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    6ادامه در صفحه 

جايگاه و نقشِ ايران در 
معامالت حوزه درياي 

 خزر

برنامه هايِ اقتصادي رژيم درخدمت منافعِ 
 كدام اليه ها و طبقات اجتماعي است؟

معضل مسكن به خصوص براي قشرهاي ضعيف،كم 
درآمد و زحمتكش در رژيم واليت فقيه، عـمـري بـه        

سـال     30در طول بيش از .  درازاي خود اين رژيم دارد
حاكميت جمهوري اسالمي، بررغم وعده و وعيـدهـاي   
توخالي،  مشكل تامين مسكن هميشه به عنوان يـك    
معضل جدي و حل نشده و يك روياي دست نيافتـنـي   

دلـيـل   .  براي زحمتكشان ميهن مان وجود داشته و دارد
اصوال سياست هاي اجرا شده .  آن كامال مشخص است

در زمينه هاي مسكن نه مبتني بر تامين آن بـه نـفـع       
قشرهاي مختلف، بلكه امكاني بهينه براي قشـرهـاي     
مخصوص و محدود جهت كسب سودهاي نجومي بوده 

كنترل همه جانبه بخش خصوصي بر عرصـه  .  و هست

     2ادامه در صفحه 

سرنوشت ميليون ها ايراني، به ويژه طـبـقـات      
محروم جامعه، با اجراي سياست هاي اقتـصـادي   
ارتجاع حاكم در هاله اي از ابهام قـرار گـرفـتـه       

در هفته هاي اخير اين پـرسـش كـه بـا         .  است
تصويبِ نهايي اليحه بودجه، كه در آن اجـراي      
بخشي از برنامه آزادسازي اقتصادي در نظر گرفته 
شده و نيز قانون هدفمندسازي يارانه ها، نوسانات 
قيمت كاالها و خدمات، گرانيِ اجناس و در يـك  
كالم، نرخ تورم چه اندازه خواهد بود؟ از سـوي      

نگراني از .  اكثريت مردم ميهن ما مطرح مي گردد
آينده و نبود امنيت شغلي واقعيتي است كه حتـي  

 . دولت كودتا قادر به كتمان آن نيست
ولي رييس دولت كودتا به جـاي پـاسـخ بـه         
پرسش هاي مردم، با فريب كاري مي كوشـد از    

محمود احمـدي  .  زير بارِ مسئوليت شانه خالي كند
،  يعني در كم تر از   88اسفند ماه  28نژاد در روز 

ساعت به تحويل سال نو مانده، طـي يـك        48
بـا نـحـوه      ...  “ :  برنامه تلويزيوني اعـالم داشـت    

تصويب اليحه هدفمند سازي يارانه ها در مجلس 
مردم ضرر مي كنند و راه حل اين است كـه بـا       
همه پرسي از مردم بخواهيم كه آيا مي خواهـنـد   

نبايد دولت را بـه انـجـام      ...  قانون اجرا شود يا نه
كاري كه به ضرر مردم است مكلف كرد و دولـت  

در ” .كاري را كه به ضرر مردم باشد اجرا نمي كند
فاصله زماني اندكي پس از اين موضـع گـيـري،      
           رييس كمسيون اقتصادي مـجـلـس از قصـد
نمايندگانِ حاميِ محمود احمدي نژاد در مجلـس  
شوراي اسالمي براي ارائه يك طرح دو فوريـتـي   

به منظورِ تامينِ نظرِ خاص دولت پـيـرامـون      
هدفمند سازي يارانه ها از طريـق افـزايـش      

هزار ميـلـيـارد     38تا  35درآمدهاي دولت به 
در .  تومان از محلِ اجرايِ قانون، خـبـر داد      

نماينده ديگر مجلس ،از چهره هاي  3مقابل، 
شاخص جناح ديگرِ طيف ارتجاعِ حاكـم، بـا     

ريـيـس قـوه      “ :  انتشار بيانيه اي تاكيد كردند
مجريه حق سرپيچي از قوانين مصوب مجلس 

علي الريجاني نيز خـاطـر نشـان        ”  . را ندارد
ساخت كه، مجلس در تصميم خود تـجـديـد    

اوج گيريِ كشمكش ميـان  .  نظر نخواهد كرد
دولت و مجلس، پايِ ولي فقيه را به مـيـدان     

علي خامنه اي با مانوري حساب شـده  . كشاند
از يك طرف بار اجراي اين هدف “: اعالم كرد

بزرگ بر دوش دولت است، بنابرايـن هـمـه      
دستگاه ها از جمله دستگاه قانون گذاري بايد 
به دولت كمك كنند، از طرف ديگر دولت نيز 
بايد به آنچه مراحل قانوني را گذرانده و قانون 

سال نو خورشيدي بـا ايـن     ”  . شده عمل كند
كشمكش جدي و حاد آغاز گرديـد و بـايـد        
شاهد ژرفش باز هم بيشتر اين اختالف در ماه 

به هر روي، وضعيت اقتصادي .  هاي آينده بود
كشور با توجه به اليحه بودجه امسال و ديگر 
برنامه هاي اقتصادي دولت كودتا، با چـالـش   

هـنـگـام بـحـث        .  هاي بزرگي روبه رو است
پيرامون اليحه بودجه در مجلس، نمايندگـانِ  
فراكسيون اقليت، يعني هواداران اصالحات، با 

بيست و سومين نشست معـاونـان وزراي     
خارجه كشورهاي كناره بزرگ ترين درياچـه  

در ايـن    .  جهان، در شهر باكو بـرگـزار شـد     
نشست برخي از مهم ترين موضـوعـات، از     
قبيل توافق نامه تامين امـنـيـت خـزر در           
چارچوب فعاليـت هـاي ادارات و دوايـر            
مرزباني، گمركي مورد بحث و تبادل نـظـر     

 . قرارگرفت
در خصوص اين جلسه مسئوالنِ ذي ربـط  
جمهوري اسالمي واكنش هاي مـتـفـاوتـي     
داشتند كه حاكي از نبود يك راهبرد منطقـي  
و مبتني بر منافع ملي ايران در حوزه دريـاي  

رامين مهمان پرست، سخنـگـوي   !  خزر است
وزارت خارجه دولت كودتا، طي گفت و گويي 

، در   88اسفند مـاه       19با خبرگزاري مهر، 
ارزيابي بيست و سومين نشست مـعـاونـان      
وزراي خارجه كشورهاي حوزه درياي خزر از 

فضاي “ تلطيف“به دنبالِ 
مطبوعات و به بند كشيدنِ 

 روزنامه نگاران
فضاي سينمايِ “ تلطيف“اينك 

مستقل و به بند كشيدنِ فيلم 
 سازان مردم گرا

از زماني كه آقاي احمدي نژاد آمده اند نگذاشتـه  
براي يك فيلم ساز چه . . .  هيچ گونه فيلمي بسازم 

. . . چيزي انتحاري تر ازاينكه نتواند فيلمي بسـازد    
من وقتي مي توانم زندگي كنم كه بتوانم فيـلـمـي    

 در واقع زمان هاي فيلم سازي است. بسازم
حاال كه نتوانسته . كه زندگي من معنا پيدا مي كند

نمي گذارند فيلم بسازم حد اقل بايد حرفم را     ام و
من وقتي فيلم نمي سازم يعنـي زنـدانـي      . . .  بزنم 

 . . . .هستم، چه در داخل زندان وچه در خانه باشم 
درد دل آقاي جعفر پناهي، چند روز پيش 

 .از دستگيري
 ).تلويزيون فارسي بي بي سي: به نقل از(
 

جعفر پناهي، فيلم ساز هنرمند سينماي مستـقـل   
، ” باد كنك سفيـد “ ايران، آفرينشگر آثاري همچون 

معضل مسكن در رژيم 
 واليت فقيه

     3ادامه در صفحه 

       5ادامه در صفحه 
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تاكنون به علت سياست مـداخلـه جـويـانـه        .  اقتصادي و سودآور است
امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم آمريكا، و نيز مواضع نادرست، مغاير بـا    
منافعِ ملي و ماجراجويانه رژيم واليت فقيه و در چند سالِ اخير دولـت    
ضد ملي احمدي نژاد، ايران جايگاه شايسته و واقعيِ خود را بـه دسـت     
نياورده و از اين روي به حقوقِ تاريخي و حقه مردم ميهن ما لـطـمـات    

بنابراين، اتخاذ تصميمات مهم از جمله چگونگـيِ  .  جدي وارد آمده است
تعيين و تنظيم نظام حقوقي درياي خزر و استفاده از منابع مختلف آن با 

در .  سرنوشت كشور ما در حال و آينده رابطه مستقيم و ناگسستني دارد  
واقع، تامينِ امنيت ملي كشور ما ارتباط تنگاتنگ با معادالت درياي خزر 

از اين روي، مباحث بسيار مهم نظير چگونگي استفاده و يا . داشته و دارد
تقسيم منابعِ بستر و زيرِ بستر درياي خزز، روش هاي تـقـسـيـم آب،         
ترتيبات امنيتي و حوزه ها و ميادين مشترك نفت و گاز مي بـايـد بـا        
حساسيت دنبال و مورد توجه قرار گرفته و در چارچوبِ منافع مـلـي و       

تاكيد بر حل و تقسيم .  حقوق حقه تاريخيِ مردم ايران حل و فصل شود
منصفانه كه بركنوانسيون هاي بين المللي و حقوق درياها و درياچه هـا  
قرار دارد، از جمله اولويت هاي سياست ايران در تعيين و تنظيم نـظـام   

 . حقوقي درياي خزر به شمار مي آيد
هـرگـونـه    .  حوزه درياي خزر متعلق به كشورهاي حاشيه آن اسـت     

مداخله خارجي به هر شكل و بهانه اي، با منافع اين كشورها و امنـيـت   
تامينِ منافع ملي ايران بايد در فضـايـي   .   منطقه در تقابل قرار مي گيرد

 -پيوندهاي تاريخي.  به دور از تنش و ماجراجويي تعقيب و پيگيري شود
فرهنگي و اجتماعي ميان كشورهاي منطقه زمينـه مسـاعـدي بـراي         
همكاري هاي متقابالً سودمند و تقويت و تحكيم صلح و دوسـتـي در     

