوي 
شد، خون جديدي به پيكر زخم ديده جنبش چپ و كمونيـسـتـي ايـران،       

پيش از دسـتـگـيـري          درآخرين ماه هاي رفيق شهيد هاتفي.  تزريق كرد
سـاواك    -اما رژيم شـاه    .  گلسرخي، توانسته بود تاثير عميقي بر او بگذارد

و دانشيان اين پيوند را از  از اطرافيان گلسرخي فرصت نداد و خيانت برخي
خود در باره مناسباتش با رفـيـق    هاي در بازجويي گلسرخي.  هم گسيخت

. چيز بر زبان نياورد و با اين راز به ميدان تيرباران رفت هيچ رحمان هاتفي
كـه  ”  حماسه گلسرخي“ مجموعه همه اين شناخت و مناسبات دو طرفه در 

و  رفقا، رحـمـان هـاتـفـي       .  نوشته شد، منعكس است بعدها توسط هاتفي
كه خـود را     تيزابي، از نوجواني با يكديگر آشنا بودند و از دوراني هوشنگ

. يافتند، در حقيقت، سايه به سايه يكديگر حـركـت كـردنـد       مبارز سياسي

شهـادت  .  بسياري از مطالعات و تحقيقات را مشتركا انجام دادند
. ضربه بزرگـي بـود     هاتفي تيزابي در شكنجه گاه ساواك، براي

 ”!كمر مرا شكست شهادت هوشنگ“: خودش بعدها گفت
. گسترش يـافـت    ”  آذرخش“ با همت  رحمان گروه انقالبي   

رفيق رحمان در اين سال ها با بررسي امكانات و با تـوجـه بـه      
را داد و بـه  ”  نويد“ شرايط كشور به حزب پيشنهاد انتشار نشريه 

كـه   بگذاريد بذرهاي اصيل را در زمينـي “ :  رهبري حزب نوشت
ترين حماسه امـروز،   بزرگ.  زند، بپاشيم سرنيزه آن را شخم مي

تدارك پرحوصله و پيگير فردايي است كه در آن قـهـرمـانـان         
براي اين .  خود را به قهرمانان خلق مي دهند منزوي خلق، جاي

مـاركسـيـسـم      نيرومند تر از تئـوري  پربركت، چه بذري فرداي
جـز   در ميهن ما، مـگـر چـيـزي         انقالبي؟ وماركسيسم واقعي

 ” حزب توده ايران است ؟ سرمشق نبرد پهلواني
حزب موافـقـت    در پاسخ به اين نامه شورانگيز بود كه رهبري

اعـالم داشـت واز راديـوي           داخلي خود را با انتشار نشريه اي
او .  بگذاريـد ”  نويد“ را ”  نام نوزاد“ پيشنهاد كرد كه ”  پيك ايران“

 كه رفيق هاتفي و به راستي. رود به استقبال وظيفه دشواري مي
فوق العاده و ذهن شكوفا و خالق تئوريـك و     در پرتو هشياري

اش به سهم خود توانست از پس اين وظيفه  استعداد تشكيالتي
 . برآيد دشوار و تاريخي

رفيق رحمان هاتفي به مثابه يك روزنامه نگار آگاه و متعهـد،  
با رژيم شاه نيز نقش به سزايي را در كل  در عرصه مبارزه علني

سردبيـر   57او كه از سال .  كشور به عهده داشت جنبش انقالبي
، پرتيراژترين روزنامه وقت كشور ما بود، با شجاعت كم ” كيهان“ 

سـازمـان    كرد و براي در راه آزادي مطبوعات مبارزه مي نظيري
و  انـتـشـاراتـي     دهي اعتصاب كاركنان اين مـوسـسـه بـزرگ      

را نيز ”  آيندگان“ و ”  اطالعات“ كشور كه اعتصاب در  مطبوعاتي
پشـت   از راه انتشار خبرهـاي  رفيق هاتفي.  داشت، رزميد در پي

 دهنده و بسيج گر و اخبار جنبش انقالبـي  پرده، مقاالت آگاهي
بر پيكر رژيم شاه فرود آورد و      ضربات سهمگيني”  كيهان“ در 

آن را از حدود صد هزار به يك ميليون و دويسـت   توانست تيراژ
رژيم جمهوري اسالمي كه از قدرت خالقيت فـوق  .  هزار برساند

العاده او به هراس افتاده بود، به مجرد استقرار، رفيق هاتفي را از 
 . بركنار كرد ”كيهان“ سمت سردبيري

در پلنوم هفدم، به رفيق رحمان پس از پيروزي انقالب بهمن، 
حزب توده ايران گـزيـده    كميته مركزي عضويت هيئت سياسي

حـزب بـه      از آن پس بخشي از وظايف سنگين تشكيالتي.  شد
در آن هنگام وزن كـارگـران   .  محول گرديد رفيق رحمان هاتفي

آگاه و انقالبي در صفوف حزب سنگين تر شده بـود و رفـيـق        
با هدف قوي تر كردن تركيب كارگري حزب، به سـهـم    هاتفي

، 62او تا هنگام دستگيري، ارديبهشت   . كرد خود تالش فراواني
رفيق رحمـان هـاتـفـي       .  داد به كار تشكيالت سر و سامان مي

همسال حزب توده ايران بود و بااشاره به اين مساله، هـر سـال     
حزب يك سال پـيـرتـر      “:  كه از عمرش مي گذشت مي گفت

 ”.شد
نام انقالبي بزرگ، رفيق رحمان هاتفي، در تاريـخ جـنـبـش       

او در   .  كمونيستي و كارگري ايران و جهان ماندگار خواهد بـود   
زمره قهرماناني چون خسرو روزبه است كه مبارزان انقالبي، بـه  
ويژه كمونيست ها، نسل در نسل در برابرش به احترام سر فرود 
 خواهند آورد و سرمشق مبارزه آگاهانه، هشيارانه، پيگير و درنگ

 .ناپذير، قرارش خواهند داد

 ...ادامه بيست و پنجمين سالگرد  
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

ايجاد جو رعب و وحشت بـااجـراي     
 احكام اعدام

 
تن در زنـدان اويـن     29مرداد ماه،  6در تاريخ 

اعدام گرديدند و تصاوير اجراي اين احكام غـيـر   
انساني توسط صدا و سيماي جمهوري اسـالمـي   

 . نيز به نمايش گذاشته شد
بنابه اظهارات مسئوالن قوه قضـايـيـه رژيـم       
واليت فقيه، اين افراد به اتهاماتي از قـبـيـل،        
تجاوز، سرقت مسلحانه، قتل عـمـد و تـحـت         
عناويني چون اراذل و اوبـاش دردادگـاه هـاي        
انقالب اسالمي محكوم و حكم آنان نيز پس از   

