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بحران مسكن، بازتابي از 
 بحران همه جانبه رژيم

 تالش به منظور عملي كردن خواسته هاى كارگران، 
 و ضرورت در پيش گرفتن شيوه هاي مبارزاتي واقعيت گرا 

 درس نياموختن ديكتاتورها از تاريخ

 2ادامه در صفحه 

      3ادامه در صفحه 

 “ مرگ بر ديكتاتور”
 “ مبارك نگاه كن -خامنه اي حيا كن”
 “ بيا كنار ملت -پليس جدا از دولت”
 “مبارك، بن علي نوبت سيد علي”
 

روز مبارزه بي امـان و     18باالخره پس از 
ماه ها و سال ها تالش نيروهاي آزادي خواه 
رژيم ضد مردمي و وابسته حسني مـبـارك     
سرنگون و به سرنوشت حكومت بن علي در   
تونس و ده ها ديكتاتور ديگر در منطقه دچار 
شد. فرار حسني مبارك همچون فـرار بـن        

 22علي و پيش از اين فرار شاه از ايران در   
، مويد اين حـقـيـقـت     1357بهمن ماه سال 

تاريخي و غير قابل اجتناب است كه سرانجام 
حكومت هاي ديكتاتوري و ضد مردمي ايـن  

 چنين بوده و در آينده نيز چنين خواهد بود. 
سرنگوني حكومت مبارك در حالي رخ داد 
كه مردم ميهن ما سي و دوميـن سـالـگـرد       
پيروزي انقالب بهمن و سرنگوني حكـومـت   
ديكتاتوري محمد رضا پهلوي را جشن مـي    
گرفتند. انقالب ايران در سال هاي پـايـانـي     
دهه هفتاد ميالدي تأثيرات شگرفـي را بـر       
منطقه برجاي گذاشت و منافع كوتاه و دراز     
مدت امپرياليسم و ارتجاع را با مـخـاطـرات    

 جدي رو به رو كرد. 
انقالب ايران اگرچه توانست در مـرحلـه       
سياسي خود با سرنگوني رژيم ستم شاهي به 
پيروزي برسد ولي به دليل خيانـت آشـكـار      
سران جمهوري اسالمي كه خيلي زود اهـرم  
هاي قدرت سياسي را به انحصـار خـود در       
آوردند و اصل ضد مردمي و ارتجاعي واليت 
فقيه را به جنبش مردمي و آزادي خـواهـي     

ميهن ما تحميل كردند در اين مرحله متـوقـف   
ماند و نتوانست تغييرات ضرور را براي تحـقـق   

اقتصادي، از راه دگـرگـونـي      -تحول اجتماعي
بنيادي در زيربناي اقتصادي كشور، به منـظـور   

تأمين عدالت اقتصادي و اجتماعي، پديد آورد.    
استقرار يك حاكميت عميقاً ارتجاعي و ضـد      
مردمي در كنار حاكميت سرمايه بزرگ تجـاري  
و سرمايه داري بوروكراتيك نوين كه در درون   
دستگاه دولتي رشد مي يافت خيلي زود شعارها 
و آرمان هاي انقالب در راه تحـقـق عـدالـت       
اجتماعي و استقرار حقوق و آزادي ها را قرباني 
منافع و خواست هاي كالن سرمايه داري كـرد  
و رژيم ديكتاتوري اين بار با روبنايي متفاوت از 

 رژيم ستم شاهي در ميهن ما باز توليد شد.
ايران سي و دوسال پس از پيروزي يكـي از    
بزرگ ترين جنبش هـاي مـردمـي و آزادي          

دي ماه، گزارش داد كـه   27خبرگزاري فارس،  
وزير مسكن و شهرسـازي از تـهـيـه و ابـالغ              
دستورالعمل بسته سياستي اجاره بها با هدف ثبات 
قيمت ها تا پايان سال سخن گفته و اظهار داشتـه  

دستور العملي تهيه بشود كه ارتباط منطقي ” است:  
ميان اجاره بها با قيمت واحد مسكوني در كشور و 

بيان چنين اظهـاراتـي از     “   در تهران تعريف شود.
سوي وزير مسكن و شهرسـازي در شـرايـطـي         
صورت مي گيرد كه عالوه بر بحران مسكـن، در    
سال جاري به خصوص، شاهد افزايش اجاره بـهـا   
در سطح كشور بوده ايم.  به طور حتم فشار اصلي  
افزايش اجاره بها متوجه زحمتكشان ميهـن مـان     
خواهد بود.  سخنان وزير مسكن و شـهـرسـازي       
بازتاب معضل هايي است كه هم اكنون وجود دارد 
و به روال گذشته، دولت احمدي نژاد سعي دارد بـا  
شيوه هاي رياكارانه و غيرواقعي اين طور وانـمـود   

 كند كه در جهت مهار آن موفق خواهد بود.  
قبل از بررسي اين موضوع، نگاهي بـه تـاثـيـر       
تعيين كننده ميزان اجاره بها بر زندگي روزانه مردم 

 حساسيت اين مهم را به روشني آشكار مي سازد.
تيرماه، در گزارشي راجع بـه   15خبرگزاري مهر، 

اين موضوع از قول محمد عسگري، مقام مسئـول  
در وزارت تعاون و و مدير پروژه مسكن مهر، مـي  

در حالي كه سهم مسكن در سبد هزيـنـه   ” نويسد:  
خانوار كشورهاي موفق در رفع معضل مسكن بـه  

درصد مي رسد، متاسفانه در كشور ما   15كمتر از 
 5/32اين سهم در سبد هزينه خانوار هاي شهري 

قسمت هشدار دهنـده  “   درصد گزارش شده است. 

بهمن ماه، در گزارشى  23روزنامه دنياى  اقتصاد، 
از قول وزير كار دولت احمدى نژاد خبـر داد كـه،       
افزايش حقوق كارگران منتفى است. وزير كار و امور 

بعيد بودن افزايش حقوق كارگـران در    ”اجتماعى از 
سخن گفته است. شيخ االسالمى، دليل  “  سال آينده

جلوگيرى از افـزايـش   ” اين عدم افزايش احتمالى را 
دانسته، و آن را با ايجاد زمـيـنـه    “  تورم و قيمت ها

بهره مندى بيشتر كارگران از مزاياى اجـراى  ” براي 
توجيه كرده است. وزير كار دولـت     “  قانون يارانه ها

بـا  ” احمدى نژاد در ادامه افاضاتش، با بيان اينكـه    
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها قشـر كـارگـرى        
كشور داراى منفعت هاى بيشتر نسبت بـه سـايـر        

تورم در كشور مـهـار   “  ، گفت:“اقشار جامعه شده اند

شده و افزايش قيمت نداشته ايم. در صورت افـزايـش    
حقوق كارگران احتمال نفوذ تورمى كاال در بازار دور از 
انتظار نيست و سبب ايجاد مشكالتى براى جـامـعـه      

  “كارگرى مي شود.
اظهارات وزير كار دولت احمدى نژاد  در رابطـه بـا     
دستمزد كارگران به هيچ وجه غير مترقبه و خـارج از    
انتظار نبوده است، و اين ترفند از مدت ها پيش قـابـل   
پيش بينى بود. دولت احمدى نژاد براى انجام برنـامـه    
هاى ضد مردمى اش  بار ديگر كارگران و زحمتكشان 

  ميهن را در صف اول قربانيان خويش قرار داده است.



1389بهمن ماه   25شنبه  دو   2   862شمارة  

اليحه هدفمـنـد   ” بر طبق همين گزارش، دولت در اليحه يي كه با عنوان 
به مجلس تقديم كرده بود، پيشنهاد كرده بود: در سال هايي  “  كردن يارانه ها

كه اين قانون در حال اجراست، افزايش حقوق كارگران و كارمندان متـوقـف   
كه البته در مجلس حذف شد و در قانون نيامـد   -اليحه دولت  13شود. ماده 

قـانـون      150الزام افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده “  مى گفت:  -
برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران و 

 41قانون مديريت خدمات كشورى و ماده    125و تبصره آن و ماده  64مواد 
قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوف االجراء خواهد شد و تـمـامـى        

 “قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابالغ، لغو مى شود.
دولت احمدى نژاد سعى فراوان داشت تا با اسـتـفـاده از اليـحـه هـاى             

يورش به سفره خالى زحمتكشان را كامل كند؛ البته  در اين راه   “ [!]  قانونى”
به آن موفقيتى كه مد نظرش بود نرسيده است، اما در حال حاضر با ترفندهـا  
يى شناخته شده مترصد است تا فقر و شوربختى  بيشتـري را در زنـدگـي          

مان نهادينه كند. احمدى نژاد بارها در سخنـرانـى     ميليون ها زحمتكش ميهن
هايش اعالم كرده بود كه، با اجراى برنامه هاى اقتصادي اش هيچ گرسـنـه   
يي ديگر در جامعه وجود نخواهد داشت. البته مسلم است در صورتى كه وى    
موفق شود يورش به دستاوردهاى زحمتكشان را به سرانجام رساند، نـابـودى   
جمعيت گرسنه ها در پى خواهد بود، و اين همان هدفى است كه احمدى نژاد 
و همفكرانش آن را تعقيب مي كنند. احمدى نژاد مصمم است بـا نـابـودى         

 زحمتكشان معضل فقر و گرسنگى را نيز در جامعه حل كند. 
اظهارات اخير وزير كار در رابطه با دستمزدها واكنش هايى را بين فعـاالن  
كارگرى وابسته به رژيم نيز در پى داشته است، كه در حكم  نگـرانـى آنـان      

 23نسبت به ناآرامى هاى احتمالي كارگرى بايد تلقى شود. به گزارش ايلنـا،     
كه هم اكنون عنوان رئيس اتحاديه پيشكسوتـان   -بهمن ماه، حسن صادقى 

وزير كار در حالى موضوع عدم افزايـش  “  مى گويد:  -جامعه كارگرى را دارد 
] را مطرح مى كند كه به گفته كارشـنـاسـان و       1390[ 90دستمزدهاى سال 

صاحب نظران اقتصادى تبعات اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها بـاعـث     
صادقى اظهارات وزير كار “  بدتر شدن وضعيت اقتصادى كارگران خواهد شد. 