 !حوزه درياي خزر است

موضوعات مربوط به درياي خزر درچارچوب خـاصـي مـورد      “ :  جمله يادآور شد
بررسي قرار گرفته و جلسات كارشناسي در سطح معاونان وزير خارجه ادامه دارد 

درصد رژيم حقوقي اين دريا مورد توافق كشورهاي ساحلـي   70و البته تاكنون 
به زودي در برخي مسايل بايد تصميمات مهمتـري  ...  اين دريا قرار گرفته است

 ”.درباره رژيم حقوقي درياي خزر اتخاذ شود
وي اين دست مسايل را بحث هاي مربوط به بستر و زير بستر دريا، منطـقـه   
سرزميني، وضعيت درياچه خزر از نظر نظامي و به طور كلي تقسيم دريا بـراي    
هر كشورِ معين عنوان ساخت، كه هر يك در جاي خود از نقطه نظر امنيـت و    

چندي پيش هنگام بيست و ششـمـيـن    .  منافع ملي حائز اهميت بسزايي هستند
جلسه گروه كاري ويژه تدوينِ كنوانسيونِ نظام حقوقي درياي خزر، كه در سال 
گذشته در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار شد، امپرياليسم آمـريـكـا در        
اقدامي تحريك آميز و مداخله جويانه اعالم داشته بود كه، اياالت متحده آماده 
همه گونه كمك و مساعدت به دولت باكو و جمهوري تركمنستان در خصوصِ 

آن زمان، مشـاور    .  تقسيم درياي خزر و تنظيمِ يك نظام حقوقي براي آن است
ارشد فرستاده ويژه وزارت خارجه آمريكا در امور نفت و گاز آسياي ميانه و حوزه 

، 2009درياي خزر، در جريان ديدارِ از نمايشگاه بين المللي انرژي تركمنستان   
گفته بود كه، آمريكا به حل اختالفات ميان دولت باكو و تركمنستان در دريـاي  

حل مناقشات از اهميت زيادي برخوردار اسـت زيـرا       .  خزر ياري خواهد رساند
در .  به اين موضوع بستگيِ تام دارد   ”ناباكو“سرانجام طرح راهبرديِ شاه لوله 

پي اين موضع گيري، اتحاديه اروپا نيز وارد ماجرا شده و خود را در تنظيم رژيمِ 
-دي-دبلـيـو  -آر”و كنسرن آلماني دانست»ذي نفع«حقوقي براي درياي خزر 

كه يكي از سهامداران اصليِ طرحِ شاه لوله گازي ناباكو است، رسماً فعاليت  ”دا
مـديـر   .  خود را در جنوب شرقي درياي خزر، در سواحلِ تركمنستان، آغاز كـرد   

عامل اين كنسرن بزرگ، در توضيحِ علت آغاز فعاليت در آب هاي خزر، خاطـر  
 ”....گاز اين دريا براي اروپا اهميت زيادي دارد“: نشان كرد

از آن هنگام تا به امروز، كه معاونان وزراي خارجه كشورهاي كناره دريـاي    
خزر در نشست خود پيرامون مباحث مختلف به گفت و گو و تدوين طرح هايـي  
مشغول هستند، آمريكا و اتحاديه اروپا سياست اعمال فشار آشكارتـري را بـا       

 .هدف تحكيم موقعيت خود و انحصارات فراملي در منطقه تعقيب مي كنند
حضور كشورهاي فرا منطقه اي، به ويژه اعضاي اتحاديه اروپـا و ايـاالت         
متحده آمريكا، به تنش و بحران در مناسبات ميان كشورهاي حوزه درياي خزر 

حل مسايل، به ويژه تنظيم يك نظام حقوقي، صرفاً در پرتو رشد .  دامن مي زند
مناسبات و همكاري هايِ همه جانبه متكي بر روحِ احترام به حقوق هر كشوري 
امكان پذير است، امري كه مداخله جوييِ امپرياليسم با آن در تقابل جدي قـرار  

فراموش نكرده ايم كه در اوج تنش ميان دولت باكـو و    .  داشته و خواهد داشت
جمهوري تركمنستان بر سر مالكيت منابع نفتي فالت قاره، خصوصـاً مـيـدانِ      
نفتي چراغ در آب هاي خزر، شركت انگليسي بريتيش پتروليوم با يك سرمايـه  
گذاري هنگفت و با سوء استفاده از فضايِ خصومت و بي اعتمادي ميان باكو و 
عشق آباد، قرار دادي طوالني مدت و به شدت يك جانبه و ناعادالنـه را بـه       

درصد سهـم   75دولت باكو تحميل كرد، قرار دادي كه در آن بريتيش پتروليوم 
اكنون برپايه آن قرار داد، بخـش  .  درصد سهم را در اختيار دارند 25و باكو فقط 

در    “جيحـان    -باكو “مهم صادرات نفت و گاز و سرمايه گذاري در شاه لوله 
اكنون نيز امپرياليسم آمريكا كـه  .   قرار دارد)  انگلستان( چنگ بريتيش پتروليوم 

سال است از ذخائر نفت و گازِ حوزه خزر بهره برداري مي كند، بـا     10بيش از 
سياست هاي مداخله جويانه و تحريك آميز مي كوشد تا منابع ديـگـري كـه        
عمدتاً بين ايران، تركمنستان و دولت باكو واقع شده و بر سر مالكـيـت آنـهـا       
        سرشار، بـه لـحـاظ اختالف وجود دارد، تصاحب كند و ضمنِ استفاده از سود
سياسي نيز موقعيت خود را در يكي از مناطق فوق العاده با اهميت جهان تقويت 

در چنين اوضاعي، بحث تدوين نظام حقوقي دريـاچـه خـزر      .   و تحكيم بخشد
 .اهميت دو چندان كسب مي كند

ژئوپلتيك خود بـه    -ايران مي تواند و بايد از موقعيت منحصر بفرد جغرافيايي
سود تامين منافع ملي، تقويت جايگاه ايران و صلح و دوستـي و پـيـشـرفـت          

ايران نقطه اتصال، و يا به بيان دقيق .  اقتصادي منطقه بهره مند شود-اجتماعي
تر، مفصلِ آسياي ميانه، قفقاز، حوزه درياي خزر و خليج فارس و اقيانوس هنـد  
است، و حمل و ترانزيت نفت، گاز و كاالهاي گوناگون از راه ايران كم هزيـنـه،   

 ...ادامه جايگاه و نقش ايران  
خاطره ماندگار رفيق خانمتاج دلداري 

 گرامي باد
قلب توفنده و پر شور رفيقي با وفـا و      
صميمي از حركت باز ايستاد ، قلبـي كـه     
عاشق و شيفته انسان طبيعت و نـگـران       
وزمزمه گر دائم صلح بود و از اوان جوانـي  
. ، حتي از كودكي آشنا با رنج و زحـمـت      

در    1332رفيق خانمتاج دلداري در سال  
تبريز متولد شد و بگفته خودش از سيـزده  
سالگي مجذوب رهنمودهاي راديوي پيك 

 1355او در سـال        .  ايران گرديده بـود   
زمانيكه دانشجوي سال دوم روانشنـاسـي   

طي دستگيري گروهـي  .  دانشگاه تبريز بود
از فعالين سازمان نويد توسط مامورين ساواك تهران بازداشت و متعاقباٌ از   

بعد از انقالب در حاليكه دانشجوي زيست شـنـاسـي    .  دانشگاه اخراج شد 
توسط هـيـئـت       59دانشگاه تبريز و آموزگار دبستان دخترانه بود در سال 

تفتيش آموزش و پرورش ، به اتهام  فعاليت حزبي مشـمـول پـاكسـازي       
گرديد و از شهامت و جسارت وي همين بس كه در وحله نخسـت  بـه       
بازجوي پاكسازي كه قصد استنطاق ازاو را به اميد اظهار ندامت و انـكـار     

آري من توده اي   :  باورهايش براي حفظ شغل داشت ، با تحكم گفته بود 
 هستم ، حرفتان چيست ؟

يك عضو علنـي و فـعـال         1362رفيق خانمتاج بعد از انقالب تا سال 
حزب توده ايران بود و در سازماندهي تشكيالت زنان تبريز نقش مـوثـري   

او در در     .  داشت كه تا آخر عمر به اين راه پر افتخار وفادار و متعهد بود   
ماه در زندان تبريز بازداشت بود و بعد  18دستگير و مدت  62يورش سال 

از آزادي كارگاه كيف دوزي كوچكي داير كرد و تمام هم غم او بكارگيري 
زنان و دختران نيازمند به حمايت در كارگاه و سر و سـامـان دادن بـه            
معيشت و استقالل آنان بود و به شهادت همه دوستان و آشنايان ، خـود    

 9رفيق خانمتاج در تـاريـخ         .  بيشتر از ديگر كاركنان حقوق برنم يداشت
براثر ايست قلبي فوت كرد و مراسم تشييع جنازه و مجالـس   1388بهمن 

ترحيم و چهلم او با حضور تمام دوستان و آشنايان در فضايي عاطـفـي و     
ياد و خاطره تابناكش در دل     .  شايسته شخصيت برجسته اش برگزار شد 

 .همه رفقا و آشنايان زنده و ماندگار خواهد بود
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است كه حتي در صورت تحقق و اتمام ساخت واحدهاي مسكوني نيمه تمام و نيمه 
كاره، اين به اين معنا نبوده و نيست كه مشكالت و معضالت مردم در رابـطـه بـا      

اتفاقا عكس اين قضيه مي تـوانـد صـادق      .  مسكن كمتر مي بود يا از بين مي رفت
متاسفانه در ايران ساخت و ساز و پروژه هاي ساختماني هـمـچـون ديـگـر          .  باشد

كشورهاي سرمايه داري، در واقع امر تابعي از سياست هايي است كه اساسِ آن بـر  
در اين .  كسبِ سود حداكثري از  طريق دالل بازي و فعاليت انگلي قرار گرفته است

ميان دولت هاي حاكم كه در واقع بازوهاي اجرايي كمپاني هاي بزرگ اند، سياست 
هايي را به اجرا در مي آورند كه در نهايت امكان دسترسي قشرهاي مـحـروم بـه        
مسكن مورد نيازشان را غير ممكن يا با مشكل مواجه مي سازد، و در نهايت، اثرات 
مخرب اقتصادي بر جا مي گذارد كه ما نمونه آن را تقريبا در تمامـي كشـورهـاي      