همزمان ايـن اقـدام     .  تاييد رسمي به اجرا درآمد
وحشيانه، مرتضوي دادستان تهران خاطر نشـان  
ساخت با اجراي مستمر طرح امنيت اجتماعي تـا  
پايان سال تهران به  ناامن ترين مـحـل بـراي      

 . قاتالن و قاچاقچيان تبديل خواهد شد
اعدام هاي فوق درجامعه بازتاب گستـرده اي    
همراه با تنفر و بيزاري عـمـومـي از چـنـيـن           

كانون مدافعان حـقـوق   .  وحشيگري هايي داشت
بشر دريك موضعگيري رسمي با محكوم نمودن 

از جعل عناوين مانند اراذل و اوباش ” احكام فوق
نظريه اصل قانوني بودن جرم و مجازات و فقدان 

اعالم نگراني كرده ” عنوان فوق درمسايل كيفري
اعدام شدگان ازسيستـم دادرسـي     ” و تاكيد نمود

 ”.منصفانه بي بهره بوده اند
اين اعدام هاي جمعي و تبليغات مشمئز كننده 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي پيـرامـون آن،     
صرفا با هدف ايجاد جو وحشت درجامعه صورت 

اعدام انسان هايي كـه از دادرسـي         .  مي گيرد
عادالنه برخوردار نبودند و درحقيقت حتـي اگـر     
جرمي نيز مرتكب شده بودند، مي بايد تـوسـط     
دادگاه صالحه و با روش هاي قانوني و مبـتـنـي    
برحقوق شناخته شده انساني محاكمه و مجازات 
مي شدند، ماهيت ضدانساني رژيم واليت فقيه و 

 .دستگاه قضايي آن را بار ديگر به اثبات رساند
بدون ترديد با چـنـيـن روش هـاي قـرون            
وسطايي نمي توان جامعه را مرعوب سـاخـت و     

 .برآن تسلط يافته و سكوت گورستاني برقرارنمود
همه احزاب و سازمان هاي ملي و مـيـهـن        
دوست ضمن محكوم ساختن اين اعدام هـا و      
نمايش آن درصدا وسيما، بار ديگر مخالفت خـود  
را با طرح ارتجاعي امنيت اجتماعي كه تاكـنـون   
موجب پيامدهاي منفي جدي درجامعه گـرديـده   
اعالم مي كنند و توقف و لغو احكام اعدام را از     

 .قوانين قضايي كشور خواستار هستند
 !آزادي براي دانشجويان دربند

  
درپي مـوج اخـيـر        
بازداشت دانشجـويـان   
درسراسر كشور بويـژه  
درشهرهاي تـهـران،      
تبريز، مشهد، اراك و     
زنجان ، شمار قـابـل     
توجهي از تشكل هاي 
مــخــتــلــف مــردمــي   
خواسـتـارآزادي ايـن      
بازداشت شـدگـان و       
پايان يافتن بـرنـامـه      
دستگيري ها، شده و با 
خانواده دانشـجـويـان    
دربند ابراز هـمـدردي     

 .نمودند
درهفته هاي گذشـتـه   
گزمگان رژيـم واليـت     

فقيه درسلسله اقدامات از قبل طراحي شده، دهها دانشجوي مبارز و ميهن دوست را به اتهامات واهي 
اين دستگيري ها درپـيـونـد    .  دستگير و روانه زندان كردند” گروه هاي ضد انقالب“ از جمله ارتباط با 

مستقيم با تحوالت داخل كشور و روندهاي فوق العاده مهم سياسي قرار داشته و بخشي از بـرنـامـه    
گسترده اعمال فشار و سركوب رژيم قلمداد مي گردد، به همين جهت نيز جنبش مردمي و گـردان    
هاي آن مانند جنبش كارگري و زنان به شكل وسيع به حمايت از دانشجويان پرداخته و هم ايـنـك   

 .خواستار آزادي آنها هستند
رژيم واليت فقيه دربرابر اين اعتراضات روبه گسترش، ضمن ادامه سياست فشار بـه جـنـبـش         
دانشجويي، براي آزادي برخي از فعاالن دربند وثيقه هاي چند ميليوني كه اغلب خانواده هـا تـوان       

ميليون تومان بـراي آزادي دو       300به عنوان نمونه وثيقه هاي . تهيه آن را ندارند، صادر كرده است
دانشجوي زنداني درمشهد از سوي دادگاه انقالب اسالمي صادر گرديده، عالوه بر اين از سرنـوشـت   

 .تعدادي از دانشجويان خبر دقيقي دردست نيست
دانشـجـوي      4مطابق اطالعيه هاي منتشره از سوي جنبش دانشجويي تا به امروز از وضعـيـت     

دانشجوي دانشگاه اراك،اطـالع مـوثـق از سـوي            1دانشجوي دانشگاه اهواز و  2دانشگاه تبريز، 
مسئوالن قضايي ارايه نگرديده است و خانواده هاي اين جوانان ترقي خواه و صلح دوست و مردمـي  
درنگراني عميق از بابت سرنوشت فرزندانشان ضمن مراجعه به مقامات ذي صالح، با پاسـخ هـاي     

 .مواجه مي شوند” اطالعي دردست نيست”،”خبرنداريم“
دانشجويان مبارز دربند، گروهي از آگاه ترين فرزندان اين آب و خاك محسوب مي شوند كه براي 
آزادي، صلح و عدالت اجتماعي رزميده و به همين علت از سوي ارتجاع حاكم مورد پيگرد و بازداشت 

مـا  .  اين جوانان ميهن دوست وفاداري آنها به منافع توده هاي مردم است” يگانه جرم.  قرار گرفته اند
دركنار همه نيروهاي ميهن دوست با قاطعيت خواستار آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي 

 !و از جمله دانشجويان دربند هستيم
 

 اعتراضات مردمي به تخريب محيط زيست
 

احداث جاده اي درپارك ملي گلستان كه يكي از مناطق حفاظت شده زيست محيطي ميهـن مـا     
قلمداد مي شود، موجب اعتراض گسترده فعاالن محيط زيست وتعداد قابل توجهي از تشكل هـا و      

 . انجمن هاي مردمي شده است
عمليات احداث جاده درپارك ملي گلستان را متوقف ” تيرماه درگزارشي با عنوان 30روزنامه اعتماد 

 .، به اعتراضات روبه گسترش و خودجوش مردمي دراين زمينه اشاره كرد”كنيد
كانون گسترش فضاي سبز و محيط زيست با تنطيم دو دادخـواسـت و     ”:دراين گزارش آمده است

تحويل آن به دادستان كل كشور و ديوان عدالت اداري، نسبت به عامالن و قاصران تخريب درپارك 
اين دادخواست ها، كه به دنبال تخلفات متعدد پيمانكار وزارت راه و       .  ملي گلستان اعالم جرم كرد

ترابري براي ترميم جاده پارك ملي گلستان و كوتاه آمدن سازمان حفاظت محيط زيست،تنظيم شده 
 ”.است از سوي كانون ها وانجمن هاي مختلف مردمي حمايت مي شود