را يادآور طرح شكست خورده تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم دانست، كـه    
به نام حفظ قيمت ها افزايش نيافته و  84باعث شد دستمزد كارگران در سال 

 در عمل قدرت خريد آنان به طور چشمگيرى كاهش يابد.
آن چيزى كه مشخص است اينكه، نبايد انتظار داشت تحولى مـثـبـت در      
رابطه با دستمزد كارگران از طرف دولت احمدى نژاد صورت بگيرد، اما ايـن    
سوال پيش مى آيد كه، آيا فعاالن كارگرى و نيروهاى حامى آنان هم بايد از 
تالش براى عملي كردن اين خواسته ها اجتناب ورزيده و آن را بـه فـرداى     
سرنگونى اين رژيم واگذارند؟ متاسفانه هم اكنون بين كسانى كه با ديـدگـاه   

در اين باره به اظهار نظر مى پردازند چنين تفكرى وجـود دارد.     “ چپ” هاى 
خوشبختانه اين تفكر انحرافى كه همان خاك پاشيدن به چشم كـارگـران و     
زحمتكشان است، تفكري نيست كه دست باال را بين كارگران داشته بـاشـد؛   
اكثر نيروهاى كارگرى و حاميان آن ها با درك ضرورت ها، و با موضع گيرى 

اند. اطالعيه اخيـر شـش       هاى آگاهانه، رژيم را در اين زمينه به چالش گرفته
سنديكاي كارگرى در ايران در رابطه با تعيين حداقل دستمزدها، رشد آگاهى 
جنبش كارگرى  را در مقايسه با ذهنى گرايي و تفكر انحرافى به خوبى نشان 

تعيين حداقل دستمزد در جـمـهـورى    ” مى دهد. بر اساس اين تفكر انحرافى  
، و دليل آن هم اين است كه، چون تشكل هاى مستقل “اسالمى بى معناست

ضمانتى براى حداقل دستمزد وجود نـدارد و      ” كارگرى وجود ندارند بنابراين 
اين تفكر بـه    “ .  همه چيز به لطف و كرم دولت و سرمايه داران بستگى دارد

“ بازرسى مستقل كـارگـرى    ” ديگر داليل و زمينه ها، از جمله به عدم وجود 
، اشاره مى كنـد و    “ بازار سياه وسيع نيروى كار” ، و وجود “ آزادى اطالعات“ و

معتقد است كه، به جاى مبارزه براى خواسته ها ى كارگري يي هـمـچـون      
تعيين حداقل دستمزدها، تالش همگانى بايد بر ايجاد تشكل هاى كـارگـرى   
متمركز گردد. اگر به چنين تفكرى باور داشته باشيم ، به اين نتيـجـه بـايـد        
برسيم كه، مبارزه كارگران براى دستمزدهاى معوقه، اخراج هاى بـى رويـه،     
ايمنى كار، قراردادهاى موقت و جز اين ها، همه و همه غلط و بيهوده است و 
كارگران قبل از همه اين ها بايد تشكل مستقل كارگرى ايجاد كنـنـد و از       
طريق آن به طرح خواسته هاى خويش اقدام كنند. اين تفكر غلط در اسـاس   
با مبارزه كارگري بيگانه است؛ كارگران و زحمتكشان از راه و در جـريـانِ         
مبارزه براي دستيابي به خواسته هاي خود به ضرورت عـمـلـي تشـكـل و          

 سازماندهي پي مي برند.

سخنان وزير كار در رابطه با دستمزدها از آن رو بااهميت اسـت كـه،       
محفل هاي دست اندركار اين ترفند در درون حكومت به خوبى از ايـن      
خيز دولت اطالع داشته اند، اما اجرايي كردن تمامى اين برنامه ها بر اين 
اساس بنا شده  كه  چون رويارويي و مقاومت از سوى كارگران ضعـيـف   
است  پس به راحتى مى توان سياست هاى ضد كارگرى را بـه پـيـش        

دى ماه، يعنى مدت زماني  كمتر از يـك مـاه      26تازاند. خبرگزاري ايلنا، 
كه در مجلس در مقام  -پيش از سخنان اخير وزير كار، از قول محجوب 

با هشداري در ايـن     -رئيس فراكسيون كارگرى مجلس فعاليت مى كند 
بحث افزايش دستمزد سنواتى كارگران ارتباطى با پرداخت “ رابطه، نوشت:

نقدى يارانه ها ندارد، چرا كه ماهيت اين دو پـديـده كـامـال از هـم              
يارانـه هـاى     “ وى در جايى ديگر در ادامه اين مطلب گفت:  “   مجزاست. 

پرداختى اساسا براى جبران افزايش قيمت كاالهايى همچـون سـوخـت      
است كه پيش از اين از يارانه ها بودند، اما افزايش دستمزد كارگران براى 
جبران تورم ساليانه اى است كه به تبع آن قدرت خريد كارگران كاهـش  

اظهار همين سخنان به خوبى نشان مى دهد كه اجراى چنيـن  “  مى يابد. 
سياست  ضد كارگرى يي امري چندان پنهانى نبوده و دولت هم اكـنـون   
مصمم است اين ترفند را به نفع جناح هاى انگلى حاكميت و به قـيـمـت    

 .فقر و بدبختى زحمتكشان  به  سرانجام  رساند
به همين دليل ما بار ديگر ضمن هشدار نسبت  به  پيامدهاي زيان بار  

چنين سياست هاي كارگرستيزانه  دولت كودتايي، كه  به  زندگى روزانـه  
ميليون ها تن از زحمتكشان ميهن مان آسيب مي رساند، همه نيـروهـاى   
مترقى و مدافع حقوق كارگران را فرا مي خوانيم  تا  با در پيش گرفـتـن   
شيوه هاي مبارزاتي  واقعيت گرايانه و كمك به كارزار زحمتـكـشـان از      
عملي شدن  چنين تصميم ضد كارگري يي مانع  شوند. حركـت هـا و        
تشكل هاى كارگرى از درون همين مبارزات است كه كم كم شكل مـى  
گيرند و منافع طبقه كارگر را محافظت مى كنند. نگاهى به شكل گيرى و  

كاركنان شـركـت   ” فعاليت تشكل هاى كارگرى مستقلي همچون تشكل 
و نيشكر هفت تپه، نمونه هاي روشـن   “ واحد اتوبوس رانى تهران و حومه

آن را نشان مي دهد.  فعاليت اين تشكل ها در دوره هايى نضج گـرفـت    
كه كارگران فعال در اين واحدها با مشكالت صنفى پرشمـاري مـواجـه      
بودند و اتفاقا رژيم در هراس از همين گونه فعاليت ها بوده  كه با فشارى 
دوچندان به سركوب  فعاالن  اين  تشكل هاي  مستقل پرداخته  اسـت.  
دستگيرى و به زندان انداختن افرادى چون منصور اسالو و رضا شهـابـى،   
نقطه ضعف  رژيم در رابطه با جنبش كارگرى را بخوبي نشان مى دهـد.    
جنبش هاي كنوني  در مصر و تونس بار ديگر نقش مبـارزات جـنـبـش       
كارگرى را  در پايين  كشاندن  اين دو رژيم فاسد به روشنى نزد عـمـوم   
مردم به اثبات رساند. بايد همصدا و منسجم، با حمايت از جنبش كارگرى  
و خواسته هاى صنفى و سياسى كارگران، زمينه هاى حضور نـيـرومـنـد       
جنبش مردمى را براى ايجاد تغييرات بنيادى به نفع اكثريت جامعه فراهم 
آورد. نبايد عملي كردن خواسته هاى  بحق  كارگران و زحمتكشان را بـه   

 فرداىِ نامعلومِ فرود رژيم واليت فقيه  واگذاشت.

 ادامه تالش به منظور عملي كردن ...