ايران به دليل كپي برداري از همان روش هـا و    .  اروپايي و آمريكايي شاهد هستيم
شيوه ها از اين قاعده مستثني نبوده و وضعيت مسكن در طول يكي دو سال گذشته 

مثال دولت احمدي نژاد، در حالي كه همگان اذعان دارند ركـود  .  مويد اين ادعا ست
حاكم بر بازار مسكن ناشي از عوامل متعددي همچون وضعيت بحراني بانك ها در   
ايران است  و همين امر تا حدودي قيمت هاي نجومي مسكن را تا حدودي كاهش 
داده است، سعي دارد اين كاهش قيمت ها را با دروغ گويي و ترفندهاي هميشگـي  

: نور صالحي،  معاون وزير مسكن،  در اين باره مي گـويـد    .  به نام خويش ثبت كند
هم اكنون در شهرها مسكن قيمت منطقي دارد و با اجراي برنامه هاي مختلف و   ” 

مـهـر ،     ( ”  ارائه تسهيالت بانكي اميد مي رود اين روند در سال آينده نيز ثابت بماند
وي در ادامه گفت كه،  قيمت مسكن در سال جاري در اقصي نقـاط  ).    88اسفند 19

كشور كنترل شد كه يكي از عوامل اصلي، اجراي طرح مسكن مهر در استان ها بود 
 .كه از پيشرفت خوبي برخوردار  است

قبل از اينكه اين تزويرهاي روزانه احمدي نژاد و همكارانش را مورد موشـكـافـي    
قرار دهيم، به گزارشي اشاره مي كنيم كه نشان دهنده مشكالت عديده مردم براي  

، به نقل از تـعـدادي   88اسفند  5روزنامه دنياي اقتصاد، در تاريخ .  تهيه مسكن است
اين روزها اكثر خريداران در بـازار      ” :  بنگاه دار فعال در معامالت امالك مي نويسد

ميليون تومـانـي    30تا  20خريد و فروش واحدهاي مسكوني در شهر ري با سرمايه 
نزد مشاوران امالك مراجعه مي كنند، زيرا  تصور مي كنند با توجه به كاهش قيمت 
در بازار مسكن طي چند ماه اخير مي توانند با اين مبلغ به راحتي صـاحـب خـانـه       

هزار تا   800اين گزارش قيمت هاي كنوني در اين منطقه از تهران را متري ” .شوند
 70تـا       60يعني براي يك واحد   .  يك ميليون و يكصدهزار تومان برآورد مي كند

مشخص نـيـسـت      .  ميليون تومان پول تهيه كند 70تا   60متري،  خريدار بايستي 
معاون وزير مسكن وقتي از قيمت هاي منطقي مسكن صحبت مي كند منـظـورش   

البته اين موضوعي نيست كه كه از   .  كدام يك از قشرهاي جامعه را شامل مي شود
ديد آنها پنهان بوده باشد،  اما براي اينكه سياست هاي شكست خورده،  و يـا بـه       
عبارت بهتر،  دروغ پردازي هاي روزانه شان را توجيه كنند اقدام به چنين اظهاراتـي  

 . مي كنند
اما دولت احمدي نژاد در طول يكي دو سال گذشته اقدام به برنامه ريزي  پر سـر  
. و صدايي در رابطه با مسكن كرده كه به پروژه مسكن مهر معـروف شـده اسـت       

تأمين مسكن عامل عمده عدم دسترسي زحمتكشان به مسـكـن     
هم امروز كه شاهد قيمت هاي نجومي براي مسكن .  مناسب است

هستيم و هم در گذشته كه قيمت هاي خريد و فروش مسكن در   
سطحي بسيار پايين تر از زمان فعلي قـرار داشـت، بسـيـاري از           
قشرهاي  زحمتكش قادر به تامين و تهيه مسكن خويش نبودند و   

طي چند سال گذشته بررغم جنجال هاي تبليغاتي دولـت    .  نيستند
احمدي نژاد براي تامين مسكن مردم، واقعيت هاي عينـي هـيـچ      
گونه چشم اندازي اميدوار كننده اي پيش روي كساني كه احتيـاج  

بـه گـزارش     .  ضروري به يك سرپناه مناسب دارند، قرار نمي دهد
، از قول علي بيگي، نايب رئيس كانون 88بهمن  28سايت تابناك، 

عالي شوراهاي اسالمي كار سراسر كشور، اعالم كرد كه در حـال    
درصد از كارگران فاقد مسكن هستند و در واحـدهـاي      70حاضر 

ابراهيم نظري جاللي، معاون .  مسكوني استيجاري زندگي مي كنند
، 86روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي،  اعالم كرد كه در سال   

هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر كارگر بيمه شده به ثـبـت   
 ).87مرداد 31جام جم، (رسيده است 

اگر ما بخواهيم همين جمعيت اعالم شده كـارگـري را مـورد        
محاسبه قرار بدهيم و هر خانوار كارگري را به طور متوسط حداقل 
سه نفر در نظر بگيريم، با يك حساب سرانگشتي و در خوشبينـانـه   

ميليوني و آن هم فقـط   15ترين حالت بايد اذعان كرد كه جمعيت 
 .در بين قشر هاي كارگري فاقد مسكن مناسب هستند

 11مجتبي حسينعلي پور در مقاله اي كه سايت خبر آنـاليـن،       
طبق آمار و   ”  : ، آن را منتشر كرد در اين باره مي نويسد 88اسفند 

تهيه دو ميليون و چهارصد هزار  1404اطالعات در افق چشم انداز 
واحد مسكوني را مي طلبد تا پاسخگوي نيازهاي انباشته كنـونـي،   
رشد جمعيت و تشكيل خانواده هاي جوان، بازسـازي بـافـتـهـاي        

جهت رسيدن به اين چشـم  .  فرسوده و ساختمان هاي كلنگي باشد
انداز، ساالنه بايد يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني ساخـتـه   
شود، طبق آمار وزارت مسكن در سالهاي گذشته در بهترين حالـت  

هزار واحد مسكوني در سال ساخته شده است، چيز كمي بيش  800
از پنجاه درصد نياز ساالنه فعلي، مقايسه اين اعداد و ارقام نشان از 

 ”.يك بحران در حوزه مسكن مي دهد
نورصالحي، معاون وزير مسكن،  در سخناني كه تاييد كـنـنـده      

در حال حاضر در كشور به يك و نيـم  ”  : آمارهاي فوق است، گفت
 800ميليون واحد مسكوني نياز داريم، با توجه به اينكه سـاالنـه       

هزار ازدواج در كشور صورت مي گيرد بايد  با برنامه ريـزي طـي     
 ).88اسفند  19مهر، (”اجراي  پنجم توسعه به حد ايده آل برسيم

ارايه اين آمار و نيازهاي ساالنه مسكن مورد نيـاز قشـر هـاي        
مختلف جامعه در حالي اينجا و آنجا منتشر مي شود كـه مـا بـه        
داليل مشخص اقتصادي شاهد ركود در عرصه ساخت و سـاز در    

خواجه دلويي، معاون وزير مسكن،  در مصاحبـه بـا     .  كشور هستيم
بر اساس آمار مـوجـود، تـعـداد       “ :  ،  مي گويد88آذر  19جام جم، 

پروانه هاي صادره در نيمه اول امسال نسبت به نيمـه اول سـال       
وي دليل اين امـر را كـاهـش        ”  . گذشته با افت مواجه شده است

تسهيالت ارائه شده بر اساس ساخت و ساز ذكر كرده و در جـايـي   
هزار واحد مسكونـي   500ديگر مي گويد كه در سطح كشور حدود 

 .نيمه تمام وجود دارد
بنابراين ما در عرصه مسكن نه تنها شاهد ساخت و سازهايي بـه  
مراتب پايين تر از نيازهاي واقعي بوده ايم ، بلكه به دليل سياسـت  
هاي اقتصادي خانمان برانداز، همان ساخت و سـازهـاي صـورت      

با اين .  گرفته محدود در گذشته  به حالت نيمه تمام رها گرديده اند
حساب فقط در طول دو سال گذشته به استناد صـحـبـت هـاي         
مقامات رسمي رژيم در باال، در حدود سه ميليون واحد مسـكـونـي    

 . عقب افتاده ايم
موضوع ديگري كه در اينجا بايستي مورد توجه قرار گيـرد ايـن     

 ...ادامه معضل مسكن  

     7ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

خصوصي سازي پااليشگاه هاي 
 سراسر كشور

 
پس از تصويب قانون هدفمند سازي يارانه ها 
و اجراي برنامه آزاد سازي اقـتـصـادي، دولـت       
احمدي نژاد درراستاي توصيه هاي صندوق بيـن  
المللي پول و بانك جهـانـي، طـرحِ واگـذاري         
پااليشگاه هاي نفت وگاز كشـور بـه بـخـش         

خبرگزاري مـهـر،     .  خصوصي را تهيه كرده است
، مصـاحـبـه      ) 1388( اسفند ماه سال گذشته  22

معاون شركت بورس جمهوري اسالمي را منتشر 
: ساخت كه درآن اين مقام مسئول متذكر گرديـد 

 11]  بخوان خصوصي سـازي   [ برنامه واگذاري “ 
آماده اسـت كـه، واگـذاري         89شركت درسال 

پااليشگاه آبادان، اراك، بندرعباس و كرمانشـاه،  
 89درسـال    ...  در دستور كار قرار دارد ...  شيراز 

پااليشگاه به صورت جداگانه اجرايـي   5واگذاري 
 ”.خواهد شد

خصوصي سازي صنايع راهبردي يي مـانـنـد      
صنعت ملي نفت ايران درچارچوب سياست هاي 

از مهم ترين اجزايِ برنامه  44كلي ابالغيه اصل 
اقتصادي دولت كودتا به شمـار مـي آيـنـد و           
خصوصي سازي پااليشگاه هاي كشور مـقـدمـه    

خبرگزاري مهر دراين باره بـه    .  اين برنامه است
درپذيـرش  “ :  نقل از معاون شركت بورس نوشت

شركت هاي خارجي به بورس مشكـلـي وجـود      
ندارد و براي جلب سرمايـه گـذاران خـارجـي         

از ...  واگذاري پااليشگاه ها درنظر گرفته شـده      
بين پااليشگاه هاي قابل واگذاري دو پااليشگـاه  
آبادان و بندر عباس بزرگتر از بقيه هستند و بـه    
لحاظ سود آوري نيز پااليشگاه اراك دررده بعدي 