دردادخواست هاي تنطيم شده، ضمن تاكيد بر ارزش هاي منحصر بفرد زيستگـاه پـارك مـلـي         
گلستان به عنوان مهم ترين و نخستين پارك ملي ايران از ديوان عدالت اداري درخواست شده، هـر  
چه سريعتر دستورجلوگيري، از عمليات اجرايي اين پروژه صادر گردد تا مانع نابـودي گـونـه هـاي         
منحصر بفرد گياهي و حيواني اين منطقه ثبت شده زيست محيطي كه داراي معروفيت جهاني نـيـز   

 !هست، به لحاظ قانوني شد
درسال هاي اخير با رواج اقتصاد داللي و مشاركت شركت هاي پيمانكاري وابسته به سپاه و بسيج 

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

و بنيادهاي انگلي، بسياري از مراكز حفاظت شده محيط زيست، تاالب هـاي  
نـمـونـه    .  به ثبت رسيده جهاني مانند تاالب انزلي با تخريب روبرو شده انـد   

جنگل ملي گلستان كه در نوع خود به لحاظ تنوع گونه هاي گياهي و حيواني 
از شهرت بين المللي برخوردار است، بي توجهي مسئوالن رژيم واليت فقيـه  
به امر خطير و بسيار با اهميت حفظ محيط زيست كشور را به اثـبـات مـي        

از ”  قـانـونـي   “ نكته قابل توجه درتخريب مراكز حفاظت شده، حمايت .  رساند
تخريب كنندگان و آن دسته از پيمانكاراني است كه به نهادها و بنيـادهـايـي    
چون بنياد مستضعفان، بنياد غدير، سپاه و استان قدس رضوي وابسته انـد و    

 .هيچ ارگان قانوني نيز توانايي برخورد با تخلفات آنها را ندارد
پيمانكار وزارت راه و ترابري در طرح جاده سازي درداخل جنـگـل مـلـي       

 !گلستان هم يكي از اين شركت ها است
 

 :هشدار انجمن روان پزشكان ايران
 !فقر و گراني اختالل رواني را افزايش داده است

 
در اوايل تيرماه امسال انجمن روان پزشكان كشور با تاكيد بـرتـوجـه بـه       
سالمت رواني جامعه، هشدار داد كه در سال هاي اخير به موازات رشد فقر و   
گراني مايحتاج زندگي اختالل رواني دركشور افزايش نگران كننده پيدا كـرده  

 . است
هزينه ”  : در اين خصوص دبير انجمن روانپزشكان ايران خاطر نشان ساخت

باالي مسكن، گراني امكانات زندگي و درآمد پايين از جمله داليل افـزايـش   
درصد ايرانيان به اختـالالت   25اختالل رواني در ايران است، طبق اطالع ما، 

روانپزشكي دچار هستند كه مي توان نمودهاي آن را در وسـواس، اخـتـالل      
 ”.شخصيتي و پرخاشگري ديد

اختالالت روانپزشكي درتمام دنيا در حال افزايش است ” : وي در ادامه افزود
شرايط سخـت  . چون زمينه آن را بايد در زيست رواني و اجتماعي جستجو كرد

زندگي و به ويژه مشكالت اقتصادي ناراحتي هاي رواني را افزايش مي دهد، 
سال پيش با يك شيفت كار مايحتاج زندگـي   20مثال در كشور خودمان، اگر 

تامين مي شد، االن امكان ندارد با يك شيفت كاركردن يك زندگي معمولـي  
داشت، كم شدن امكانات معيشتي باعث شده افراد و انسان ها تالش خود را   
چند برابر كنند و همين نوع مسايل زمينه رشد فشارهاي عصبي و اخـتـالل     

 .رواني را فراهم مي كند
در ضمن بدآموزي هايي مانند رواج خرافات و اعتياد و اختالف بين نسلي از 

 ”.عوامل افزايش اختالل رواني به شمار مي آيند
در اين گزارش به عدم دسترسي مردم به روان پزشك نيـز اشـاره شـده        

عالوه برآن انجمن روانپزشكان ايران نسبت به رواج داروهاي آرام بخش .است
برخالف نظر پزشك و روان پزشك واكنش نشان داده و استفاده وسـيـع آن     

 .درجامعه را نگران كننده ارزيابي كرده است
 

 !كارگران صنايع الستيك سازي بيكار مي شوند
 

پس از پيروزي انقالب با تالش كارگران و متخصصان ايرانـي، صـنـايـع       
 50استراتژيك توليد الستيك خود رو از حالت نيمه مونتاژ با ظرفيت توليدي   

هزار تن فرا روييد و درمقابل نـمـونـه     230هزار تن به صنعتي پويا با ظرفيت 
دولت احمدي نژاد .  هاي خارجي به رقابت قابل قبول و موفقيت آميز دست زد

در راستاي پيروي از دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و براي 
 40تقويت سرمايه بزرگ تجاري، تعرفه واردات تاير درسال جاري را به يكباره 

درصد رساند، اين اقدام زمينه ركود بـيـش از      10درصد كاهش داد و به زير 
هزار كارگر كـه بـخـش       15پيش اين صنعت را فراهم آورده و امنيت شغلي 

بزرگي از آنان از كارگران ماهرو ورزيده صنعت ايران به شمار مي آيند را مورد 
تهديد جدي قرار داده است و به اين ترتيب صنعت استراتژيك فوق با بحران 

اقدام دولت دركاهش تـعـرفـه واردات تـايـر            .  و چالش بزرگي مواجه است
به كشور با مخالفت كارگران و نيزانجمن صنفي صنعت تاير روبـرو  ) الستيك( 

گرديده، اعضاي انجمن صنفي توليد تاير ايران درنامه اي به احمدي نژاد بـا    
محكوم كردن سيل بنيان كن واردات و حمايت دولت ازاين هـجـوم افسـار      

اين صنعت كشور تاكنون مسير توليد محصوالت ” : گسيخته از جمله نوشتند
با كيفيت و استاندارد به منظور رفع نياز بازارهاي داخلي را با موفقيت طـي  

هزار تن درحـال   230كرده و ظرفيت توليد اين محصول استراتژيك را به 
حاضر رسانده است، انحصار جهاني تاير درطول اين سال ها همواره تالش 
كرده است تا با ترفندهاي مختلف بازرگاني كه مقابله با آن درتـوان ايـن     

اين مصوبه كـاهـش   .  صنعت ملي كشور نيست، بازار ايران را تصاحب كند
 ”.درصدي تعرفه واردات مشوقي براي آنان محسوب مي شود 40يكباره 

 15به دليل اشتغال مستقـيـم     ” : در بخش ديگري از اين نامه آمده است
هزار نفر نيروي كارو جلوگيري از توقف توليد درخـواسـت مـي شـود از           