ضعيف جامعه است. در بسياري از كشورها ي مترقي، دولت هـا سـهـم       
شايسته اي از بودجه هاي عمومي را صرف احداث پروژه هاي مسكونـي  
كرده و سپس آن ها را به صورت اجاره با قيمت هاي مناسب و ارزان در   
اختيار قشرهاي عمدتاٌ ضعيف جامعه قرار مي دهند.  در هيچ يك از طرح  
هاي تاكنوني ما مطلقاٌ شاهد اين امر مهم نبوده ايم. احمدي نژاد در طول  
دوران رياست جمهوري اش به مدد قيمت هاي باالي نفت، در آمد هـاي  
نجومي يي را به دست آورده كه ماحصل آن براي مردم عادي چيزي جز 
فقر و محنت نبوده است.  در تمامي پروژه هاي به اصطالح مسكن مهـر   
كه در خارج از شهرها احداث شده و فاقد امكانات اوليه است، حتي يـك    

 درصدي هم به اين امر اختصاص داده نشده است.  5سهم 
ما در طول ماه هاي آينده، و به خصوص با شروع سال نو و آغاز فصل 
بهار، شاهد بحران گسترده تري در اين زمينه خواهيم بود.  در حالي كـه     
دولت احمدي نژاد سعي دارد با دستورالعمل هاي كاغذ بازانه جـلـو ايـن      
بحران را بگيرد، ميليون ها نفر از زحمتكشان ميهن بايد تـاوان فسـاد و       

 ناكارآمد بودن دولت سركوبگران حاكم را بپردازند.
 . 

 ادامه بحران مسكن، بازتابي از  ...
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 ادامه بحران مسكن، بازتابي از  ...

ايـن رقـم بـراي        ” اين سخنان آن جايي است كه وي در ادامه مي گويد:  
درصـد نـيـز         70دهك هاي پائين درآمدي در كالن شهر ها به بيش از 

رسيده است.  اين موضوع بدان معناست كه درصد باالئي از درآمد خـانـوار    
بايد صرف پرداخت اجاره بها و يا اقساط خريد خانه شود.  اين امر مـوجـب    

 “كاهش قدرت خريد خانوار مي شود.
محمد رضا خباز، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در گفت و گـو بـا       

وضعيت كنوني ” مرداد ماه، در همين ارتباط مي گويد:    12خبرگزاري مهر، 
براي مردم بسيار نا مناسب است و تقريباٌ سه چهارم درآمد مردم براي اجاره 

وزارت صنايع و معادن در گزارشي كه شهريورماه  “ مسكن هزينه مي شود. 
آن را منتشر كرد، با بررسي محصوالت سبد خانـوار، اعـالم كـرد كـه،           

درصـد     8/25درصد و قشرهـاي پـر درآمـد           5/46قشرهاي كم درآمد 
 15درآمدشان را براي تامين مسكن هزينه مي كنند (خبرگـزاري مـهـر،         

 شهريور ماه). 
اگر بخواهيم آن دو اظهار نظر اولي را ناديده بگيريم، استناد به گـزارش    
وزارت صنايع و معادن كه وابسته به خود دولت احمدي نژاد است، نشـان    
مي دهد كه هر چقدر خانواده ها ميزان فقرشان بيشتر باشد، هزينه هـاي    
تامين مسكن آن ها نيز افزايش مي يابد، و اين يعني بحران عميقـي كـه     
اكثريت زحمتكشان ميهن هم اكنون با آن مواجه اند و به طور يقـيـن بـا      
اجراي طرح صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و همگام با سـرمـايـه    
داري جهاني براي حذف يارانه ها، ما قاعدتاٌ بايستي عواقب وخيم تر آن را 
در آينده بيشتر شاهد باشيم. اظهارات نيكزاد، وزير مسكن و شهرسازي، در  
مورد مهار اجاره بها، بار اول نيست كه ايراد مي شود.  وي در حدود شـش   

مـرداد مـاه، در        16ماه پيش هم خبر از چنين طرحي داد. دنياي اقتصاد،  
زمينه راهكار هاي مورد نظر وزارت مسكن از جمله به شناسائي واحد هاي 
مسكوني خالي، تعيين  دستوريِ اجاره بها، و برخورد با متخلفان به استنـاد  
به قانون تعزيرات اشاره شده است.  بر اساس طرح مزبور، دولت در صـدد     
است با تعيين اجاره مشخص واحدهاي مسكوني ، مالكان را مجبور سازد تا 
واحد هاي مسكوني را با قيمت هايي كه دولت تعيين مـي كـنـد، اجـاره         
بدهند.  همين اظهارات و برنامه هاي غير كارشناسانه و غير واقعي نشـان     
مي دهد كه دولت هيچ برنامه يي براي حل اين معضل ندارد و مي خواهد 
پروژه يي را به اجرا درآورد كه در عمل هيچ گونه شانسي براي موفقيت آن 
وجود ندارد.  طرح هاي تبليغاتي بي پايه و اساس و اظـهـارات مـقـامـات         
مسئول در باره مسكن مورد احتياج مردم، با ريا كاري هاي متفاوت ديگري 
نيز دنبال مي شود.  در اين زمينه استناد دوباره به سخنان وزيـر مسـكـن       
جالب است.  وي در سفري كه به خراسان شمالي داشت با اشاره به اينكـه   
مقدمات مسكن دار شدن همه ايرانيان مهيا شده است و در نيمه اول سال 

در روستا و شهرهاي خراسان شمالي  متقاضي فاقد مسكن نخواهيم  1390
اغلب استان هاي كشور در اين شرايط هستند و بـه زودي    ” داشت، گفت:  

مي توانيم جشن خانه دار شدن همه ايرانيان را برگزار كنيم. و تنها بايد بـه   
آبان ماه).  وي      16(خبرگزاري مهر، “ نياز هاي ساالنه ازدواج پاسخ دهيم

در سخناني كه چندين ماه پيش تر اظهار داشته بود، وعده داد كه تا پايـان  
تمامي متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر، زمين و مسكـن   1390شهريور 

 تيرماه). 15خود را دريافت مي كنند (خبرگزاري مهر، 
چنانچه بخواهيم اين ادعا ها را باور داشته باشيم، بايد به اين نـتـيـجـه     
رسيد كه تا شش هفت ماه آينده، ما بحران مسكن را از سر گذرانده ايم؛ اما 
اين سئوال پيش مي آيد كه در اين صورت اقدام هايي كه متوجـه مـهـار      
اجاره بها هستند چه توجيهي مي توانند داشته باشند؟  وزير مسكن از يـك  
طرف وعده هاي پوچ و تو خالي مي دهد و از طرف ديگر در هـراس از        
انفجار اجتماعي باز هم وعده پروژه هايي را مي دهد كه شانس موفقيت آن 
ها نزديك به صفر است.  الزم به تذكر است كه معاون وزيـر مسـكـن،         

درصدي صدور پروانه   43ابوالفضل صومعه لو، در سخناني با تاكيد به رشد 
با تكميل پروژه هاي مسكن عالوه بر قيـمـت   ” ساختماني در كشور گفت:  

 مهرماه). 6(خبرگزاري مهر، “ مسكن، اجاره بها هم كاهش مي يابد
معضل افزايش اجاره بها، مربوط به چند هفته گذشته نيست كـه هـم       
اكنون دولت مي خواهد آن را به اصطالح مهار كـنـد.  گـزارش هـاي            
گوناگون كه در طول سال جاري به طور متناوب ادامه داشته اند، نمايشگـر  
اين واقعيت است كه بحران موجود از مدت ها پيش سـربـلـنـد كـرده و          

 دامنگير توده هاي مردم گرديده است.
درصدي اجاره بها  4/10شهريور ماه، با اشاره به افزايش  23سايت فردا، 

در بهار سال جاري و در اشاره به گزارش مركز آمار ايـران، مـي نـويسـد:           
درصـد     21متوسط اجاره ماهانه بدون پول پيش در فصل ابتداي امسـال      ” 

همين گزارش در جايي ديگر به موردي اشاره مي كند كه بـر  “  افزايش يافت. 
اساس آن وزارت مسكن همزمان با گزارش مركز آمار ايران اعالم كرده است 

ماه اول امسال بسيار پائين تر و در حـد     4كه، رشد شاخص اجاره مسكن در 
كمتر از نرخ تورم اعالم شده قرار دارد.  اين همان شيوه متداول دولت احمدي 
نژاد است كه با دستكاري در آمار  و يا اعالم آمار دروغين و يا عـدم اعـالم       
آمار، در صدد بر مي آيد بي كفايتي اش را در عرصه هاي گوناگون اسـتـتـار      

شهريور ماه، در گزارشي متفاوت راجع به اجاره بهـا،   29كند. خبرگزاري مهر،  
جدول نرخ اجاره خوابگاه هاي دانشجويي را منتشر كرده است كه بر اسـاس    
آن، صندوق رفاه دانشجويان وزارت خانه هاي علوم و بهداشت ميزان اجـاره    

 درصد افزايش داده اند. 20خوابگاه را نسبت به سال گذشته 
شهريور ماه، در ارتباط با حداقل دستمزد ها و ميزان اجـاره     8روزنامه خبر، 

بها، مي نويسد: متوسط اجاره بهاي مناطق مختلف شهر تهران در پايان بهـار   
متري (مقياس استانـدارد    75(بر اساس گزارش مركز آمار) براي يك آپارتمان 

تومان در ماه است (البته با احتساب رهن).  اين     645000مسكن مهر) معادل  
تومان بوده  510000معادل  88رقم بر اساس بر آوردهاي مسكن مهر در بهار 

تومان طي يك سال، و البته در همين  135000است،  يعني رشدي در حدود 
هزار تومان افزايش پيدا كـرده     60دوره پايه حقوق تامين اجتماعي در حدود 

است.  همين پايه حقوق تامين اجتماعي براي مردم تهران مـعـادل نصـف         
خبرگزاري مهـر،  “  متري است.  75متوسط اجاره بهاي ماهانه براي يك واحد 

شهريورماه، در گزارشي از ياسوج، به وضعيت مسكن و اجاره بها پرداخته و  29
امسال صاحبخانه ام خانه اي را ”  به نقل از يك شهروند ياسوجي مي نويسد:  

هزار تومان  330هزار تومان به من اجاره داده بود به  250كه در سال گذشته 
 “ افزايش داد و به اين خاطر مجبور شدم دنبال خانه اي ديگر بگردم.