پااليشگاه كرمانشاه و شيراز نـيـز در       .  قرار دارد
ليست قرار دارند و بنابر اين سعي مـي كـنـيـم       

را وارد )  بزرگ و كوچك( تركيبي از پااليشگاه ها 
 ”.بازار بورس نمايم

واگذاري پااليشگاه ها به عـنـوان مـقـدمـه          
خصوصي سازي صنايع راهبردي نفـت و گـاز       
همزمان با آزاد سازي اقتصادي، پـرده از روي      
نيات واقعي دولت ضد ملي كودتا درعرصه هـاي  

اجتماعي بر مي دارد و ماهيت واقعـي  -اقتصادي
 . آن را درمعرض داوري همگاني قرار مي دهد

تاكنون مسئوالن وزارت نفت، وزارت اقتصاد و 
سازمان خصوصي سازي مشخص نكرده اند كـه  
با خصوصي سازي پااليشگاه هاي نفت و گـاز،    
تامين خوراك و نحوه ارتباط آنها با دولت چگونه 

خواهد بود؟ وسرمايه گذاران خارجي با چه ضوابطي صاحب پااليشگاه هاي مهم كشور نظيـر آبـادان،     
 !اراك و كرمانشاه مي شوند؟

خصوصي سازيِ صنعت ملي نفت ايران و واگذاري پااليشگاه هاي سراسر كشور به بخش خصوصيِ  
و بعضاً به نهادهاي امنيتي، در تقابل با منافع ملي و افزايش درآمدهاي ارزي است و به شدت به زيـان  

 !بنيه توليدي ميهن است

 

 

 تشكيل گشت محالت توسط نيروي بسيج 
 

سال گذشته درآستانه آيين ملي چهارشنبه سوري، جانشين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
اعالم داشت، نيروي بسيج با هماهنگي كالنتري هاي سراسر كشور و با در دسـت داشـتـن حـكـمِ          

پاسـدار  .  سازماني به گشت زني در محالت مختلف به ويژه محالت شهرهاي بزرگ اقدام خواهند كرد
رادان، كه از عناصر اصلي سركوب و جنايت پس از كودتاي انتخاباتي و قتل در زندان كهـريـزك بـه      

دررابطه با تامين امنيت و اقدامات انتظامي با توجه به اينكه شهرهايي مـثـل   “ :  شمار مي آيد، گفته بود
در اين راستا گشت هاي .  شهر تهران درايام تعطيالت خالي مي شوند، جلساتي با عزيزان سپاه داشتيم

بسيج به عنوان گشت هاي محله درتهران و كل كشور فعال مي شوند و چنانچه درخـيـابـان هـا و         
چهارراه ها حوادثي رخ دهد، نيروهاي بسيج بعنوان گشت محالت با حكم سازماني افراد را دستگير و   

 ”....هر خودرويي را كه تخلف نمايد توقيف مي كنند 
فعاليت نيروهاي بسيج اين بار درقالب گشت هاي امنيتيِ محالت مختلف شهر، بخشي از سـازمـان   

هدف اصلي تشكيل گشت محالت توسـط  .  دهيِ ارگان هاي سركوبگر در سال جديد خورشيدي است
بسيج، رويارويي با نارضايتي هاي توده اي و مقابله با تظاهرات، تحصن و يا اعتصابات احتـمـالـي در      

قبل از سازمان دهيِ واحدهايي از اوباش بسيجي تحت عنوان گشت محله، دولـت    .  است 1389سال 
 .ضد ملي و نامشروع احمدي نژاد بودجه و امكانات بسيج را به نحو چشم گيري افزايش داده بود

درصـد   200بودجه بسيج “ :  اواسط بهمن ماه پارسال، درگزارشي با نام-جرس-شبكه جنبش راه سبز
ميليارد  400طبق برنامه چهارم توسعه، براي بسيج ساالنه ...  “ :  از جمله نوشته بود”  افزايش يافته است

تومان بودجه درنظر گرفته شده، اما در دو سال اخير همواره امكانات مالي بيشتري دراختيار اين نـهـاد   
 200بودجه بسيج  1387درسال ) نشريه سپاه پاسداران(به نوشته نشريه صبح صادق . قرار گرفته است 

ميليارد تومان نيز براي كمك به بسيجيان بيكار اخـتـصـاص       50درصد افزايش يافت و عالوه بر آن 
ميليون تومـان   238ميليارد و  45نيز به استناد گزارش نشريه برنامه، بودجه بسيج  1388درسال . يافت

تقويت همه جانبه مالي، تداركاتي، تسليحاتي و آموزشي بسيج به عنوان زير مجموعـه  ”  . افزايش يافت
اي از سپاه پاسداران، به مفهومِ آمادگيِ دستگاه سركوب رژيم واليت فقيه و سازمان دهيِ نوين آن بـا  
توجه به شرايط روز به منظور مقابله با جنبش مردمي و مبارزات حق طلبانه مرم ميهن ما بوده و حاكي 

 !از تصميم كودتاچيان برادامه برخورد خشن و وحشيانه با اعتراضات مسالمت آميز توده هاست
تشكيل گشت هاي امنيتي درمحالت، متشكل از اوباشِ بسيجي، فقط و فقط براي مهارِ جـنـبـش      

يكي از ماموريت هاي اصلي اين گشت ها، كنترل جوانان محـالت و    !  خصوصا سركوب جوانان است
 !مداخله درزندگي روزمره آنها است

 

 

 

 رشد فقر و افزايشِ جمعيت حاشيه نشينان 
 

مطابق آخرين برآورد .  آمار متعددي حاكي از رشد فقر دركشور و آثار و نتايج ناگوار آن درجامعه است
        رسمي جمهوري اسالمي، به موازات رشد فقر درشهرها و روستاهاي سراسر ايران، پـديـده دردنـاك

معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهـبـردي ريـاسـت          .  حاشيه نشيني به سرعت درحال گسترش است
شهر بزرگ كشور  11حداقل در “ :  ، با انتشار يك پژوهش اعالم داشت88جمهوري، دراوايل بهمن ماه

مشكل حاشيه نشيني وجود دارد كه در صورت عدم كنترل و ساماندهي، به معضل و بحراني اجتماعي 
ميليون نفر درحاشيه شهر و در وضعيتي ناهنجـار   1�5فقط در استان تهران بيش از .  تبديل خواهد شد
، 88بهمن ماه 16پس از انتشاراين برآورد مبتني بر پژوهشِ رسمي، خبرگزاري ايسنا، ” .زندگي مي كنند

با اين رونـد و بـر       “ :  با ذكر نمونه هايي از زندگي مشقت بار و دردناك حاشيه نشينان تاكيد كرده بود
درصد كل جمـعـيـت كشـور        30سال آينده بيش از  10اساس آمار رسمي، جمعيت حاشيه نشينان تا 

اكثريت مطلق حاشيه نشينان كشور را كارگران بيكار و دهقانان فقير مهاجر تشكيل مـي    ”  . خواهد بود
درحاشيه شهرها از امكانات بهداشتي، آموزشي و ساير امكانات رفاهي خبري نيست و فـقـر و       .  دهند

افزايش جمعيت حـاشـيـه      .  بدبختي سايه سنگين خود را برسر ده ها هزار انسان بي پناه گسترده است
هفـتـه   “ :  چندي پيش روزنامه اعتماد درمطلبي متذكر شده بود.  نشينان ارتباط مستقيم با رشد فقر دارد

نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت گزارشي منتشر كرده كه روشن مي 
هزار نفر به جمعيت فقير كشور درسال هـاي     400)  خط فقر مطلق يا بقا(كند برمبناي دو هزار كالري 

 1هزار نفر بـه       928اين گزارش نشان مي دهد جمعيت فقير روستايي از .  اضافه شده است 86تا  84
وضعيت درشهرها نيز به سياق جامعه روستايي است، زيـرا در سـال         .  ميليون نفر افزايش يافته است



1389فروردين ماه  9شنبه  دو   5   839شمارة  

 ...ادامه رويدادهاي ايران  

هزار نفر به جمعيت فـقـيـر     350حدود  84و در مقايسه با سال  1386
رشد و گسترش فقر و پديده حاشيه نشيني، پيـامـد   ”  . اضافه شده است

اجتماعي كنوني رژيم واليت فقـيـه و     -مستقيمِ سمت گيريِ اقتصادي
 . نيز عملكرد چند سال اخير دولت ضد مردمي احمدي نژاد است

بدون ترديد در سال نو خورشيدي با اجراي قانون هدفمنـد سـازي     
يارانه ها، شاهد افزايش بيش از پيش جمعيت فقير و گسترشِ حاشيـه  

 !نشيي خواهيم بود
 

شبكه سايبري و اينترنتي، يا شبكه مافياي تجار و 
 دالالنِ عمده؟

 
همزمان با انتشار اطالعيه دادسراي انـقـالب اسـالمـي تـهـران             
درخصوص متالشي ساختن شبكه سايبري اياالت متحده آمـريـكـا و      
دستگيري اعضاي آن، خبرگزاري فارس و ديگر رسانه هاي وابسته بـه  
ارتجاعِ حاكم، با آب و تابِ فراوان خبرِ افزايش صادرات آمريـكـا بـه      

به عنوان نمونه، خبرگزاري فـارس،  .  جمهوري اسالمي را منتشر كردند
به رغم تالش هاي تحـريـمـي، صـادرات       “ :  ، نوشت88اسفند ماه 22

به نقل از دفترِ آمارِ آمريكـا، صـادرات     ...  آمريكا به ايران سه برابر شد 
ميالدي افزايش قـابـل      2010آمريكا به ايران درنخستين ماه از سال 

درعين حال واردات آمريكا از ايران طـي ايـن       ...  توجهي داشته است
كه بحران مالي اقـتـصـاد     2009درسال  ”.... مدت كاهش داشته است

آمريكا را دچار ركود كم سابقه كرده بود، صادرات آمريكا به ايران بـه    
شايان ذكر است كـه اغـلـب        . باالترين حد طي دو دهه گذشته رسيد

كاالهاي صادراتي آمريكا به بازار ايران شامل، سيگار، ذرت، وسـايـل     
درهمين رابطه، برخي رسانه هـاي  !  شكار، سويا و از اين قبيل مي شود