افزايش واردات تـايـر       .  اقدامات شتاب زده و بحران آفرين جلوگيري شود
 ”.نگراني هايي را براي اين صنعت به وجود آورده است

درصد تعرفه وارداتي، اين صنعت كه نياز روز افزون  40با كاهش يكباره 
به فن آوري روزجهان دارد در مقابل سيل واردات توان رقابت خـود را از      
دست داده و واحدهاي توليدي الستيك سازي يكي پس از ديگري تعطيل 

كارخانه بزرگ و فعال با بـحـران    9با مصوبه اخير دولت حداقل .  مي شوند
روبرو و هزاران تن از كارگران بيكار شده و امنيت شغلي در ايـن رشـتـه        

كارگران صنايع الستيك سازي خواسـتـار   .  صنعتي كامال پايمال مي گردد
اقدامات جدي و فوري در مقابل واردات بي رويه تاير هستند، اين كارگران 
درعين حال با قاطعيت از برپايي سنديكاي مستقل خود حمايت كـرده و      

رفاهي شان ارزيابي مي   -فعاليت آن را در جهت تامين منافع عاجل صنفي
 !كنند
 

 !سنگسار، اين مجازات ضد انساني را متوقف كنيد
 

برپايه گزارشات منتشره، بارديگر گروهي از مردان و زنان كشور طـبـق     
احكام ناعادالنه محاكم قضايي رژيم واليت فقيه، به مجازات سـنـگـسـار     

 .محكوم شده اند
برخي از نهادهاي مدافع حقوق بشر درهفته هاي اخير به نقل از وكالي 

مرد را به مجازات سنگسـار  1زن و 8دادگستري اعالم نمودند، قوه قضاييه 
محكوم و اين عده دروضعيتي نامناسب ودلهره آور درزندان بـه انـتـظـار         

 !اجراي حكم روز شماري مي كنند
تن از حـكـم        9شبكه وكالي داوطلب كه از طريق وكالي مدافع اين 

سنگسار اطالع يافته، دراين خصوص خاطر نشان مي سازد بيشتر اين افراد 
از طبقات محروم جامعه اند و امكان مالي دسترسي به وكالي مـدافـع را     
نداشته و در غياب وكيل دردادگاه مجرم و به كيفر سنگسار محكوم شـده    

 .وهرلحظه نيز امكان اجراي حكم آنان وجود دارد
براساس اطالعات شبكه وكالي داوطلب، زناني كه به مجازات سنگسار 
محكوم هستند، اغلب از پايين ترين قشرهاي جامعه و درگـروه سـنـي          

يكي از وكاليي كه پرونده اين افراد را پيگيري مي .  سال قراردارند 40تا27
ما از رييس قوه قضاييه درخواست كرده ايم تـا حـد       ” : كند يادآوري كرده

امكان با مداخله خود از صدور حكم سنگسار جلوگيري نمايند، زيرا احتمال 
 ”.اجراي حكم هر لحظه مي رود

عالوه بر اين انجمن ها و نهادهاي مترقي و مدافع حقوق بشر دركشـور  
ضمن موضعگيري هاي خود درارتباط با اين احكام ضد انساني و غير قابل 
قبول خواستار حذف اين مجازات از قوانين به دليل آنكه، سـنـگـسـار بـا        

 . كرامت و شان انساني سازگار نيست گرديده اند
زنان و مرداني كه به چنين مجازات ضد انساني محكوم هستند خـود از    
قربانيان بي عدالتي و شكاف طبقاتي روزافزون درجامعه مـحـسـوب مـي       

اجتماعي و فرهنگي مرتجعان -جامعه اي كه سياست هاي اقتصادي.  شوند
حاكم آن را دردشواري ها وناهنجاري هاي شگفت آور و نگران كـنـنـده      

 .غوطه ور ساخته است
اخالقي و فرهنگي آن   -شكاف و نابرابري طبقاتي و پيامدهاي اجتماعي

با چنين روش هاي قرون وسطايي و ضد انساني قابل حل و الپـوشـانـي      
 .نيست

ما همصدا با همه نيروها، شخصيت ها و محافل آزادي خواه و مترقي بـا  
تاكيد بر لغو مجازات مرگ و اعدام به هر شكلي بويژه مجازات ضد انساني 

 !سنگسار،خواستار توقف احكام سنگسار براي محكومان اخير هستيم
 !سنگسار، اين حكم ضد انساني بايد متوقف واز قوانين حذف گردد
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نهاد برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري چندي پيش به صراحت اعتراف 
درصد جمعيت است و بقيه  20درصد درآمد در اقتصاد دردست  60بيش از ”  : كرده بود

درصد جامعه است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست تـعـداد    80درآمد در دست 
درصد افراد جامعه  80درصد جامعه مي باشد، يعني 50حدود )  فقر نسبي و مطلق( فقرا 

درصد امكانات و درآمد زندگي مي كنند، توزيع نامناسب درآمدها بـاعـث    40با كمتراز 
 ”. ...شده كه افراد فقير افزايش يابند

البته اين مقام مسئول دولت احمدي نژاد روشن نمي سازد كه علت اين پديده يعني 
افزايش تعداد فقرا درجامعه و توزيع نابرابر درآمدها و شكاف ميان فقير و غني چيسـت  
وعلت آن را دركجا بايد جستجو كرد؟ براي تشخيص اين علل و يافتن زمينـه هـاي     

طـرح  .  رشد و گسترش فقر، توجه به آخرين نمونه هاي مطرح خالي از فايده نـيـسـت   
تحول اقتصادي مثال روشن و زنده اي است كه ماهيت برنامه ها واهداف رژيم واليت 

احمدي نژاد و دستياران او تالش .  اجتماعي را هويدا مي سازد-فقيه درعرصه اقتصادي
معـرفـي   ” عدالت“ زيادي به كار مي برند تا اين طرح را ابتكار خود و نشانه پايبندي به 

اما اين طرح بخشي از راهبرد رژيم واليت فقيه محسوب مي شود كه مبتني بر .  سازند
دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است و پيش از روي كار آمدن دولت 

 . نهم تدوين و اتفاقا دردستور كار دولت هاي رفسنجاني و خاتمي هم قرار داشت
قانون برنامه چهارم توسـعـه   33محور اين طرح يعني حذف يارانه ها در بند ب ماده 

جمهوري اسالمي با برجستگي مورد تاكيد قرار گرفته و به عنوان يك الزام در پيوستن 
 . به سازمان تجارت جهاني معرفي گرديده است

هدفمند كردن يارانه ها طرحي ”تير ماه در مقاله اي با عنوان 24پايگاه خبري آفتاب 
هدفمند كردن يارانـه از اهـداف       ” : با اشاره به همين موضوع مي نويسد”  ... بايسته اما

قانون برنامه چهارم  33مطرح و مستمر در برنامه هاي پيشين توسعه به خصوص ماده 
توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادي و حتي الزامات تجاري و همينطور همكاري هاي 
بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني قابل توجيه خواهد بود، لذا ضرورت هـاي    