گزارش مركز آمار ايران در رابطه با مسكن و اجاره بها كه در شهريور انتشار 
آذرماه،  11يافت، مربوط به بهار بود، اما اين مركز در گزارشي ديگر كه ايسنا، 

آن را انتشار داد به نقل از اين مركز آورد كه، متوسط ميزان اجاره بهاي واحـد  
مسكوني به ازاي يك متر مربع در شهر تهران نسبت به فصل بهـار امسـال     

درصد افزايش يافته است.  7/20درصد و نسبت به تابستان سال گذشته  1/12
ماه از آغـاز سـال          8آبان ماه، گزارش داد كه، با گذشت  3خبرگزاري مهر، 

جاري همچنان بازار اجاره نشيني كفه سنگين وديعه را نسبت به اجاره ماهيانه 
به مستاجران تحميل مي كند و اجاره ها با وجود ثبات، سرسام آور هستند.  بر  
رغم اين آمار هاي هشدار دهنده، محمد رضا رحيمي، معاون احمدي نژاد، در   

جشن مسكن دار شـدن      ” دي ماه، گفت:    15گفتگويي با خبرگزاري فارس، 
همه افراد را در كشور برگزار مي كنيم. در دولت دهم هيچ كس در سـراسـر      

 “  ايران بدون مسكن نمي ماند.
دي    17الزم به تذكر است كه، محمد حسين مقيمي در گفت و كو با ايلنا، 

ماه، اظهار داشت كه، وزارت مسكن طي يك سال گذشته صرفاٌ به ارائه آمار و 
ارقام بسنده كرده است و طرح جامع مسكن كه يك طرح بسيـار كـامـل و        
قانوني بود، هرگز اجرا نشد و بسياري از آشفتگي هاي بخش مسكن حـاصـل   
عدم اجراي آن است. يكي از ترفندهايي كه دولت احمدي نژاد در رابطـه بـا      
مسكن به كار مي برد مانور روي قيمت هاي مسكن است كه طي يكـي دو    
سال گذشته رشد چشمگيري نداشته است.  دولت احمدي نژاد مي خواهد اين  
وضعيت را به پروژه هاي مسكن مهر ارتباط دهد. حقيقت امر آن اسـت كـه      
سيستم بانكي كشور به دليل زد و بند هاي پشت پرده، منابع مالـي شـان از       
سوي افراد نزديك به حاكميت به عنوان وام به غارت برده شده است و كمتر 
كسي است كه نداند كه ميزان مطالبات معوقه بانك ها رقمي نـزديـك بـه        

ميليارد تومان را نشان مي دهد.  اين مطالبات معوقه مانع از اين مـي    50000
گردد كه سيستم بانكي وام هايي را كه براي چرخش اقتصادي الزم است در   
اختيار متقاضيان واقعي قرار دهد.  هر چند قبل از اين هم ما اصوالٌ شاهد يك  
سيستم بانكي كارآمد به نفع مردم عادي و اقتصاد واقعي كشور نـبـوديـم، و      
منابع بانكي هم كه در خدمت پروژه هاي مسكوني قرار مي گرفت، به طـور    
عمده شامل حال دالالن و سودجوياني مي گرديد كه در انتها سررشته هـاي    
آن ها را بايد در ميان حكومتيان پيدا كرد.  بنابراين ركود دربخش مسكـن و     
افزايش قيمت ها نه در پروژه هاي واهي، بلكه ريشه در وضعيت اقـتـصـادي    

 وخيمي دارد كه سيستم بانكي كشور را هم به ورشكستگي كشانده است.  
رشد چشمگير اجاره بها در سطح كشور به خودي خود نمايشگر اين واقعيت 

 است كه زمينه هاي بحران عميق تر در ماه هاي آينده بسيار جدي است. 
نكته قابل توجه در اين ميان نبود هرگونه سياست حمايتي براي قشـرهـاي   

     2ادامه در صفحه  
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

بازنشستگان نگران مستمري سـال    
 آينده

ميليون ها كارگر و كارمند بازنشسته و مستمـر  
بگيران سازمان تامين اجتمـاعـي در انـتـظـار          
چگونگي تعيين مستمري سال آينده خود هستند. 

با توجه بـه  ” دي ماه در گزارشي نوشت:   21ايلنا 
تغييراتي كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه 
ها در زندگي مردم پديد خواهد آمد، بازنشستگان 
منتظر افزايش مستمري هاي بازنشستگي خـود    
مي باشند. اگر حتي مبناي افزايش مسـتـمـري       
سال جاري بازنشستگي تامين اجتمـاعـي تـورم      

درصـدي     10كنوني بود، بايد شاهد افـزايـش     
مستمري ها مي بوديم و اين درحاليـسـت كـه      

 6سازمان تامين اجتماعي تنهـا بـا افـزايـش           
 درصدي مستمري ها موافقت كرده است.

كارگران بازنشسته و ديگر بازنشستگان تاميـن  
اجتماعي از هم اكنون نگران مستمري ها سـال  

 “ آينده خود نيز هستند.
نگراني بازنشستگان از آن رو جدي تلقي مـي  
شود كه در پي مصوبه كـار گـروه اصـالح و            
بازنگري قانون كار، تركيب شوراي عـالـي كـار      
تغبير يافته است. مصوبات شوراي عالي كـار در     
خصوص دستمزدها همواره مبناي مـحـاسـبـه       
مستمري بيمه شدگان سازمان تامين اجتمـاعـي   
بوده و حال با تغيير تركيب شوراي عـالـي كـار      
معلوم نيست در چارچـوب طـرح آزاد سـازي          
اقتصادي، مستمري بازنشستگان چگونه و بر پايه 

 كدام معيار و ضوابط تعيين خواهد شد. 
اصوال با آغاز اجراي قانون هدفمـنـد سـازي      
يارانه ها چگونگي تعيين حـداقـل دسـتـمـزد          
زحمتكشان و نيز مستمري بازنشستگان در هالـه  
اي از ابهام قرار دارد و اخيرا يكي از مـعـاونـان      
وزيركار از تغيير تصميم گـيـري در خصـوص        
افزايش دستمزدها سخن گفته و يادآوري نمـوده  
با پرداخت يارانه هاي نقدي دليل براي افزايـش  
ساليانه دستمزدها و مستمري بيمه شدگان تامين 

 اجتماعي وجود ندارد.
بعالوه بايد خاطر نشان ساخت سازمان تاميـن  
اجتماعي تاكنون اقدامي در جهت مطالبات معوقه 

 بازنشستگان انجام نداده است.
بازنشستگان به حق نگران ميزان مسـتـمـري    
هاي خود بوده و دولت، وزارت رفاه و سـازمـان     
تامين اجتماعي براي رفع اين نگراني كوششي به 

 خرج نمي دهند.
موضوع مستمري بازنشستگان با تـوجـه بـه      
حذف يارانه ها و افزايش نرخ كاالها و خـدمـات   
عمومي و تاثير اجتماعي آن بـر خـانـوارهـاي         
بسياري در ماه هاي آينده حادتر خواهد شد. مـي  
بايد از حقوق بازنشستگان در برابر سياست هـاي  

 ضد مردمي رژيم واليت فقيه حمايت كرد.
 
 

 جوانان و معضل بيكاري
 

گزارش هاي رسمي نشان مي دهد با صـعـود نـرخ      
بيكاري در كشور، اغلب جوانان از دست يابي به شغـل  
مناسب و بهره مندي از درآمد ضـرور بـراي گـذران        

 زندگي محروم مي باشند. 
چندي پيش حسن روحاني رييس مركز مطـالـعـات    
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نـظـام دريـك      

بهمن ماه  2گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري ايلنا ( 
) با وخيم توصيف نمودن وضعيت جوانـان ايـرانـي      89

براساس آخرين اعـالم بـانـك        ” خاطر نشان ساخت:  
درصـد     2/  5مركزي ميزان رشد ناخالص ملي حدود   

درصد جوانان كشور بيكار هستند ...      30است و باالي 
درصد از جوانان درآمد صفـر درصـد      30يعني بيش از 

دارند و با درآمد صفر درصد هم كه نمي تواند وضعيت 
 “معيشت مردم خوب باشد.