بين المللي دراواسط اسفند ماه سال گذشته، گزارش داده بـودنـد كـه      
بررسي هاي كنگره آمريكا نشان مي دهد كه صادرات به جـمـهـوري    
اسالمي در دوره هشت ساله رياست جمهوري جرج دبليو بوش افزايش 
قابل توجهي داشته و موارد به اصطالح ممنوعي مانند اسلحه كمري و 

 !يا قطعات يدكي هواپيما هم درآن به چشم مي خورد
عالوه بر اين ها، مطبوعات آمريكا گزارش مي دهند كه طي يـك    
دهه اخير، دولت هاي مستقر دركاخ سفيد از شركت هايي كه با ايـران  
مراوده كاري داشته اند، بيش از صد ميليارد دالر پشتيباني مالي كـرده  

دركنارِ اين مسايل، بايد به حضورِ كشتي اقيانوس پيماي آمريكايي .  اند
خبرگزاري فارس، .  در سواحل جنوب ايران درخليج فارس اشاره داشت

، درباره كشتي آمريكايي چنين گـزارش داده    88اسفند ماه 16يكشنبه 
از نكات جـالـب   ...  كشتي اقيانوس پيما به سواحل ايران رسيد ... “: بود

توجه پهلوگيري اين كشتي مي توان به حضور جمع قابل توجـهـي از     
مقامات استانداري، سازمان بنادر، مسئوالن امنيتي، انتظامي و گمرك و 
تعدادي از هنرمندان درمراسم استقبال از مسافران آمريكـايـي اشـاره      

گسترش داد و ستد و افزايشِ صادرات آمريكا بـه جـمـهـوري       ”  . كرد
اسالمي، به صورت مستقيم از سوي دولت كودتا مورد حمايت قرار مي 

همين دولت نامشروع كه دروازه هاي كشور را برروي صـادرات    .  گيرد
كشورهاي ديگر به ويژه اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي، استراليا و در   
مرحله بعدي آمريكا گشوده و سبب خانه خرابيِ صنعتگران و توليد ملي 
شده است، با ترتيب دادن سناريوهاي ساختگي نظير متالشي ساختـنِ  
  شبكه سايبريِ امريكا در ايران، ضمن رواجِ اختناق و سانسور، سياسـت
اصلي و واقعيِ خود را در تالش براي زد و بند پشت پرده و به دور از     

 . چشمِ مردم با غرب پنهان مي سازد
پرسش اينجاست كه، آيا واردات سيل آسا و بنيان كَن كه توليد ملي 
را به نابودي كشانده و پايه هاي اقتصاد ملي را تضعيف كرده، خطـري  

و پرسش مهم تراينكه، چرا !   براي استقالل ملي و آينده كشور نيست؟
دولت كودتا و ارتجاع حاكم شبكه مافياي پر نفوذ تجار و دالالنِ عمده 
را كه بازار داخلي را از كاالهاي خارجي انباشته و بنيه توليدي را نابـود  

 ساخته اند، مورد پيگرد قرار نمي دهد و متالشي نمي سازد؟

 ...ادامه به دنبال تلطيف فضاي

هنگام فيلم برداري به اتهام اقدام علـيـه   “  اسفند ماه  11، در ” آفسايد“ و ”  دايره“ 
 209در سلول انفرادي “ در يك يورش شبانه به بند كشيده شد و ” [!]امنيت ملي 

اتهام اين فيلم ساز، بنا به رسم ).  88اسفند  27جرس، ( ” زندان اوين بسر مي برد
” اقدام عليه امنيت مملكت يا اخيراً امنيت ملـي “  هميشگي رژيم در پرده پر ابهام 

در دستگـيـري     –سلطنتي و واليت فقيهي   –رسم ديرينه هر دو رژيم :  قرار دارد
فعاالن سياسي، زنان، جوانان، فعاالن سنديكايي، كارگري، روزنـامـه نـگـاران،         

سطر هاي اتهامنامـه و احـكـام        .  پژوهشگران، شاعران، نويسندگان و هنرمندان
پناهي ها سفيد مي ماند تا رژيمي كه در برابر جنبش مردمي به استـيـصـال در      
افتاده، بنا بر خيزش يا فروكشِ امواج اعتراض به بگير ببند ها، عرصه مـانـور را     

در واكنشِ آقاي عباس كيارستمي، فيلم ساز هنرمند و پـر    .  براي خود باز بگذارد
منتشر شد ، به نكـات  “  جرس “  آوازه ايراني، كه در سايت هاي مختلف از جمله 

كـه در      –روشنگري در باره فعاليت هاي هنرمنداني چون خود او و جعفر پناهي 
و مشكالت فيلم سازان سينماي مستقـل     -برخي از ساخته هايش دستيار او بود 

به عنوان يك فيلم ساز، از هـمـيـن      ”  : آقاي كيارستمي مي نويسد.  بر مي خوريم
جريان سينمايِ مستقل ، سال هاست كه ديگر اميدي به نمايش فيلم هـايـم در     
كشورم ندارم و سال هاست كه با ساختن فيلم هاي شخصي و كم هزينه ، بـه      

. . كمك و همراهي وزارت ارشاد به عنوان متوليِ سينمايِ ايران چشم اميد ندارم 
و به پخشِ غير قانونيِ نسخه هاي تكثير شده فيلم هايم اعتراضي نمي كـنـم،     . 

بي ترديد تكثـيـر و     ”  . چرا كه اين تنها راه ارتباط من با مخاطبان هموطنم است
پخش غير قانوني فيلم هاي اين هنرمندان كه منبع مالي يي جز فروش فـيـلـم      

نتيجه يي كه رژيم هـنـر     :  هاي خود ندارند، به معنايِ توقف ادامه كارِ آن هاست
ستيزبا به بند كشيدن هنرمندان مردمي به دنبال آن است، امـا كـم هـزيـنـه            

مسؤالن سينمايي كشور بـه عـنـوان بـازوي         ”  : كيارستمي در ادامه مي گويد. تر
و در   “  . . .  فرهنگي دولت بين فيلم سازان خودي و غير خودي فرق مي گذارند 

بي حمـايـت هـاي      . . .  راه حل خود را “  ادامه مي گويد كه براي اين مشكالت 
يافته اسـت  “  مرسوم و رايج كه غالب اهل سينما در ايران از آن بهره مند هستند 

اما جعفر پناهي و ديگران سال هاست مي كوشند تا از نهاد هـاي رسـمـي و        “  
دولتي ياري بجويند و راه هاي رفته و شكست خورده را بارها مي آزمايند و هـم    

هنوز باور دارد به خاطر اعتباري كـه  ]  پناهي[  او . . .  چنان به درِ بسته مي خورند 
فيلم هايش براي كشورش به ارمغان آورده است، مي تواند راه حل هاي قانـونـي   

مسؤليت ”  : فيلم ساز هنرمند و داراي نخل طالي كن در ادامه مي نويسد”  . بطلبد
آنچه كه بر جعفر پناهي رفته است و بر سر همه جعفر پناهي ها به طور مستقيـم  

 “ . . . . است ] بخوان بازويِ بي فرهنگيِ دولت كودتايي[ بر عهده وزارت ارشاد 
دشمني با هنرمندان مردمي و فشارهاي گوناگون بر آنان، از عدم صـدور          

مجوز ساخت و نمايش تا موانع مالي، و اكنون دستگيري آنان توسط رژيم دروغ   
تنها رسانه ديداري كشور كـه  .  پردازِ جهل پرور امري دور از انتظار نبوده و نيست

زير نظارت  تامِ  ولي فقيه و آينه تمام نمايِ فرهنگ و هنر رژيم واليي است سال 
هاست كه با ايجاد امكانات مادي وفني گسترده از كيسه مردم محروم ، به توليـد  
سريال هاي متنوع ، از نوعِ تاريخيِ پر از تحريف و پيشداوري در باره تاريخ صـد    

از مشروطيت گرفته تا انقالب ، با لمپن ها و مال هاي ناشناخته (  ساله اخير ايران 
؛ از نوعِ اشاعـه  )  در حكمِ موتورهاي محركه تاريخي آنها، و تا جنگ هشت ساله 

خرافه، رياورزي، اهانت به قشرها و طبقات  و مذاهب مختلف، تبليغِ سر سپردگيِ 
زنان و مردان و جوانان به نمونه آدم هاي واپس مانده و لمپن هاي مورد تـوجـه   
رژيم ؛  از نوعِ كمدي هاي مبتذل و نازل كه ماالمال از توهين به نسـلِ جـوانِ     
دختر و پسر و مردان و زنان امروز است كه از تسليم به فشارها و آداب حاكـمـانِ   

و همه اينها همواره همراه با جلوه هاي ويژه و تـروك      –مرتجع سرباز مي زنند 
 تهاجم “ هايِ رايج هاليوودي از نوع دست چندم اش و بررغم شعارهاي آبكيِ ضد

بنا براين ، خصـومـت ورزي بـا        .  به عوام فريبي مشغول است“   فرهنگيِ غرب 
هنرمنداني از سنخِ پناهي كه در آثاري چون باد كنك سفيد، دايره، و آفسايد، زنان 
و دختران قشر هاي زحمتكش شهري پرسوناژهاي اصلي انها را تشكيل مي دهند 
و آرزوها، عواطف، رنج ها و محروميت هاي آنان را به طرزي هنرمندانه و مؤثر بر 

و چه بسا الهام بخشِ  حركت در مسير مطالبه حقـوق نـاديـده        –پرده مي آورد 
 .دور از انتظار نبوده است –گرفته شده زنان ميهن مان شايد بوده باشد 

اعتراض به در بند كشيدنِ جعفر پناهي، فيلم ساز هنرمند و مردم دوست ،       
مي تواند عيار هزينه هايي كه دولت كودتايي و حامي واليي آن در سـركـوب         
روزنامه نگاران، نويسندگان، چهره هاي اجتماعي و سياسي و هنرمـنـدان بـايـد       

 .بپردازد،  باال ببرد
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صراحت نسبت به پيامدهاي اين اليحه دولت بـر زنـدگـي مـردم         
تـورم  )  سال كنونـي (   1389هشدار داده و اعالم داشتند كه، در سال 

درصد برآورد شده و شاهد كاهشِ نرخ رشد اقتصادي  50تا  40بين 
 . و مسايل و مشكالت براي توليد كنندگان خواهيم بود