” . توسعه ايجاب مي كند تا دولت در برنامه ريزي و اجراي شايسته آن نقش بازي كند
بنابر اين همچنانكه پيداست صحبت بر سر ادامه برنامه هاي پيشين مبتني بر نسـخـه   
هاي مخرب و خانمان برانداز نوليبرالي است و آنچه فاقد اهميت مي باشد سرنـوشـت   

درعين حال هدف اصلي دولت احمدي نژاد از   .  مردم و توده هاي محروم جامعه است
تبليغات گمراه كننده و دروغين پيرامون طرح تحول اقتصادي، اوال تقويت اليه هـاي    
انگلي وفادار و پشتيبان دولت كنوني در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمـهـوري   
است و ثانيا اين تالشي درجهت تحكيم موقعيت جناح هاي معيني در طيف ارتـجـاع     

 .حاكم قلمداد مي شود
هزار ميليارد تومان است كه با حذف يارانه ها  90سخن بر سر تصاحب مبلغي حدود 

آن گذاشته شده، حذف يارانه ها حتي اگر مبلغي از آن هم بـه مـردم       ” تقسيم“ قراربر 
پرداخت شود، به معـنـاي   )  ماروي موقت تاكيد ويژه مي كنيم( بصورت نقدي و موقت 

افزايش قيمت ها و كاهش سطح دستمزد ها است، حذف يارانه درحقيقت همان طـرح  
دريك گزارش تحليلي كه از سوي حـامـيـان دولـت         .  واقعي ساختن قيمت ها است

 6احمدي نژاد اخيرا انتشار يافت گفته مي شود با حذف يارانه انرژي قيمت بـنـزيـن      
پـرسـش   .  بـرابـر خـواهـدشـد        8برابر و برق  10برابر، گاز مصرفي  30برابر، گازوييل

اينجاست با افزايش نفت، گاز و بنزين آيا ديگر كاالها وخدمات مصرفي گران نخواهد 
شد؟ و درضمن چه ميزان پرداخت نقدي يارانه به خانواده ها مي تواند پاسخگوي ايـن  

 !افزايش قيمت ها باشد؟
بنابر اين شعارهاي توخالي و بي پشتوانه حمايت از دهك هاي پايين جامعه و نقدي 
كردن يارانه ها صرفا براي عوام فريبي و جلوگيري از مخالفت توده اي با ايـن طـرح     

از پرداخت نقدي يارانه سخن مي گويند تا زيانبار ترين برنامه مبتني .  ضد مردمي است
مطابق برآوردي كه كليـه مسـئـوالن        ! برنوليبراليسم اقتصادي را در جامعه پياده كنند

رژيم فارغ از وابستگي جناحي بر آن صحه گذاشته اند، با اجراي طرح تحول اقتصادي 
 . درصد افزايش خواهد يافت 14تا 12/ 5نرخ بيكاري دركشور به 

به همين دليل است كه برخي جناح ها از پيامدهاي اجتماعي اين طرح كه مي تواند 
به .  اعتراضات اجتماعي و سياسي گسترده به دنبال داشته باشد به شدت نگران هستند

. هر جهت طرح تحول اقتصادي همراه با افزايش قيمت ها و رشد نرخ بيكاري اسـت   
 !جمع اين دو يعني گراني و بيكاري عبارت خواهد بود از گسترش پديده فقر

بنابراين با توجه به محتوي برنامه تحول اقتصادي و اصالح ساختار اقتصادي يافتن 
 !ريشه فقر و علت رواج سريع آن دشوار نيست

 ...ادامه  ريشه هاي فقر  

 ...ادامه چالش روند اصالحات 

هايش آن طور كه بايـد و شـايـد         قدرتش براي اجراي سياست
كـه اتـحـادي      ”  جنبش به سوي سوسياليسم” ... كند استفاده نمي

هاي اجتماعي است، فاقد يك خـط فـكـري       ناهمگون از جنبش
او در    .” روشن است و هر عضو آن به دنبال منافع خودش اسـت 

حزب كمونيست بوليوي، حزب سوسياليسـت،  “ افزايد كه  ادامه مي
ائـتـالف   “ هاي افراطي مائوئيست، كه در    ها و چپ تروتسكيست

اند، پيشنهاد نشست و ديداري  متحد شده”  انقالبي ضدامپرياليست
اند تا به تحليل و بررسي وضعيت بپردازند و  را با ايوو مورالس داده

 ”.نظرها و پيشنهادهاي خود را به اطالع او برسانند
آميز  هاي خشونت هاي درازي دستخوش تشنج بوليوي كه سال

بـرد،     بوده است، امروز باز در آرامش پيش از توفان به سـر مـي    
هـاي     كه در عمل همـه رسـانـه     ( هاي مخالف  توفاني كه رسانه

در تدارك به راه انداختن آن هستند و   )  شود بوليوي را شامل مي
اما نيروهاي مترقي بر اين باورند كه مـردم    .  زنند به آن دامن مي

بوليوي، كه با انتخاب مورالس تمايل و عزم خود را براي در پيش 
اند، بـه رغـم      هاي ژرف اجتماعي نشان داده گرفتن راه دگرگوني

شـان وجـود دارد،          ها و موانعي كه بر سر راه مـبـارزه     دشواري
هاي رأي، يا اگر الزم باشد حتـي بـا      توانند از طريق صندوق مي

. ها را به پيش ببرنـد  ها، مصممانه اين دگرگوني ريختن به خيابان
هـاي مـردمـي مـدافـع             گرايان، جنبـش  برخالف ادعاي راست

شناخته شده به عنوان مـركـز     (اصالحات در هر دو منطقه شرق 
شناخته شده به عنـوان  ( و غرب )  ثروت و ثروتمندان سفيد پوست

هاي  عليه كارشكني) هاي فقير اي با جمعيت زياد سرخپوست ناحيه
 .نوليبرالي ادامه دارد

 
تدوين شده بر پايه تحليل منتشـره در نشـريـه        

و مواضع اعالم شده حزب كـمـونـيـسـت       ” اومانيته“ 
 .بوليوي در رابطه با خطر جدايي طلبي

 1387تيرماه 

اجتماعي رژيم واليت فقيه با محوريت -سمت گيري اقتصادي
خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه، تـا بـه امـروز اثـرات           
اجتماعي دردناك باقي گذارده است، به اعتراف عضو كميسـيـون   
برنامه و بودجه مجلس هشتم درحال حاضر به دليل رشد فـقـر     

دالر تحت 2ميليون نفر از جمعيت ايران با درآمدي زير 6درجامعه 
ميليون نفـر  6پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند، 

ديگر نير پشت نوبت دريافت حمايت هاي سازمان هاي بهزيستي 
ميليون ايراني فقط با دريافت كمك هـاي   12هستند، درمجموع 