سازمان ملل متحد حاكي از آن است كـه     2010از سوي ديگر گزارش شاخص توسعه انساني سال 
درصد مي باشد. مطابق اين گزارش بيشترين تعداد بيكاران را     33نرخ بيكاري در طول يك دهه قبل 

 جوانان تشكيل مي دهند.
متاسفانه بخش عمده اي از بيكاران ” پايگاه اطالع رساني كلمه در آبان ماه امسال گزارش داده بود:  

را جمعيت جوان و به خصوص تحصيل كرده كشور تشكيل مي دهد و دراين بين گروه ديـگـري از       
جوانان هم كه شاغلند بعضا در شغل هاي كاذب مشغول به كارند يا در جايي فعاليت مي كنند كه هيچ 
سنخيتي با توانايي ها، تحصيالت و تخصص شان ندارد يعني نيمه بيكارند. بيكاري تحصيل كـردگـان    

 “روزبه روز وضعيت نامناسب تري به خود مي گيرد.
اكنون با اجراي برنامه جراحي بزرگ اقتصادي و حذف يارانه ها و آغاز فاز دوم طرح تحول درسـال    
آينده خورشيدي، برتعداد بيكاران بويژه جوانان بيكار با ورشكستگي واحدهاي صنعتي و توليدي افزوده 

اجتماعي خـود قـادر       -خوهد شد. افزون بر اين دولت ضدملي احمدي نژاد با توجه به برنامه اقتصادي
نيست براي ميليون ها جوان پس از طي دوران تحصيل (مقطع راهنمايي و دبيرستان) شغل مـنـاسـب    
همراه با درآمد الزم ايجاد كند. جوانان ميهن ما در وضعيتي در چنبره بحران بيكاري گرفتار آمده انـد     

 كه از كليه امكانات بديهي زندگي سالم دوران جواني محروم هستند. 
گشت هاي بسيج و نيروي انتظامي و وجود قوانين و مقررات واپس گرايانه  و قرون وسطايي نـيـز     
پس از معضل بيكاري بالي جان جوانان محسوب مي گردد. در چنين اوضاعي رشد ناهنجاري هـاي     
دردناك اجتماعي از قبيل بزهكاري، اعتياد و جز اين ها به هيچ رو شگفت آور نيست. به اين موضـوع   
بايد خروج اجباري از كشور و پذيرش ناگواري و تلخكامي هاي مهاجرت براي جوانان ايراني را افـزود.  
جوانان هم سركوب مي شوند و گرايش آنها به سمت مبارزه و فعاليت سياسي مسدود مي شود و هـم    
به لحاظ اجتماعي در چنگال يك واپس گرايي و تاريك انديشي دهشتناك اسيرند و بدتـر از هـمـه        
بيكاري زندگي و آينده آنها را تباه ساخته است. رشد سالم جامعه درگرو تامين تضمين خواست و حقوق 

 جوانان كشور است. رژيم واليت فقيه در كليه عرصه ها در ستيز با جوانان وحقوق آنها قرار دارد. 
براي آنكه بتوان شالوده جامعه فرداي ايران را با انگيزه سالم، عادالنه، پيشترفته و منطبق با جـهـان   
معاصر پي ريخت، بايد منافع و حقوق جوانان بويژه جوانان طبقات محروم جامعه را تامين نمود. در اين  

 راستا مبارزه استبداد واليي گام نخست به شمار مي آيد.
 
 
 دولت احمدي نژاد و گسترش فساد مالي 
 

 از زمان برگماري دولت احمدي نژاد ابعاد فساد مالي در كشور گسترش شگفت آوري يافته است. 
بهمن ماه در شهر اصفهان با اشاره به نقش دولـت   7رييس ديوان محاسبات جمهوري اسالمي روز 

بي انضباطي مالي بزرگـتـريـن مشـكـل        ” ناميد، يادآوري نمود:  “  بي انضباطي مالي”دررشد آنچه وي 
 “اقتصادي اين كشور است و هيچ كس نمي تواند رقم دقيق درآمدهاي كشور را محاسبه كند.

وقتي ديوان محاسبات كه مرجع اصلي جمع آوري و گزارش حساب هاي، اسناد و مـدارك كـالن       
كشور است، نتواند مجموع درآمدها را كنترل و محاسبه كند، مي توان نتيجه گرفت فساد مالي در چـه  

 ابعاد هولناكي اقتصاد ايران را مي فرسايد و نابود مي كند. 
به تصريح رييس ديوان محاسبات، اين نهاد از مجموع درآمدها و هزنيه هاي نـهـادهـاي دولـتـي،        

بهمن مـاه     10موسسات بزرگ و پروژه هاي كالن مطلع نيست. دريك گزارش ديگر، خبرگزاري ايلنا  
هزينه پروژه هاي عمراني هر سال گران تر از سال قبل، هر سال اقتصاد ايران بايد بـراي  ” تاكيد نمود:  

پروژه هاي عمراني پول بيشتري بپردازد. بودجه كل كشور در شرايطي رو به پايان است كه نه تـنـهـا     
كتاب قانون اين بودجه هرگز منتشر نشد بلكه از صورت هاي مالي بودجه كه هر سـه مـاه يـكـبـار          

 “منتشرمي شود نيز خبري نيست.
افزايش هزينه طرح هاي عمراني فقط و فقط به زيان بودجه كشور است و در حقيقت از جيب مردم 
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و ثروت همگاني پرداخت مي گردد. ولي پي بـردن بـه ايـنـكـه             
ميلياردها تومان به عنوان انجام طرح هاي عمراني به جـيـب چـه      
كساني مي رود چندان دشوار نيست. اتفاقا دولت احمدي نـژاد در       
حمايت از اين افراد است كه صورت هاي مالي بودجه را انتشار نمي 

كل كشور كـه بـه        87دهد.  عالوه بر اينها، گزارش تفريغ بودجه  
تصويب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيده، گوياي نقش فوق 
العاده جدي و پر رنگ دولت در اشاعه فساد مالي است. بر پايه ايـن   
گزارش تخلف دستگاه هاي دولتي يعني حيف و ميل و دزدي از       

درصد نسبت به سـال قـبـل       33بودجه كل كشور از قانون بودجه 
دي ماه در ايـن     12افزايش يافته است. پايگاه اطالع رساني كلمه  

باره به نقل از گزارش تفريغ بودجه مجلـس اعـالم كـرده بـود:           
درصـد     72، بيش از     1387براساس گزارش تفريغ قانون بودجه ” 

درصد  28داراي تخلف بوده ... فقط  87بندها و اجراي قانون بودجه 
از بندهاي قانوني بودجه توسط دستگاه هاي دولتي در آن سـال        

 1387رعايت شده است ... يكي از موارد مهم تخلف تفريغ بودجه      
هزار ميليارد ريال اضافه بر سقـف   35كل كشور اين است كه مبلغ 

مجلس واردات صورت گرفته است ... عمده اين تخلفات در بخـش     
درصد افزايش عـدم رعـايـت       33نفت و گاز ... بوده است. بيش از     

 “قانون وتخلف نسبت به سال قبل مشاهده شده است.
حيف و ميل ثروت ملي، برداشت هاي كالن از بودجه كل كشور 
و مصرف ميلياردها تومان بدون روشن بودن علت و محل هزينه از 
مواردي است كه دولت ضد ملي احمدي نژاد مرتبا و هـر سـالـه          
دركارنامه سياه خود به ثبت رسانده است. اصوال گسترش فساد مالي 
به اشكال مختلف دركشور از ويژگي ها و نتايج سياست واقدام هاي 
دولت احمدي نژاد محسوب مي گردد. نام و عمل اين دولت با فساد  

 مالي عجين مي باشد.
 
 

 اخذ فرانشيز از بيمه شدگان غير قانوني است
 

سياست مخرب دولت كودتا در قبال سازمان تامين اجـتـمـاعـي،     
اعتراضات گوناگوني را در ميان بيمه شدگان خصـوصـا كـارگـران       
كشور برانگيخته است.  پس از آنكه شوراي اسالمي كـار اسـتـان       
تهران با دستور دولت احمدي نژاد توافقي را مبنـي بـر پـرداخـت         
فرانشيز (وجه مالي هنگام معاينه) انجام داد، بسياري از تشكل هاي   
كارگري به اين اقدام اعتراض و آن را حركتي در راستاي ضربه زدن 

دي ماه بيانيه كميـتـه    22به منافع زحمتكشان ارزيابي نمودند. ايلنا  
مستقل بيمه و درمان كارگران كشور را منتشر ساخت كه در بخشي 

بنابه اعتراف مديران سازمان تـامـيـن    ” از آن خاطر نشان مي شود:  
درصد مستمري بگيران تامين اجـتـمـاعـي      65اجتماعي نزديك به 

حداقل بگير هستند. همين درصد هم در بين شاغلين مصداق دارد،  
چنين توان اقتصادي هرگز قادر نيست نيازهاي معيشتي و سـايـر       
نيازهاي ضرور جامعه كارگري (بخوان طبقه كارگر) را پوشش دهد،   
دقيقا به همين خاطر است كه هجوم بيمه شدگان به انجام درمـان  
در مراكز ملكي وجود دارد و آن را هدف مي گيرد و حتـي حـاضـر      
است ساعت ها در صف گرما و سرما بايستيد تا از امكانات درمـان    
ملكي استفاده كند. چرا؟ بخاطر اينكه اوال توان پرداخت هزينـه را     
ندارد، ثانيا مبالغ هنگفتي ماهيانه بابت حق بيمه پرداخت مي كـنـد   
كه بتواند از حمايت بيمه برخوردار شود ... مديران سازمان تـامـيـن       
اجتماعي با اينكه اين واقعيت را مي بينند ... پا در يك كفش كـرده     
مي خواهند ... دست بيماران نيازمند را از درمان كـاهـش دهـنـد،          
كاهش كه نه بلكه حذف كنند ... كارگران اعالم مي كـنـنـد كـه          
مخالف اخذ فرانشيز به شكل فعلي آن مي باشيم و اين دقيقا جفاي 
به كارگران و بيمه شدگان است ... بيمه شدگان هيـچـگـاه اجـازه          
نخواهند داد قانون الزام درمان كه زماني به سختي و با تحمل رنـج  
فراوان توسط گذشتگان (بخوان جنبش پر افتخار سنديكايي ايـران     
در دهه هاي قبل) قانون شده و امروز افتخار هر كارگر ايراني است  
كه مي تواند در پناه اين قانون از امنيت درماني الزم برخوردار شود، 