در جريان بحث هاي مجلس حتي عده اي از نمايندگان تاكيد مي 
اليحه دولت بيشتر به بسته هاي سياسي بانك جهـانـي و     “ :  كردند

صندوق بين المللي پول شباهت دارد و يادآور بودجه هايي است كه 
 ”....درصدي شده بود 49منجر به تورم  74در سال 

با وجود اين، دولت نامشروعِ كودتا بر اجـرايِ سـيـاسـت هـاي          
اقتصادي خود اصرار دارد و آن را در جهت سازندگي و شكـوفـايـي    

 . كشور مي داند
اسفند ماه سال گذشته، در مراسم  24احمدي نژاد در روز دوشنبه 

رشت، ضمن پافشاري بر ادامه برنامـه هـاي     -افتتاح آزاد راه قزوين
اقتصادي دولت نظير طرح تحول و مقررات زدايي براي پيوستن بـه  

، از   44سازمان تجارت جهاني و سياست هاي كلي ابالغيه اصـل    
دولت خود را براي خدمت در تمام ايران تجهيز ... “: جمله مدعي شد

كرده و در حال فعاليت است، از همه مسئوالن كشور مي خواهيم با 
همكاري و همدلي خود دولت را در انجام خدمت رساني به مـلـت     

كار سازندگي ايران بر روي ريل صحيح در حال حركت . ياري نمايند
 ). 88اسفند ماه  24به نقل از خبرگزاري مهر، (” است

در اين خصوص، خالي از فايده نيست كه نظري هر چند فشـرده    
به ماهيت برنامه ها و چگونگيِ عملكرد دولت كودتا بيفكنيم، تا عيارِ 

 . واقعيِ چنين مدعياتي روشن شود
دولت احمدي نژاد و شخص وي از هواداران پر و پا قرص اجراي 
سريع طرح تحول اقتصادي هستند، آن هم با توجه به منافع طبقاتيِ 

 . آن اليه هايي كه تكيه گاه دولت محسوب مي گردند
در اليحه بودجه امسال كه در آن بخشي از آزادسازيِ اقتـصـادي   
تحت عنوان هدفمندسازي يارانه ها لحاظ گرديده، مبناي محاسبه با 

هزار ميليـارد تـومـان       20مداخله مجلس و بررغم مخالفت دولت، 
تعيين گرديده كه در سطور باال به كشمكش پيـرامـونِ آن اشـاره        

اين بدان معناست كه دولت با اين روش كه به صورت قانون . كرديم
نخسـتـيـن    .  درآمده، مي تواند توزيع يارانه هاي نقدي را انجام دهد

پيامد اين به اصطالح قانون، حتي اگر نظر دولت هم تاميـن شـود     
هزار ميليارد تومان مقرر گردد، افزايش و يا بهتر گـفـتـه       40يعني 

باشيم جهشِ قيمت هاست كه بنا به پيش بـيـنـيِ كـارشـنـاسـانِ          
اقتصاديِ خود رژيم واليت فقيه، در مصاحبه با ايلنا در اواسط اسفند 

به عبارت دقيـق  .  درصد است 40ماه سال گذشته، به ميزانِ حداقل 
درصد قدرت خـريـد      40تر، جهش تورمي سبب مي شود كه مردم 

از ديگر سو، رشد نرخ بيكـاري و ركـود و         .  خود را از دست بدهند
تعطيليِ بيشتر واحدها و كارخانجات صنعتي و توليدي نتايج بعدي به 

حداقل تبعات اين تصميمات “: در اين باره ايلنا نوشت. شمار مي آيند
اين است كه پرداخت ها به كارگران با تاخير مواجه مي شود، يا اگر 
به توقف توليد يا تعطيلي موقت نيانجامد، مشكالت بيشتري ايجـاد  

از سوي ديگر .  حتي اشتغال هاي جديد كمتر رخ مي دهد...  مي شود
شوراي عالي كار كه افزايش حقوق را به صورت سنواتي بررسي مي 
كند، با قانون يارانه هاي سال آينده با مشكل در نظر گرفتن تورم و 

به همين دليل شيوه توزيع يارانه ها... محاسبه مزد مواجه خواهد شد
به بخش توليد به هـيـچ وجـه رافـع         )  سياست دولت احمدي نژاد( 

 ”....مشكالت توليد نيست
بنابراين، با قاطعيت مي توان اعالم كرد كـه سـيـاسـت هـاي          
اقتصادي دولت كودتا و بودجه كل كشور بـراي سـال كـنـونـي            
خورشيدي، با توجه به تركيب هزينه ها و درآمدها و مـوضـوع آزاد     
سازي اقتصادي، باعث بروزِ نابساماني ها و مشكالت اسـاسـي از       

 . جمله تورم و گراني به عنوان امري ناگزير مي شود
چنين تركيبي از هزينه هاي دولتي بي شك مـوجـب افـزايـش       

تقاضاي كساني مي شود كه از خدمات و هزينه هاي دولت به طور مستقيم و غير 
بنيادهاي انگلي، ارگان هاي نظامي فعـال در امـورِ       :  مستقيم سود مي برند يعني

اقتصادي به ويژه سپاه، و به طور كلي اليه هاي غير مولد طبقه سـرمـايـه داريِ      
ايران؛ اينان ضمن بهره گيري از امكانات هنگفت مالي به ژرفش شكاف طبقاتـي  

در عين حال، هزينه هـا بـا       .  دامن زده و فقرا، فقيرتر و اغنيا ثروتمندتر مي شوند
توجه به ساخت اقتصادي و رواج اقتصاد غير مولد و داللي، هيچ تاثيري و يا تاثيـر  

 . ناچيزي هم در تقويت و افزايش ظرفيت توليدي جامعه نخواهد داشت
با چارچوب موجود درآمدها و هزينه هاي دولت و برنامه طرح تحول اقتصـادي،  

توليد كـنـنـدگـان،     .  اختالف درآمد و ثروت در اليه هاي اجتماعي تشديد مي شود
صنعت گران كوچك و متوسط، در كنارِ قشرهاي ميانه حال و طبقه كارگر و ديگر 
. زحمتكشانِ فكري و يدي، بازندگان و آسيب پذيرانِ چنين برنامه هايي هسـتـنـد   

 !ذكرِ يك نمونه در اين زمينه گويا و مثال زدني است
در جريان بررسي اليحه بودجه، مجلس با توافقِ دولت كودتا، با كاهش تعـرفـه   
واردات خودرو به كشور موافقت كرد و بند مكمل اين مصوبه را از اليحه بـودجـه   

، در اين باره گزارش 88اسفند ماه  20روزنامه دنياي اقتصاد، . كل كشور حذف كرد
ظاهراً قرار بود همزمان با كاهش هزينه واردات خودرو، تـعـرفـه واردات      ...  “ :  داد

درصد كاهش يابد تا مزيت توليد و مونتاژ نسـبـت    20قطعات خودرو هم به ميزان 
، ) كاهـش تـعـرفـه واردات خـودرو           ( به واردات كاهش نيابد اما با حذف اين بند 

بخوان تجار عمده و   [ خوروسازان داخلي معتقدند كه معادالت به نفع واردكنندگان 
نمايـنـدگـان    .  خاتمه يافته است]  دالالن و شركت هاي وابسته به بنيادهاي انگلي

درصدي تعـرفـه    20راي به كاهش  89در ادامه بررسي اليحه بودجه ...  خانه ملت
واردات خودرو دادند تا كابوس خودروسازان داخلي و روياي خارجي ها در آستـانـه   

در حال حاضر بسياري نگران پيامدهاي ناگوار اجراي هـدفـمـنـد     ...  تعبير قرارگيرد
كردن يارانه ها بر اقتصاد كشور و به طور خاص بخش صنعت هستند و معتقـدنـد   

 “....ذات اين قانون به خودي خود، براي توليد داخل مشكل زاست و بحران آفرين
اهرم بسيـار  “ اسفند ماه سال گذشته،  23با اين مصوبه، به قول خبرگزاري ايلنا، 

مهم حفاظت از توليد كنندگان داخلي خودرو از ميان رفت و خودرو سازان كشور با 
 ”....خطر روبرو هستند

حمايت از تُجارِ عمده و دالالن بزرگ و نابودي توليد و صنعت، چنـيـن اسـت      
معناي اين مصوبه و سياست مجلس و دولت، با همه اختالفاتي كه با يكديگر در   

 !روش اجراي سياست هاي اقتصادي دارند
، گزارش داد كه، سود سرمايه گذاري هاي آزاد 88اسفند ماه  23به عالوه، ايلنا، 

كسـب سـود     “ :  در اين گزارش آمده است.  بانك ها افزايش چشمگير داشته است
بانك ها از محل درآمدهاي غير مشاع در حالي صورت مي گيرد كه نظام توليد بـا  

شايد اگر بخشي از اين منابع به سمت توليد و .  كمبود منابع دست به گريبان است
” ...حمايت از آن سوق داده مي شد، تا حدودي مشكل كمبود نقدينگي حل مي شد

در حالي كه دولت ضد .  به همه اين ها بايد رشد نگران كننده نرخ بيكاري را افزود
درصد است، منابع  10ملي احمدي نژاد مدعي است كه نرخ بيكاري در حال حاضر 

كارشناسي از جمله دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و انجمن هـا و نـهـادهـاي           
كارگريِ همسو و وابسته به حاكميت، اعالم مي كنند كه با خوش بينانـه تـريـن      

 . درصد است 18تا  17برآوردها، نرخ بيكاري بين 
برنامه و سياست هاي اقتصادي دولت كودتا و به طور كلـي سـمـت گـيـريِ          

اجتماعي رژيم واليت فقيه، در جهت و به سود سرمايه بزرگ تجاري و   -اقتصادي
متحد آن در حاكميت يعني سرمايه داريِ بوروكراتيك بوده و خصلت و ماهيت ضد 

دولت احمدي نژاد براي حفظ موقعيت خود امكانات مالي و درآمدهاي . مردمي دارد
سرشار ارزي را در راستاي منافع سرمايه داري غير مولد به كار گرفته و مسـئـولِ     

 !نابودي توليد، رشد فقر و تضعيف اقتصاد ملي است
 

 ...ادامه برنامه هاي اقتصادي رژيم 
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طرحي كه بنا به اظهارات خود مسئوالن دولتي دستاوردهاي ملموسي را بـه  
همراه نداشته و به طور حتم و يقين گره اي را در عرصه مسكن بـه نـفـع        