همين نماينده ارتجـاع  .  نهادهايي چون بهزيستي زندگي مي كنند
با توجه به تورم موجود از سـال    .  درمجلس خاطر نشان مي سازد

ميليون نفر زير  2قبل تا ماه هاي خستين سال جاري خورشيدي 
 !خط شديد فقر سقوط كرده و بر تعداد فقرا افزوده شده است

بدون شك با اجراي طرح تحول اقتصادي كـه جـمـهـوري         
. اسالمي آن را كليد تعامل خود با سرمايه جهاني قلمداد مي كنـد 

كالن سرمـايـه   ! فقر دركشور بيش از پيش گسترش خواهد يافت
داران و اليه هاي معيني از طبقه سرمايه دار ايران بويژه سرمايـه  
بزرگ تجاري، و متحد آن درحاكميت يعني سرمايه بوروكراتيـك  

به هميـن جـهـت      . برندگان اجراي طرح تحول اقتصادي هستند
رواج و گسترش فقر درجامعه پيوند تنگاتنگ با قدرت سياسـي و    

 . اقتصادي اين دو بخش سرمايه داري ايران دارد
فقر نتيجه سياست هاي رژيم واليت فقيه درخدمت به كـالن    
سرمايه داران قلمداد مي شود و دولت احمدي نژاد اكنون مجري 

 !گوش به فرمان چنين سياستي است
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 هاي روند اصالحات در بوليوي چالش

خواهان در چهار منطقه شرقي پـانـدو،      گر جدايي جريان طغيان
اي    بني، سانتاكروز و تاريا در بوليوي، كه بر روي هـم نـاحـيـه        

، كـه    ” هـالل مـاه    “ سازند به شكل و موسوم به  جغرافيايي را مي
 ”خواهانه دولت رئيس جمهور هاي ترقي خطري است در راه تالش

طلبانه در    هاي مردمي اصالح جنبش.  در اين كشور ” ايوو مورالس
هاي نـولـيـبـرالـي و           شرق و غرب عليه كارشكني هر دو منطقه

 .نيروهاي راست ادامه دارد
هايي بحـرانـي را      تحوالت سياسي در بوليوي اين روزها لحظه

نيروهاي ارتجاعي، اوليگارشي مرتجع، دولـت  .  گذارد پشت سر مي
آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، كارزاري گسترده را براي به 
عقب بازگرداندن اصالحات مترقي در اين كشور آمريكاي التـيـن   

ها، تالش براي جدايي يـا   يكي از اين كارشكني.  اند به راه انداخته
  چهار منطقه بوليوي است، كه در مـركـز مـبـارزه       ”خودمختاري“

هاست ميان دولت مركزي بـولـيـوي و       قدرتي قرار دارد كه سال
پس از بر سر كار آمـدن ايـوو       .  گرا جريان دارد اپوزيسيون راست

در ژانـويـه سـال        ”  جنبش به سوي سوسياليسم“ مورالس، نامزد 
گرايان تا حد زيـادي   ، موقعيت و نفوذ اين راست) 84بهمن (   2006
خـواه     سانتاكروز، يكي از اين مناطق جدايـي .  دار شده است خدشه

است، كه منطقه اقتصادي توانمندي در بوليوي است و در حـدود    
در هـمـيـن      .  درصد  اقتصاد كشور در آن متمركز شده اسـت  45

هـاي     داران، صاحبان شركـت  ترين زمين منطقه است كه پرقدرت
گرايان كماكان قـدرت را در دسـت دارنـد و                 بزرگ، و راست

پرسي مـاه مـه      در همه.  برند هاي نوليبرالي را به پيش مي سياست
در صـد رأي       50گذشته به سختي فقط نزديك به )  ارديبهشت( 

در سانتاكروز مردم به .  پشتيباني كردند ” خودمختاري“ دهندگان از 
اي مثل دو بـرابـر كـردن       فريبانه هاي مردم تدريج نسبت به وعده

حداقل دستمزد، كه عملي كردن آنها چندان آسان هم بـه نـظـر      
هم كـه هـمـيـن        در مناطق بني و پاندو. شوند آيد، نااميد مي نمي

اي  سابقه تفاوتي مردم به حد بي اند، بي گرايان حاكم قماش از راست
رسيده است، و اين در حالي است كه رأي آري يا حداكثر نزديـك  

)در مورد بني(درصد  كل رأي دهندگان ثبت نام شده است  50به 
نـگـرانـي    ).  از جمله در پـانـدو      ( ، يا حتي از اين هم كمتر است 

پرسي در منطقه تاريا هم از همين جـا     گرايان در مورد همه راست
 .ناشي شد

خواهي به قول معروف غول را از شيشه رهـا كـرده      تب جدايي
خـواه   نيروهاي ترقي.  آفرين شده است است و براي بوليوي مشكل

گيري اقتصادي كشور با اتكـا بـه قـدرت         براي مقابله با گروگان
هـاي احـتـيـاطـي         شان در مناطق شرق، دست به اقدام اقتصادي

انـدازي     از جمله، براي جـلـوگـيـري از دسـت         .  اند گوناگون زده
گرايان در  راست(داران بزرگ محلي  اوليگارشي سفيدپوست و زمين

و زمـيـن،     )  به طور عمده گـاز ( به درآمدهاي هيدروكربني )  شرق
يـا  ”  دپارتمـان “   9( هاي داراي ذخاير گازي  همتايان آنها در استان

پشتيباني خـود را از      )  اند استان تقسيم شده 100منطقه كشور به 
درصد ذخـايـر گـاز       90اند كه  ايجاد يك منطقه دهم اعالم كرده

اين تدبير احتياطي، ذخاير گـاز ايـن     .  كشور را در بر خواهد گرفت
ناحيه را از دسترس يك دولت منطقه اي احتمالي تحت كـنـتـرل    
. نيروهاي هوادار خودمختاري مناطق دور نگـاه خـواهـد داشـت        

ترديد منجر به تندتر شدن آتـش   اجراي چنين تدبيري ناگزير و بي
گرايان حاكم بر مناطق  خواهي خواهد شد، كه راست طغيان جدايي

شرقي اميدوارند از آن پيروز در بيايند، حتي پـس از بـه حـراج          
 .هاي اخير گذاشتن ذخاير طبيعي آن در سال

ديگر جبهه مبارزه، قانون اساسي جديد است كه هنوز بايد بـه    
نيروهاي مرتجع مخالف اصالحات كنوني .  پرسي گذاشته شود همه

بوليوي تمام تالش خود 
برند كه در  را به كار مي

راه تكوين و تصويب و   
اجـراي يـك قـانــون        
اساسي دموكراتيك در   
اين كشور مانع ايـجـاد   