 ...“توسط گروهي ناآگاه به مسلخ برده شود 

در بخش ديگر اين بيانيه با اشاره به نقش ضد كارگري شوراهاي اسـالمـي كـار      
(بطور غير مستقيم) وتوافق آن با مديران تامين اجتماعي براي اخـذ فـرانشـيـز از             

نمي دانيم از كي اجراي قانون منوط به تفاهم و قرارداد با افراد ” كارگران تاكيد شده:  
قرار گرفته كه اشخاص و دستگاه هاي مسئول به خود حق مي دهند بدون داشـتـن   
يك جايگاه فراگير ملي در خصوص كارگران و بازنشستگان كل كشـور تصـمـيـم         

 “بگيرند.
سياست دولت ضد ملي احمدي نژاد در قبال تامين اجتماعي تابعي از برنامـه ايـن     
دولت در خصوص اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي است. در چارچوب برنامه ديكته  
شده از سوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، دولت كودتا مي كوشد در قالب 
طرح تحول اقتصادي با اصالح قانون كار و تغيير ماهيت سازمان تامين اجتماعي، راه 
حضور و فعاليت بيمه هاي خصوصي داخلي و خارجي را فراهم سازد. اخذ فرانشيز از    
كارگران و بيمه شدگان در مراكز درماني ملكي تامين اجتماعي دقيقا به اين مسايـل  

 10مـاده       1مربوط بوده و هست.  اخذ فرانشيز از بيمه شدگان در مغايرت با تبصره  
آيين نامه اجراي قانون الزام بيماران مشمول سازمان تامين اجتماعي و معافيت آنها از 

 پرداخت هرگونه هزينه درماني، است. 
همچنانكه در بيانيه كميته مستقل بيمه و درمان كارگران كشور تصريح گـرديـده،   
استفاده از درمان و پوشش بيمه درماني دستاورد تاريخي مبارزات جنبش كـارگـري     
ميهن ماست. با مبارزه اي آگاهانه و متحد بايد مانع از يورش ارتجاع و دولت كارگـر   

 ستيز احمدي نژاد به اين دستاوردهاي زحمتكشان شد.
 
 

 ازبخش تعاوني فقط نامي باقي مانده است 
سرنوشت بخش تعاوني در مجموعه اقتصاد كشور آيينه تمام نماي سمت گـيـري     

 اجتماعي رژيم واليت فقيه و عملكرد آن طي سه دهه گذشته است. -اقتصادي
بخش تعاوني كه مي بايست در كنار دو بخش دولتي و خصوصي نقش با اهميتـي  
در شكوفايي اقتصاد ملي ايفا كند، امروزه ضعيف تر و بي رمق تراز هر زمان ديگـري  

 آخرين نفس هاي خود را مي كشد. 
به دنبال تدوين طرح انحالل وزارت تعاون و ادغام آن در ديگر وزارتـخـانـه هـا         

سرمايه گذاري هـاي  ” دي ماه در گزارشي نوشت:   14بوسيله دولت احمدي نژاد، ايلنا 
مولد را دريابيد، وزارت تعاون فقير است. وزارت تعاون فقيرترين وزارتخانه در بـيـن        
وزارتخانه هاي دولت است، نبود نقدينگي و عدم اختصاص بودجه اي مناسب به ايـن  
وزارتخانه موجب شده تا وزارت تعاون حتي در انجام وظايف اداري خود ناتوان ظاهـر  

سال دولتمردان به بخش تعاوني به عنوان يك حـوزه   31شود ... هنوز بعد از گذشت    
مصرفي نگاه مي كنند و به اين باور نرسيده اند كه تعاون و بخش تعاوني گره گشاي 
اشتغال است ... در اقتصاد ايران حوزه هاي صنعتي و سرمايه گذاري مولد به دلـيـل        
سياست هاي اقتصادي آسيب ديده اند. دراين شرايط نمي توان از وزارتخانه اي مثـل   
تعاون خواست كه اشتغال ايجاد كند. وزارت تعاون تنها در يك صورت مـي تـوانـد         
موجب اشتغال در كشور شود و آن هم اختصاص رديف بودجه اي قـابـل تـوجـه و         

درحاليكه بنيادهاي انگلي نظير كميته امداد خميني، بنياد مستضعفان و “ مناسب است.
جز اينها هر ساله مبالغ هنگفتي دريافت مي كنند و رديف بودجه اي خاصي به آنـهـا   
در بودجه كل كشور اختصاص دارد، بخش تعاوني حتي قادر نيست وظايف اداري خود 
را به دليل مشكالت مالي انجام دهد.  اينك نيز در چارچوب بـرنـامـه آزاد سـازي          
اقتصادي و گسترش بخش خصوصي در طول و عرض اقتصاد كشور، در برنامه پنجم 

وزيـر  ” دي ماه گزارش داد:       14توسعه انحالل وزارت تعاون منظور شده است. ايلنا  
تعاون در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت، در برنامه پنجم با رويكرد برون سـپـاري،     
كاهش تصدي گري دولت و تقويت سازمان هاي مردمي (قاعدتا مراد از سـازمـان        
مردمي در فرهنگ رژيم واليت فقيه بخش خصوصي آن هم از نوع غير مـولـد آن       

 “است) و كارشناسي ادغام وزارتخانه ها به دولت واگذار شده است.
با اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي ديگر حتي نام بخش تعاوني نيز بـه كـنـاري      
نهاده خواهد شد. از هم اكنون سيستم بانكي كشور نيز موضع خود را در قبال بخـش   
تعاوني اعالم كرده است. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي طي گـفـت و        

دي ماه ضمن بر شمردن اولويت نظام بانكي در اعـطـاي وام و          29گويي با ايسنا 
مدتي پيش از ” تسهيالت مالي حتي اشاره اي به بخش تعاوني نكرد. او يادآوري كرد: 

شركت تعاوني جلوگيري به عمل آورديم، اگر بقيه تعاوني ها نيز با شـرايـط    6فعاليت 
شركت تعاوني ديگر نيز تعطيل مـي     500بانك مركزي هماهنگ نشوند تا آخر سال 

از سوي بانك مركزي تاكنون در قبال موسسات مالي “  قاطعي”  چنين برخورد“ شوند.  
وابسته به سپاه، صندوق هاي  قرض الحسنه و موسسات مالي بنيـادهـاي انـگـلـي        
صورت نگرفته و البته نخواهد گرفت. بخش تعاوني درچارچوب سمت گيري اقتصادي

 اجتماعي ضد مردمي رژيم واليت فقيه، آخرين نفس ها را مي كشد.-
 



1389بهمن ماه   25شنبه  دو   6   862شمارة  

خواهانه منطقه، كشوري است كه در چـنـگـال رژيـمـي          
استبدادي و عميقاً ضد مردمي دست و پا مي زند و به جاي 
تحقق عدالت اجتماعي دره عميق فقر و ثروت و محروميت 
و بيكاري ده ها ميليون ايراني در تاريخ معاصر كشور ما كم 

 سابقه است.   
اسف بار بودن شرايط سياسي، اقتصادي و اجـتـمـاعـي       
كشور آنچنان است كه حتي شماري از رهبران پـيـشـيـن       
حكومت جمهوري اسالمي و كساني كه در زمان خمـيـنـي    
اهرم هاي حكومتي را به دست داشتند، اوضاع كنوني را در 

آيت اهللا يوسف تاريخ جمهوري اسالمي بي سابقه مي دانند. 
صانعي، از مراجع تقليد در قم، و از نزديكان خميني كه در   
زمان او دادستان كل كشور بود، در ديداري با خانواده هاي 

استبدادي ”زندانيان سياسي در روزهاي اخير، از جمله گفت:  
كه امروز شاهد آن هستيم در تاريخ بي سابقه اسـت. ايـن      
استبداد نه خدا مي شناسد، نه پيغمبر، نـه سـيـاسـت نـه          

 “دانشجو، اين استبداد هيچ چيز نمي شناسد.
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور تقلبي و بـرگـمـارده      

يهمن ايراد  22رژيم واليت فقيه در سخناني كه به مناسبت 
كرد، ضمن تبريك و دفاع از مبارزات مردم مصر و حمايـت  
از حاكم شدن مردم اين كشور بر سرنوشت شان، ايـران را    
دوست جنبش مردم مصر دانست و اين در حالي است كـه    
چماق داران مسلح و موتور سواران بسيج امروز بـه طـرز       
وحشيانه اي به هزاران تن از مردم مـيـهـن مـا كـه در            
شهرهاي مختلف ايران به حمايت از مبارزات مردم مصر و   
ديگر منطقه به خيابان ها آمده بودند به وحشيانـه تـريـن      