 16وزير مسكن در مصاحبه با دنياي اقـتـصـاد،         .  زحمتكشان باز نمي كند
روزي كه به ساختمان وزارت ” :  ،  در رابطه با مسكن مهر مي گويد88اسفند 

ساله چه آنهايي  99مسكن آمدم با خودم عهد كردم از تك تك پروژه هاي 
كه شروع شده و چه آنهايي كه بعد از دو سال حتي در حد تحويل زمين هم 
پيشرفت نكرده بازديد كنم، تا االن به جز دو استان، از مابقي استـان هـاي     

وي در ادامه مي گويد كه اين بازديدها باعث “  . كشور بازديد يك روزه كردم
شده گره ها و موانعي كه چندين ماه رها شده بود و باعث توقف و تعـلـيـق    

 50وي در جواب اين سوال كه در سال جاري . ساخت و سازها بود، رفع شود
هزار واحد مسكوني مهر قرار است ساخته شـود،     200هزار و در سال آينده 

پس وعده ساخت يك و نيم ميليون مسكن مهر كنار گذاشته شـده اسـت،     
هزار واحد مسكوني مهر به بـهـره      200من هيج جا نگفتم سال بعد ” :گفت

دوماً من كاري به وعده يك و نيم ميليوني ندارم، چون .  برداري خواهد رسيد
در حال حاضر اصال تقاضا در مسكن مهر در اين حد نيست و كل متقاضيان 

مشخص نيست منظور وزير مسكـن از    ”  . هزار نفر هستند 980واجد شرايط 
هزار چيست؟ آيا اين تعداد كل افرادي است كه نياز واقـعـي بـه         980رقم 

مسكن دارند؟ آيا اين تعداد كل افرادي است كه دولت قادر به تامين هزينـه  
مسكن آنها است؟ و يا اينكه اين كل تعداد افرادي است كه اصوال در ايـن    

بـه  .  طرح شركت كرده اند و يا اينكه قادر بوده اند در اين طرح شركت بكنند
طور حتم و يقين تعداد كل افرادي كه نياز مبرم به مسكن دارند به مـراتـب   

در ايـن بـاره     .  بيشتر از رقم مزبوري است كه وزير مسكن اعالم كرده است
هيچ گونه شكي نيست و سر پوش گذاشتنِ بر آن كمكي به اظهـارات بـي     

اما قسمت زيادي از اين عـدم    .  پايه و اساس مسؤالن حكومتي نخواهد كرد
يكي اينكه پروژه هاي مذكور بنـا بـه     .  استقبال به داليل ديگر مربوط است

اعتراف خود وزير مسكن،  تاكنون در حد حرف بوده و تازه قـرار اسـت در       
سايت فـردا، بـه       .  همان ارقام  محدود در سال آينده به بهره برداري برسد

هنوز پس از دو سـال و نـيـم،          ” :  ،  در گزارشي نوشت88بهمن  25تاريخ 
پـرنـد و     .  عملياتي در باره پروژه هاي پرند و هشتگرد صورت نگرفته اسـت 

هشتگرد دو شهر جديدي بودند كه قرار بود طرح مسكن مهر در آنها ايجـاد  
شود، اما هنوز پس از دو سال و نيم، عملياتي در خصوص اين پروژه صورت 

 ”.نگرفته است
  70در همين رابطه وزير مسكن و شهر سازي با ذكر اين مـطـلـب كـه         

درصد متقاضيان در دو شهر پرند و هشتگرد اسكان خواهند يافت و اظـهـار     
تاسف از سخنان كساني كه مطالب غير واقعي در باره فعاليت هاي انـجـام     
شده عنوان مي كنند، اعتراف كرد كه دغدغه اصلي در شهر پرند بحث حمل 

حل مشكل آب شرب پـرنـد   ” :  وي در جايي ديگر گفت.  و نقل عمومي است
ابـرار  ( ”  نيز در دست پيگيري است و اين موضوع قطعا رفـع خـواهـد شـد        

 ).88بهمن  27اقتصادي، 
دولت عدالت پرور احمدي نژاد بعد از اين همه بوق و كرنا در رابطه با اين 
پروژه هاي دهان پركن و توخالي قرار است در جايي به ساخت و ساز اقـدام  

هـزار   110چگونه امكان دارد .  كند كه فاقد ابتدايي ترين نيازهاي اوليه است
واحد مسكوني را در شهر پرند شروع كرد در حالي كه اين پروژه فـاقـد آب     

اما نكته ديگر اينكه،  تعداد زيادي از متقاضيان اين طرح ها .  آشاميدني است
كه قبال ثبت نام كرده بودند به داليل گوناگون كه به احتمال زياد يكـي از    
آنها آگاهي پيدا كردن از دو مشكل موجود در باالست، اقدام بـه انصـراف       

در حـال    ” :  نور صالحي، معاون وزير مسكن، در اين  باره مي گويد. كرده اند
هزار نفر از ثبت نام در مسكن مهر انصراف داده اند كه بخشي از  150حاضر 

مهـر،   ( ”  آنها واجد شرايط نبودند و برخي هزينه هاي اوليه را پرداخت نكردند
 ).88اسفند  19
اظهارات اخير نورصالحي در حالي بيان مي شود كه وي چندي پيش در    

آماري از انصـرافـي هـا        ” :  يك مصاحبه با خبرنگاران در همين رابطه گفت
نداريم اما از آنجا كه شهرهاي جديد با شهرهاي مادر از نظر بعد مسـافـتـي    

قراردادمـان  .  فاصله دارند در اين شهرها با كم استقبالي مردم مواجه شده ايم
با شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهرهاي جـديـد   

گسترش تعدادي از شهرهاي جديد را به دليل استقـبـال   .  ابطال شده است ...ادامه معضل مسكن 
 ).88بهمن  18اعتماد ، (“ كم مردم متوقف كرديم

تناقض در سخنان معاون وزير مسكن در فاصله زماني يك ماهه بخوبي 
نشان مي دهد كه روند خانه سازي براي مردم در سال آينده با چه چشـم    

دولت احمدي نژاد قرار است در بيابان اطراف شهرها .  اندازهايي رودر است
و بدون هيچ گونه امكاناتي معضل مسكن مردم را در سال آينده كامال حل 

نيكزاد،  وزير مسكن و شهر سازي،  در ارتباط با اين خوش خـيـالـي    .  كند
به طور .  سال شكوفايي مسكن مهر در كشور است 89سال ”  : اظهار داشت

قطع در سال آينده در اين حوزه اتفاق مباركي خواهد افـتـاد كـه هـمـه          
 ). 88اسفند 12جام جم،  (” متقاضيان مسكن در كشور خانه دار مي شوند

به طور حتم و يقين كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه چنين ادعاهايي 
اما اظهار چنين سخناني توخالي را بايد نـاشـي از       .  را به راحتي قبول كند

زمرمه هايي دانست كه معتقد است به دنبال اليحه هدفمند كردن يـارانـه   
. ها و تبعات سوء آن، بار ديگر ما بايد شاهد رشد قيمت هاي مسكن باشيم

در صورت وقوع چنين وضعيتي، دولت احمدي نژاد حتمـاً بـا فشـارهـاي         
اين موضوعي است كه از ديـد حـامـيـان         .  بيشتري مواجه خواهد گرديد

احمدي نژاد نيز پنهان نمانده و قرار است با استفاده از دروغ هاي تبليغاتـي  
و گمراه كننده و همچنين اعالم برنامه هاي غير قابل تحقق، چنين روندي 

قيمت مسكن در سال آينده ”: وزير مسكن در اين ارتباط گفت. را مانع شود
پيش بيني مي كنم كه قيمت مسكن به طور قطع افزايش پيدا .  ثابت است

 ).88اسفند 12مهر، (” نكند
،  در گزارشي از حـجـم خـريـد و         88بهمن 28روزنامه دنياي اقتصاد،  
روند ثبت قراردادهاي خريد و فروش مسـكـن   ” :  فروش مسكن، مي نويسد

اسـتـان      30در سامانه تحت كنترل وزارت بازرگاني كه در حال حاضر در 
كشور فعال است، نشان مي دهد بازار مسكن در سه ماهه سوم سال جاري 

اين گزارش در جايي ديـگـر آورده       ”   . با رونق معامالتي روبرو شده است
همزمان با زمزمه هاي تصويب طرح هدفمند شـدن يـارانـه هـا،         ” :  است

كارشناسان مسكن با اشاره به حذف حامل هاي انرژي و افزايش دستمـزد  
نيروي انساني در حوزه ساخت و ساز، افزايش قيمت مسـكـن را بسـيـار         
محتمل ارزيابي كرده اند و شايد همين امر مجددا بازار مسكن را براي عده 

 ” .اي سوداگر جذاب كرده است
بر اساس واقعيت هاي موجود،  گزارش روزنامه دنياي اقتصاد را بـايـد       
بيشتر واقع بينانه ارزيابي كرد تا اظهارات وزير مسكن مبني بر ثابت بـودن  
قيمت مسكن در سال آينده، اما حتي اگر صحبت هاي وزير مسكن مبنـي  
بر ثابت بودن قيمت ها در سال آينده را بخواهيم باور كنيم، هيـچ گـونـه      

قشـرهـاي    .  تغييري در اصل قضيه به نفع قشر هاي كم درآمد نخواهد داد
كم درآمد قادر به تامين مسكن مورد نياز خويش حتي در حد قيمت هـاي  

پروژه هاي مسكن مهر، تاكنون قابل اجرا نبوده و حتي اگـر    .  فعلي نيستند
به اجرا در بيايد متناسب با شرايط زندگي، كار و نيازهاي روزانه اكـثـريـت    

با اينكه دولت اعالم كـرده اسـت     .  كساني كه فاقد مسكن هستند، نيست
تسهيالت اعطايي وام را براي متقاضيان مسكن مهـر افـزايـش داده و          
سودهاي كمتري را از دارندگان اين وام ها دريافت مي كند، واقعيت زندگي 
زحمتكشان ميهن ما به خوبي نشان مي دهد تعداد قابل مالحظـه اي از      

حـقـوق   .  آنها قادر به دريافت و بازپرداخت وام هاي اعطايي نخواهند بـود   
اكثريت زحمتكشان ميهن ما به سختي كفاف نيازهاي روزانه آنها را مـي    