در قانون اساسـي  .  كنند
پيشنـهـادي مـجـمـع        

هـايـي      مؤسسان نشانه
وجود دارد حـاكـي از       
فاصله گرفتن از الگوي 
اقتصادي طرفدار بـازار    
كه تا كنون در كشـور    
حاكم بوده است و ايـن  
امر به ويژه در بندهـاي  
پيشنهادي مربـوط بـه     

ملي كردن منابع طبيعي و نيز اصالحات ارضي براي پايان دادن بـه مـالـكـيـت            
اما در آن موادي هم وجود دارند كه .  شود هاي كشاورزي بسيار بزرگ ديده مي زمين

از يك طرف، در متن اين .  توانند موجب پس راندن برخي از متحدان دولت شوند مي
شـود   به طور افراطي ديده مي)  ها سرخپوست( ها  قانون اساسي روح هواداري از بومي

هـاي   كه همين سبب انتقادهاي شديد از آن شده است، و از سوي ديگر هم گرايش
ضدكمونيستي و ضدسنديكايي محافل بومي پيرامون دولت مورالس است كه مـورد  

عالوه بر اينها، چالش بزرگتري كه در برابر دولت قرار دارد، تقويـت  .  انتقاد قرار دارند
درصد بـازرگـانـي و         40يك اقتصاد سالم و ايجاد شغل است، آن هم در حالي كه 

اما موفقيت در اين امر گـامـي     .  صنايع دستي كشور متكي به بخش غيردولتي است
 .مؤثر در راه بازگرداندن مهاجران خارج از كشور به كشور باشد

هاي عمومي وجود دارد، بـه ويـژه      امروزه، با وجود تهديدي كه از سوي نارضايتي
هـايـي      درصد تورم، اما ترديدي نيست كه در دو سه سال اخير پيشرفت 8نسبت به 

ايوو مورالس، نخستين رئيس جمهور منتـخـب از مـيـان         .  هم صورت گرفته است
تـقـسـيـم     “ هايش را در مـورد       هاي بومي بوليوي، عمل كردن به وعده سرخپوست

درصد افزايش يافته اسـت و بـه          20دستمزدها . آغاز كرده است ”تر كيك عادالنه
بيمارسـتـان    40امروز، .  هاي كم داده شده است هايي با بهره هاي كوچك وام شركت

جديد كه با همكاري كوبا ساخته شده است، بسياري از مناطق روستايي محـروم را    
 .اند تحت پوشش قرار داده

هاي نفت و گاز و تلفن، تأمين پشتوانه مـالـي يـك       همچنين، ملي كردن شركت
پـذيـر    نظام بازنشستگي سراسري و پرداخت يك حداقل حقوق بازنشستگي را امكان

شـود كـمـك بـزرگـي بـه              اي كه به محصالن داده مي كمك هزينه.  كرده است
هاي فقير بوده است و جوانان و نوجوانان بيشتري را در مدرسه نگاه داشـتـه    خانواده

كارزار مبارزه سراسري با . است بدون آنكه مجبور به كار كردن و پول درآوردن باشند
 ).درصد بود  60نرخ باسوادي (سوادي هم در شرف رسيدن به سرانجام است  بي

ترديد به همبستگي  زنند، بي خواهان به آن دامن مي هاي كنوني كه جدايي اما تنش
رهبـران جـنـبـش سـراسـري           .  زند نيروهاي سياسي، اجتماعي و نظامي ضربه مي

، كـه    ) ” براي دموكراسي اجتمـاعـي  “ و مخفف ”  توانيم ما مي“ به معناي ”  پودموس“ 
همان حزب رئيس جمهور سابق خورخه كوئيروگا و بزرگترين حزب مخالف دولـت    

با اين وجود، قدرت .  را نوشتند”  خودمختاري“ نويس مواد قانوني  مورالس است، پيش
مورد چالش قرار گرفته است، به ويژه در   ”  هالل ماه“ و اعتبار آنها اكنون در منطقه 

سانتاكروز كه روبن كوستاس، فرماندار سانتاكروز، اكنون به صورت يك حاكم مطلق 
)بزرگترين فدراسيون سنديكايي كشور( ” مركز كارگران بوليوي“. كند نمايي مي قدرت

سازي است، نيز بر سر ايـن مـوضـوع       ها و مخالف خصوصي ، كه حامي ملي كردن
 .خودمختاري دچار تفرقه و اختالف شده است

هـا،     هاي افراطي هم صداي خود را نسبت به شكل ملي كردن در اين ميان، چپ
در ارتش هم اختالف ميان .  اند يعني بازخريد سهام به جاي سلب مالكيت، بلند كرده

بسياري .  شود پايه ديده مي و افسران ميان)  اند كه وفادار به دولت( فرماندهان بلندپايه 
شـان نسـبـت بـه            تفاوتـي  از فعاالن حقوق بشر نيز از ارتش و پليس به خاطر بي

 .كنند هاي نژادي و ضد بومي به شدت انتقاد مي خشونت
دولـت از    “ ماركوس دوميك، دبير اول حزب كمونيست بوليوي، معتقد است كـه    

  6ادامه در صفحه    



خودشان بايد بكننـد  
 .بپردازند

همـچـنـيـن، در       
” 8گروه “ موافقتنامه 

اي به اين نشد  اشاره
كه حتي مطابق بـا    

هـاي قـبـلـي          قرار
 8خودشان هم اين   

ميـلـيـارد     30كشور 
دالر در پــرداخــت     

هاي مالي بـه   كمك
كشورهاي فقير دنيـا  

و البته .  عقب هستند
طبيـعـي بـود كـه         

ها نيز نشـد و        سوخت هاي ناشي از توليد زيست اي به آسيب اشاره
هاي دولتي آمريكا و اتحاديه اروپا هم سخني گـفـتـه       برضد يارانه

تهـيـه   ( با توجه به استراتژي آمريكا در افزايش مصرف اتانول .  نشد
شـد     براي كاهش اتكا به نفت كشورهاي ديگر، مـي )  شده از ذرت

حدس زد كه جورج بوش به آساني گردن به خواست كاهش توليد 
 .ها نخواهد گذاشت سوخت زيست

نيروهاي مترقي و سازمان هاي غير دولتي فعال در امور توسعه و 
در ارزيابي هاي خـود نشـسـت        ”  جهان سوم“ مسائل كشورهاي 

فـاقـد   ”  8گـروه    “ امسال را هم بر رغم هياهوي تبليغاتي سـران    
هرگونه دستاوردي در رابطه با حـل مسـائـل عـاجـل فـراروي             

، صـدر كـارزار     ” كومي نايدو“ .  زحمتكشان و فقراي جهان دانستند
ايـن  “ :  در خاتمه اجالس گفت”  فراخوان جهاني اقدام  بر ضد فقر“ 

” 8گـروه    “ نشست خيانتي ديگر به فقرا و شهروندان كشورهـاي    
نتايج اجالس نمايش دهنده عدم درك مسايل اساسي اي ”  “.است