 شكلي حمله كردند.
با وجود جـو پـلـيـسـي و          بر اساس آخرين گزارش ها، 

مخالفت كودتاچيان با برپايي تظاهرات مستقل و مردمي در 
حمايت از مبارزات توده اي درمصر و تونس، ده ها هزار تن 
از مردم در تهران و ديگر شهرهاي كشور به خيابان ها آمده 
و بارديگر سرزندگي، پويايي و توان جنبش مردمـي را بـه       
نمايش گذاردند. همچنانكه پيش بيني مي شد، كودتاچيـان   
با وحشيگري و خشونت كامل با توده هاي جان بـه لـب       
رسيده برخورد كردند. حمله به دانشگاه امير كبير و ضرب و  
شتم و بازداشت دانشجويان، شليك گلوله به سمت مردم در 
خيابان هاي رودكي، توحيد و آذربايجان، قطع عمدي بـرق  
در خيابان انقالب و سپس حمله به مردم در تاريكي نمونـه  
هايي از وحشي گري محسوب مي شود كـه بـه صـورت        

 برنامه ريزي شده امروز به اجرا در آمد. 
در حمالت وحشيانه نيروهاي لباس شخصي و يگان ويژه 
به مردم، صد ها تن بازداشت و عده اي مجـروح شـدنـد.      
گزارشات منتشره حاكي از كشته شدن چند تن در تـهـران   

 است.
و    88نيروهاي امنيتي با توجه به تجربه حوادث سـال      

بكارگيري ترفندهاي گوناگون تمام تـوان خـود را بـراي          
جلوگيري از پيوند ميان تجمعات پراكنده تهران مـتـمـركـز     
كرده بودند. به رغم همه اين تمهيدات و فضاي سنـگـيـن     
امنيتي، توده ها با حضور خود در صحنه از يـك آزمـون         
دشوار، سربلند بيرون آمده و قدرت و ريشه ژرف جنبش را   

مرگ ” آشكارتر ساختند. در تظاهرات امروز شعارهايي چون  
، “ مبـارك نـگـاه كـن         -خامنه اي حيا كن” ، “ بر ديكتاتور

مبارك، بـن عـلـي      ” ، “ بيا كنار ملت -پليس جدا از دولت” 
 سر داده شد. “ نوبت سيد علي

منابع خبري همچنين گزارش داده اند كـه عـالوه بـر        
كنندگان در مـيـدان    تهران، در اصفهان نيز، پليس به تجمع

انقالب آن شهر حمله كرده و شاهدان خاطرنشان كردند كه 
ماموران يگان ويژه و گروهي از نيروهاي امنيتي، به صورت 
آماده باش از ساعت ها قبل در پاركينگ انقـالب، جـنـب      

در شهرهاي ديگر نظير رشت،  .سينما ساحل، حضور داشتند

 ادامه درس نياموختن ديكتاتورها ...

مشهد، كرمانشاه و شيراز نيز روز دوشنبه صحنه تجمعات و تظاهـرات بـر ضـد رژيـم           
 .استبدادي بود

تظاهرات امروز هزاران تن از مردم جان به لب رسيده ما در تهران و شهرهاي گوناگون 
كشور با وجود اقدامات امنيتي شديد سران رژيم، دستگيري هاي گسترده و حصر موسوي 
و كروبي در خانه نشان داد كه جنبش اعتراضي مردم ما بر خالف مدعيات رژيم نه تنهـا  

 نمرده است بلكه با كوچكترين جرقه و امكاني به صحنه مبارزه مي آيد. 
مبارزه مردم ما بر ضد رژيم استبدادي حاكم هنوز نيازمند سازمان يافتگي، جا افتادگـي  
سازماني و بيش از پيش شركت فعال و گسترده طبقه كارگر و زحمتكشان در صفوف آن   
است. مبارزات گسترده جوانان و دانشجويان، در كنار پيكار دليرانه زنان ميهن ما در سـال   
هاي اخير نقش برجسته اي در پيشبرد مبارزات مردم ميهن ما داشته اسـت ولـي ايـن        
مبارزات به خودي خود كافي نيست و  نيروهاي مترقي، آزادي خواه و پشيرو جامعه بايـد  
بتوانند با بسيج و به ميدان كشاندن طبقه كارگر،  و زحمتكشان شهرها و روستاها تـوازن  

 مبارزه كنوني را به نفع جنبش مردمي تغيير دهند.
حزب ما همان طور كه در هفته هاي اخير اشاره كرده است بايد و مي توان از حـوادث  
كشورهاي منطقه درس آموخت و آن را به نفع پيشبرد مبارزات مردم ايران به كار گرفت. 
بديهي است كه شرايط كشور ما هم از نظر بافت طبقاتي و هم از نظر ماهيت طبـقـاتـي    
نيروهاي حاكم داراي تفاوت هاي مهمي با شرايط كشور مصر است و از اين رو نسـخـه     
برداري خام از اين حوادث نادرست است ولي حوادث كشورهاي منطقه از تونس و مصـر  
مي آموزد كه شركت موثر و هماهنگ قشرهاي مختلف اجتماعي، همبستگي نيـروهـاي   
آزادي خواه و شركت موثر و فعال طبقه كارگر مي تواند بر نيروهاي نظامي و سركوبـگـر   

 رژيم هاي ديكتاتوري غلبه كند و راه را براي پيروزي جنبش مردمي باز نمايد. 
بايد با صبر و حوصله اين كار مهم را سازمان دهي كرد و به پيش برد. عمر حكـومـت    
هاي ديكتاتوري در منطقه و در ميهن ما دير يا زود به سر خواهد آمد.  حوادث منـطـقـه     
بشارت دهنده اين امر است كه دير نيست آن روزي كه علي خامنه اي، احمدي نـژاد و      
ساير سران رژيم دست اندركار تدارك فرار خود از كشور باشند و مردم ما بتواند به حقوق 
سركوب شده خود دست يابند.  شكاف در نيروهاي حاكميت، محدود شدن بيش از پيـش   

اجتماعي كه بـا تـوجـه بـه           -پايگاه طبقاتي رژيم واليت فقيه، بحران عميق اقتصادي
مجموعه سياست هاي اتخاذ شده ماه هاي اخير، از جمله شتاب روند خصوصي سـازي،    

روز به روز تعميق بيشتري پـيـدا   “  هدفمند كردن يارانه ها” و “  تعديل نيروي كار انساني” 
خواهد كرد و جدا شدن بيش از پيش شماري از نيروهايي كه در گدشته يي نه چندان دور 
در رهبري حكومت جمهوري اسالمي قرار داشتند، در كنار از بين رفتن مشروعيت حتـي  

گروه حاكم به رهبري خامنه اي، در مجموع نشانگر بحران تعميق يابنده رژيم “  اسالمي” 
 و بي آيندگي حاكميت استبداد كنوني بر ايران است.

سرنوشت تاريخي رژيم هاي ضد مردمي پديده قابل تاملي است كه امروز حتي شماري 
از نيروهاي حاكميت بايد به دقت آن را بررسي كنند و از آن بياموزند. رژيم ستم شـاهـي    

آمريكا در منطقه شناخته مي شد. دولت حسني مـبـارك    “  جزيره ثبات”محمد رضا زماني 
متحد نيرومند آمريكا و اسرائيل در منطقه بود و به مدت سي سال با استقرار يك حكومت 
استبدادي حقوق مردم مصر را پايمال كرده بود ولي امروز از آن جزيره ثبات، اين متـحـد   
نيرومند و آنهمه نيروي نظامي و انتظامي كه اين حكومت ها را شكست ناپذير معرفي مي 
كردند نشاني باقي نمانده است و اين ديكتاتورها هستند كه هراسناك از خشم توده ها به 

 براي پنهان شدن خود هستند.        “ محل امني”دنبال 
جنبش مردمي مي تواند و بايد با پايبندي به خواسته هاي روشن مردم، وحدت و اتحاد 
عمل و ارايه يك برنامه واقع بينانه ضمن ايجاد زمينه هاي مناسب براي تعامل ميان همه 
حزب ها و سازمان هاي ضد استبدادي به وظايف تاريخي خود در مقابله و مـبـارزه بـا        

 بهمن مويد اين واقعيت است. 25استبداد واليي عمل نمايد. تجربه 

 عكس از سايت خبري جنبش راه سبز (جرس)
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بررسي مجدد اليه ضد خانواده در 
كميسيون قضايي مجلس: رژيم واليت فقيه 

 در تقابل با حقوق و منافع زنان 

هزار نفر نرسيد و بيشترين حضور زنان  500هاي كشور به باالي 
در استان هايي مانند آذربايجان شرقي، تهران، خراسان رضـوي،    