در هر صورت، آن چيزي كه در رابطه با مشكل مسكـن قشـرهـاي      .  دهد
محروم مي توان با صراحت اعالم كرد اين است كه، مسلماً نه تنها سـال    
جاري  بلكه سال هاي آينده نيز چون گذشته زحمتكشان ميهن با معضلـي  

مشكل مسكن در ايـران بـدون         .  به نام تامين مسكن مواجه خواهند بود
. ايجاد يك بخش فعال غير انتفاعي تأمين مسكن  راه حلي نخواهد داشت

روند صعودي و احتمالي قيمت ها در سال جـاري تـعـداد زيـادتـري از            
زحمتكشان را با مشكل مواجه مي سازد،  و اينكه ما به هيچ وجه معـتـقـد    
نيستيم رژيمي سرتا پا سركوبگر و فاسد اصوالً قادر باشد يا بخواهـد قـدم     

تجربه تاريخ معاصر ميهن ما نشـان داده     .  هايي مثبت به نفع مردم بردارد
است كه رژيم هاي فاسد كم ترين دغدغه اي  براي  تامين مسكن مـورد  

 . نياز و مناسب براي تمامي قشر هاي مردم نداشته اند
   



به گفته  . دهند، هنوز بسيار باالست      مي
اقتصاد كشور هنوز   “اين نماينده مجلس،    

اي معدود است، كه          در اختيار عده    
 ”.بيشترشان هم سفيدپوست هستند

دولت قبلي، تحت رياست جمهوري        
تابو امبكي، برنامه توانمندسازي            

پوستان را مطرح كرد كه        اقتصادي سياه 
به طور عمده در خدمت منافع بخش           

پوستان بود    كوچكي از قشر متوسط سياه    
هاي بزرگ درآمدند     كه به خدمت شركت   

هاي عظيمي دست      و امروز به ثروت     
” توانمندسازي“طرحِ   “: گويد   موروپا مي  -خانم مولويي  . اند  يافته

ما توانمندسازي اقتصادي گسترده     . بيش از حد فردگرايانه است      
 ”.دهيم كه كل جامعه را در بگيرد پوستان را ترجيح مي سياه

از آن به عنوان          ”حزب كمونيست  “اي كه        پديده تازه  
برد نيز اكنون چهره      نام مي ] خواران  يا همان رانت  [” گران  مناقصه“

عناصر طفيلي با استفاده از      : زشت خود را آشكارا نشان داده است       
برنده “هاي دولتي را       موقعيت سياسي خود قراردادها و مناقصه        

جوليوس . زنند  هاي كالني به جيب مي      و از اين راه ثروت    ” شوند  مي
، كه به علت انتقاد     ”سازمان جوانان كنگره ملي آفريقا  “ما، دبيرِ  ماله

حزب كمونيست از خواست آن سازمان براي ملي كردن معادن، به            
حمله كرده است و    ” هاي زرد   كمونيست“حزب كمونيست با عنوان     

خطاب كرده  ” ناجي سفيد “جرمي كرونين، معاون رهبري آن را          
 -مولويي. گران است   خواران يا مناقصه    است، يكي از همين رانت     

شود انكار كرد كه      گويد كه نمي    ما مي   موروپا درباره هو كردن ماله    
اين عمل نمايندگان وضعيت بسيار بدي را به وجود آورده است، و             
حزب كمونيست بايد به اشتباه خود اذعان كند، اما اين بدان معنا              
هم نيست كه حزب در مورد ملي كردنِ معادن برخوردي انتقادي             

حزب كمونيست از    “موراپا،   -به نظرِ خانم مولويي    .  نداشته باشد 
خواهيم كه    كند، ولي ما مي     ها استقبال مي    بحث در مورد ملي كردن    

در مورد آنچه بايد ملي شود حق انتخاب داشته باشيم؛ و معادن جزو 
توانيم   بازده هستند و ما نمي      بيشترِ معادن كم  . هاي ما نيست    انتخاب

چرا . چيزي را كه سودي براي دولت نخواهد داشت ملي كنيم              
(” سنگ آفريقاي جنوبي    مجمتع توليدي نفت و زغال     “ها يا     بانك

SASOL (   اين مجمتع يك پروژه مشترك        [” را ملي نكنيم؟
 ].پتروشيميايي نيز در ايران انجام داده است

ها  ها اين سياست اين نماينده كمونيست تأكيد دارد كه، كمونيست
: گويد  او مي . را در درونِ خود كنگره ملي آفريقا مطرح خواهند كرد          

حزب ما همواره نسبت به تحوالت كنگره ملي آفريقا برخوردي             “
تر،   يك حزب كمونيست آفريقاي جنوبي قوي     . انتقادي داشته است  

ما بايد كادرهايي قوي تربيت كنيم،      . تر  يعني يك كنگره ملي قوي    
هاي سياسي پيشگام باشيم، و فعاالن جنبش و كل جامعه            در بحث 

حزب بايد در سطح     . شان بيفزاييم   را آموزش دهيم و به آگاهي       
جامعه دست به بسيجي وسيع بزند و بدين وسيله مكملِ                    

همه اعضاي حزب   . هايي باشد كه دولت در دست اجرا دارد          برنامه
كمونيست آفريقاي جنوبي بايد به عضويت كنگره ملي آفريقا در             

ها بايد همه جا به عنوان اشخاصي جدي شناخته         بيايند و كمونيست
خواهيم جزئي از     ما مي . خواهيم در كنارِ جريان باشيم      ما نمي . شوند

 ”.فرآيند اجرايي در راه موفقيت كنگره ملي آفريقا باشيم
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حزب كمونيست آفريقاي ”و ”كنگره ملي آفريقا “اطالعيه مشترك 
ديگر نبايد در مأل عام به يكديگر “: كه در آن آمده است ” جنوبي

، با حمايت نيروهاي مترقي آفريقاي جنوبي رو به ”حمله شخصي كنيم
 ترجمه از روزنامه مورنينگ استار“ از روزنامه ... رو شد

 
رهبران ارشد هر دو سازمان، پرزيدنت جيكوب زوما، صدر كنگره ملي آفريقا، و                
جرِمي كرونين، معاون دبيركل حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، اذغان داشتند كه             

كرونين مجدداً از اين بابت كه در كنگره         . اند  هايي شده   هر دو طرف مرتكب اشتباه    
در ماه دسامبر گذشته، برخي از نمايندگان اين             ”حزب كمونيست “فوق العاده      

را هو كردند، ابراز       -”سازمان جوانان كنگره ملي    “دبيرِ   -ما    كنگره ژوليوس ماله  
و نماينده مجلس، نيز      ”صدر حزب كمونيست    ”موروپا، معاونِ  -مولويي. تأسف كرد 

خواه كشور و به طور عام در         بر ضرورت رعايت احترام متقابل در درون جنبش ترقي        
 . كل جامعه تأكيد كرد

او . او يك زن آفريقايي از طبقه كارگراست         موروپا كيست ؟     –مولويي  
محروميت هاي زندگي شخصي و اجتماعي اش  را در زير يوغ رژيم آپارتايد                     

، زماني كه در اعتراض به        1967موروپا در سال      -مولويي.  فراموش نكرده است  
هاي   به عنوان زبان دوم در مدرسه        -جاي انگليسي   به -”آفريكانس“اعالم زبان   

كنندگان آتش    پليس به روي اعتراض   . سال بيشتر نداشت    12آفريقايي شركت كرد،    
ور شدن يك قيام ملي       ساله و شعله    13گشود و موجب كشته شدن هكتور پيترسون        

هاي   از سوي جوانان شد، كه طنين مقاومت را در سراسر كشور بلند كرد و پايه                   
هاي   موروپا در همان اوان جواني به سازمان         -مولويي. آپارتايد را به لرزه در آورد      

بخش پيوست و چندي بعد، زماني كه در دانشگاه شمال در تورفلوپ               جنبش رهايي 
خواند، نخستين زني بود كه به مقام صدر ايالتي كنگره دانشجويان                   درس مي 

 .رسيد -ليمپوپوي كنوني -آفريقاي جنوبي در استان ترَنسوال شمالي
محروميت جنسيتي هنوز هم در آفريقاي جنوبي         “موروپا   -به نظر مولويي        

شود، گاهي نامحسوس و      سان كه در كشورهاي ديگر هم ديده مي         وجود دارد، همان  
شمار زيادي از زنان مورد   ” .كند پنهان است ولي گاهي نيز به صورتي خشن بروز مي

اگرچه قوانيني برضد خشونت خانگي وجود دارد و          . اذيت و آزار خانگي قرار دارند      
هايي نيز براي تخفيف اين معضل صورت گرفته است، ولي ما هنوز هم در                   اقدام

ايم خود    رو هستيم؛ هنوز به درستي نتوانسته       برخورد با روابط جنسيتي با مشكل روبه      
در عرصه دولتي و     . را به عنوان زنان و مرداني در مقام اجتماعي يكسان ببينيم              

زنان و مردان در همه سطوح دولتي را           50-50اداري، و از لحاظ قانوني، شراكت        
هايي را هم به بار آورده است، چرا كه اين مردان               ايم، كه البته دشواري     اجرا كرده 

ما . شان به زنان واگذار شده است        هستند كه در بسياري از موارد مقام و موقعيت          
خواهيم كه اين تغيير را به منزله مقابله زنان با مردان تعبير كنند، بلكه                        نمي
اي  مصالحه. خواهيم كه به آن به عنوان بخشي از مراحل تكامل جامعه نگاه شود مي

                  رفدر اين ميان نشده است و كسي هم در كنگره ملي با آن مخالف نيست، اما ص
 ”.تغيير اعداد، به معناي تغيير زندگي زنان تنگدست نيست

موروپا معتقد است كه اگرچه آفريقاي جنوبي اكنون يك كشور                -اما مولويي 
اند، چرا كه اقتصاد كشور هنوز در         دموكراتيك است، اما مردم هنوز كامالً آزاد نشده       

هاي   هنوز زنان پرشماري هستند كه به علت دشواري         . تملك و اختيار آنها نيست     
اي   دولت هنوز نتوانسته است چاره    . اقتصادي قادر به تأمين معاش خودشان نيستند       

سوادي در ميان زنان كه اكثريت جمعيت را تشكيل           ها بيابد، و نرخ بي      براي نابرابري 

Monday 29 March 2010  

ها براي موفقيت  عزم استوار كمونيست
 كنگره ملي آفريقا