است كه گرسنگي و بيچارگي در بسياري از كشورها را باعث مـي    
كشور فشار بيشتري روي    8ما اميدواريم كه شهروندان اين .   شود

”  . رهبران خود كه عمالٌ با واقعيت ها بيگانه هستـنـد، بـگـذارنـد       
نبود هيچ گونـه بـحـث      “ در ادامه اظهار داشت كه ”  كومي نايدو“ 

.  ها حقيقتاٌ تاسف بار اسـت    سوخت واقعي در رابطه با عواقب زيست
آنجا هائي هم كه به بهداشت، آموزش و آب اشاراتي مـي شـود،       
متاسفانه كوششي براي اختصاص بودجه و منابع مالي براي آن هـا  

 ” .و يا توافق بر سر يك زمانبندي براي عمل نمي شود
گروه “ كوشش هاي “  :  نماينده يك كارزار بين المللي ديگر گفت

براي توسعه بازارهاي آزاد و كارآ در رابطـه بـا مـحـصـوالت          ”  8
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امسال سي و چهارمين نشست ) ”8گروه “يا  8G(كشور ثروتمند جهان  8سران 
تير در ژاپن و در حالي برگزار كردند كه جهان  19تا  17شان را در روزهاي  ساالنه
” 8گـروه    “ اجالس سـران    .  داري با ركود اقتصادي شديدي رو به روست سرمايه

معموالٌ به مثابه نمايشي از كوشش كشورهاي سرمايه داري براي هماهنگ كردن 
سياست و عملكرد هايشان در قبال عمده ترين مسائل كليدي جهان سازمان دهي 

تـريـن      همايشي است غير رسمي از سران عـمـده     ”  8گروه “ اجالس .   مي شود
كشورهاي سرمايه داري جهان، يعني فرانسه، ايتاليا، ژاپن، آلمان، بريتانيا، آمريكـا،  

هاي ديگر در سـطـح وزيـران در         كانادا و روسيه، كه به دنبال يك رشته نشست
تري مثل كار و اشتغال، توسعه، انرژي و امور خارجي تشكيـل   هاي مشخص زمينه

المللي انرژي  امسال، عالوه بر ميهماناني كه از اتحاديه آفريقا، آژانس بين.  شود مي
اتمي، سازمان تجارت جهاني به همايش سران دعوت شده بودند، هشـت كشـور     
عمده اقتصادي ديگر، يعني چين، هندوستان، برزيل، آفريقاي جنوبي، مـكـزيـك      

، و كره جنوبي، اندونزي و استراليـا نـيـز      ) ” كشور بزرگ رو به رشد“   5موسوم به ( 
گرمايش زمين، بحران . فرصت يافتند در يك نشست ويژه در همايش شركت كنند

مواد غذايي، كمك به كشورهاي آفريقايي، مسائلي مثل تروريسم و خلـع سـالح     
، و اقتصاد جـهـانـي از جـملـه            ) در ارتباط با زيمبابوه، ايران و كره شمالي( اتمي 

 .هايي بودند كه در دستور كار نشست امسال قرار داشتند موضوع
هاست كه دانشمندان و كارشناسان و فعاالن محيط زيست خواستـار   اكنون سال

كاهش توليد گازهاي كربني هستند، كه كشورهاي پيشرفته صنعتي و بـه ويـژه       
شود كه مـيـزان تـولـيـد         گفته مي.  ترين توليدكنندگان آن هستند آمريكا از بزرگ

 .درصد افزايش يافته است 10سال گذشته حدود   18گازهاي كربني در آمريكا در 
ريزي  هاي برنامه هاي دولتي اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا، و هدف يارانه

هاي كشـاورزي   ها كه منجر به كاهش سطح زمين سوخت شده آنها در توليد زيست
آور    براي توليد مواد غذايي شده است، دست در دست هم موجب افزايش سرسـام 

ها تن از مردم دنيا را در      قيمت مواد غذايي در دو سال اخير شده است كه ميليون
زدايي تحميلـي در     سازي و مقررات خصوصي.  خطر گرسنگي مزمن قرار داده است

الملـلـي پـول و         هايي مثل صندوق بين كشورهاي وارد كننده تحت فشار سازمان
هاي غذايي در  بانك جهاني، و در نتيجه نابود شدن توان كشاورزي و توليد فراورده

هاي  اين كشورها در رقابت با صادر كنندگان كشورهاي ثروتمند كه از مزيت يارانه
داري را يكه تـاز بـازار      دولتي برخوردارند، صادركنندگان كشورهاي بزرگ سرمايه

 .مواد غذايي كرده است
اگرچه در نخستين روز همايش، به سران هفت كشور آفريقايي از جمله تانزانيا و 

شـان بـا        آفريقاي جنوبي و الجزاير فرصت داده شد تا درباره وضعيت كشورهـاي 
هـا و دسـت          به بحث بنشينند، اما برخالف عكـس گـرفـتـن      ”  8گروه “ سران 
هاي مالـي بـه      هاي به ظاهر گرم، نه تنها هيچ نشاني از تعهد براي كمك فشردن

هاي پيش نيـز   هاي داده شده در سال كشورهاي فقير جهان ديده نشد، بلكه وعده
ميـلـيـون     7در سايه ترديد قرار گرفتند، از جمله در زمينه تأمين دارو براي درمان 

توافقنامه رهبران نيز كه در روز دوم همايش منتشر شد و در     .  بيمار مبتال به ايدز
هوايي، آفريقا و بحران مواد غذايي  و هاي اقتصاد جهاني، تغييرات آب آن به موضوع

براي مثال، در .  ارزش نبود معنا و بي هاي توخالي، بي اشاره شده بود، چيزي جز واژه
، اوالً معلوم نبود كاهش نسبت به 2050مورد كاهش توليد گازهاي كربني تا سال 

كشور بـدون هـيـچ تـعـهـد            8، و دوم اين كه سران )2008يا  1990(كدام مبنا 
مشخصي فقط بيان آرزو كردند، آن هم به شرط آن كه همه كشورهاي ديگر دنيـا  

بيانـيـه   ”  كشور بزرگ رو به رشد 5“ در جريان همايش، !  اي بدهند هم چنين وعده
 2050و      2020تا سال   ”  8گروه “ مشتركي صادر كردند و خواستار آن شدند كه 

درصد سطح سـال   95درصد و  40شان را به ترتيب به  ميزان توليد گازهاي كربني
شان، به آنـچـه      برسانند، و به جاي موعظه براي ديگران در مورد مسئوليت 1990

 كمك  مالي رسيده

دالر 160كانادا                                            -از آتاوا    
دالر 50با ياد شهيد آراز محمد از كانادا                             

دالر 2000از طرف هواداران حزب در مينه سوتا                  
كرون 200به ياد رفيقان گمنام                                     
كرون 100حكمتي                                                    

  2ادامه در صفحه    

 تأملي بر كنفرانس سران كشورهاي ثروتمند جهان