 “آذربايجان غربي، اصفهان، خوزستان و فارس بوده است.
تبعيض و نابرابري و وجود قوانين زن ستيز و واپس گـرايـانـه      
نيروي فعال و خالق نيمي از جمعيت كشور يعني زنـان را بـه         
انفعال كشانده و اين امر عالوه بر زيان هاي اقتصادي كـالن و      
دراز مدت، رشد سالم جامعه را با دشواري همراه ساخـتـه اسـت.      
نبايد از نظر دور داشت كه عالوه بر عدم دسترسي زنان به كار و   
درآمد مناسب، اعمال سياست جدا سازي  جنسيتـي در مـراكـز        
آموزش عالي، دانشگاه ها و فشار فزاينده به زنان مانع هاي جدي 
در راه مشاركت فعال و موثر آنها در تمام عرصه هاي زندگي پديد 
آورده است. در اين ميان تبعيض و نابرابري جنسيتي، زندگي زنان  
طبقات محروم را به شدت تحت تاثير مخرب خود قرار داده و مي 

دي ماه از قول مدير كل دفتر پيشگيري از آسيـب   30دهد.  ايلنا  
هـزار زن       25” هاي اجتماعي بهزيستي كل كشور اعالم داشت: 

سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمايتي بوده و به تنهايي بار 
زندگي خود را به دوش مي كشند ... زنان سرپرست خـانـوار در          
روابط اجتماعي و حضور در اجتماع با مشكالت عديده اي روبـرو  
مي شوند. نابرابري در دسترسي به آموزش، عدم امكـان كسـب      
مهارت، نابرابري در پيدا كردن شغل مناسب، زنان (سـرپـرسـت       
خانوار) را از قابليت هاي الزم براي كاهش فقر مـحـروم كـرده        

 ...“است 
پرسش مطرح اين است كه چرا جمهوري اسالمـي تـاكـنـون       
برنامه اي براي رفع معضالت و مشكالت زنان سرپرست خـانـوار   
تدوين و اجرا نكرده است؟ اما با تمام توان و امكانات خود بـراي    
تحميل عقايد قرون وسطايي در قالب لوايحي مانند اليحـه ضـد     
خانواده فعاليت مي كند؟ پاسخ به اين پرسش البته دشوار نيسـت.  
ماهيت ارتجاعي رژيم واليت فقيه خصوصا ديدگاه هاي قشـري    
دولت ضد ملي كودتا با تقويت نقش و جايگاه زنان در جـامـعـه      
بدون استثناء در مغايرت قرار دارد. بررسي مجدد اليـحـه ضـد         
خانواده در كميسيون قضايي مجلس تالش ديـگـري از سـوي        
تاريك انديشان براي تصويب نهايي اين اليحه ضد ملـي اسـت.     
بي شك جنبش زنان به عنوان يكي از گردان هاي پيكار جـوي    
جنبش ضد استبدادي همدوش با ساير حزب ها و نيروهاي ترقـي  
خواه همچون گذشته با تدبير، هوشياري و عزمي راسخ مـانـع از     

 پيشبرد مقاصد واپس گرايان تاريك انديش شده و خواهد شد.
 

مـجـددا در     “  حمايت از خـانـواده  ” به گزارش رسانه هاي همگاني اليحه موسوم به 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص برخي مـواد    

بر لزوم برخي تغييرات توافقاتي درميان اعضاي كميسيـون صـورت      23آن مانند ماده 
 پذيرفته است. 

بهمن ماه با درج خبر بررسي دوباره اليحه ضـد خـانـواده طـي            9خبرگزاري ايلنا 
اليحه حمايت از ” مصاحبه اي با يكي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس گزارش داد:  

خانواده در حال حاضر در كميسيون حقوقي و قضايي مجددا در حال بررسي است و در   
جلسه هفته گذشته اين كميسيون قرار شد موادي به اين اليحه اضافه شـود ... قـرار          
است به اليحه حمايت از خانواده مواردي كه زنان بايد حق طالق داشته باشند اضافه و 

مشخص شود و در يك بخش هم به حقوق كودكان پرداخته شود ... كميتـه حـقـوق          
خصوصي قرار بود در اليحه تغييراتي ايجاد كند تا افكار عمومي جامعه، نـظـر زنـان        
معترض، نمايندگان مجلس و علما نسبت به اين اليحه مثبت باشد اما كميته حـقـوق     
خصوصي نتوانست تغييرات الزم را اعمال كند به همين جهت اليحه حمايت از خانواده 
مجددا به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داده شد تا اين كميسيون تغييراتـي ... را         

 “دراين اليحه اعمال كند.
محتوي آنچه تغييرات دراين اليحه زن ستيز و ضد ملي ناميده مي شود، تـاكـنـون      
اعالم نگرديده و معلوم نيست كميسيون قضايي مجلس كدام نكات را قرار اسـت بـه       

بيفزايد كه به زعم اعضاي اين كميسيون حقوق زنان وكودكان را  23موادي نظير ماده 
تضمين نمايد.  اليحه ضد خانواده زماني مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد كه برخالف  

با افزودن موادي به اليحه مـذكـور،   “  حركت براي تضمين حقوق زنان” تبليغاتي چون 
دراقدامي پر معنا ديوان عالي كشور با صدور حكمي شروط ضمن عقد را بـراي زنـان       

 منتفي و مردود اعالم كرد. 
ديوان عالي كشـور  ” بهمن ماه گزارش داد:   8پايگاه اطالع رساني تغيير براي برابري 

با صدور يك راي وحدت رويه، اعالم كرده است كه اگر زني حق طالق را ضمن عقـد  
دريافت كرده باشد و همسر او بتواند عدم تمكينش را در دادگاه به اثبات برساند، ايـن    

يكي از فعاالن جنبش زنان به درستي با محكوم ساختن “  حق قابل اعمال نخواهد بود. 
اين اقدام ديوان عالي كشور كه راي صادره آن براي همه دادگاه هـاي كشـور الزم         

قدمي كه از سوي ديوان عالي كشور برداشته شد، شايد يـك    ” االتباع است، مي گويد:  
ضد حمله به حمله اي بود كه زنان براي كسب حقوق خود زده بودند. شـروط ضـمـن      
عقد، مي توانست به زنان كمك كند براي حقوق ناداشته ي خود اقدام كنند. يك چنين  

 “قانوني در واقع در تالش براي اين است كه اين حق را از آنها سلب كند.
شيرين عبادي نيز به عنوان يك حقوق دان درخصوص ايـن راي ديـوان عـالـي           

اين راي از جهت حقوقي كامال اشـتـبـاه    ” جمهوري اسالمي با صراحت يادآوري نمود:  
است و بسيار باعث تاسف است كه وضعيت ديوان عالي كشور به جايي رسيـده .... و          
تابع شرايط سياسي روز هستند و مي دانيم كه شرايط سياسي روز در جهت ضـد زن      
حركت مي كند و به همين دليل هم سياست وارد اين حكم شده و حكمي را كه هم با 

 “شرع اسالم و هم با منطق حقوقي مغايرت دارد صادر كرده اند.
صدور اين حكم حركتي حساب شده از سوي ارتجاع براي مقابله با جنبش زنـان و      
سياست مدبرانه اين جنبش در قبال افشاي اليحه ضد خانواده است. حال با توجه بـه     
اين واقعيت چگونه مي توان به وعده اعمال تغييرات كميسيون قضايي مـجـلـس در        

 اميد داشت؟“ حمايت از خانواده”اليحه 
طبقاتي و پايمال ساختن حقوق زنان كشور را مـي    -عالوه بر اينها نابرابري جنسيتي

توان درعرصه اقتصادي و اجتماعي نيز مشاهده كرد. يكي از نمودارهاي وجود تبعيـض   
جنسيتي و نابراي ميزان سهم زنان از اشتغال است. چندي پيش خـبـرگـزاري مـهـر           
برآوردي از وضعيت اشتغال زنان كشور منتشر ساخت. مطابق اين براورد رسمي زنـان     

درصد فرصت هاي شغلي را در اختيار داشته اند. خبرگزاري مهر گـزارش داد:      13فقط 
 3/  8بررسي وضعيت اشتغال زنان كشور نشان مي دهد كه تا پايان سال گـذشـتـه        ” 

ميليون نفر زن در بخش هاي مختلف اشتغال داشته اند كه بيشترين تعـداد آنـهـا در        
تهران و كمترين نيز در كهكيلويه و بويراحمد بوده است ... در حالي كه مردان در سـال     

درصـد   13درصد كل اشتغال كشور را در اختيار داشته اند، زنان توانسته اند  87گذشته 
كل فرصت هاي شغلي را در كشور به خود اختصاص دهند كه خود اين موضوع نشـان  

 “دهنده توزيع نامتوازن فرصت هاي اشتغالي بين مردان و زنان است.
در سال گذشته اشتغال زنان در هيچ يك از استـان  ” در ادامه اين گزارش آمده است:  



1389بهمن ماه   25شنبه  دو   8   862شمارة  

هدفمندسازي يارانه ها، امنيت 
 شغلي و دستمزد زحمتكشان 

با نزديك شدن به زمان تعيين حداقل دستمزد بـراي سـال آيـنـده         
خورشيدي كارگران و زحمتكشان ميهن ما نسبت به اقدام هاي وزارت 

 90كار و بطور كلي دولت كودتا در قبال چگونگي تعيين مزد سـال      
بيش از گذشته ابراز نگراني مي كنند. اين نگراني از آنجا ناشـي مـي      
شود كه مسئوالن وزارت كار و امور اجتماعي تالش دارند مـوضـوع     
افزايش ساليانه دستمزدها را اين بار در سايه پرداخت نقدي يارانه هـا  
قرارداده و به اين بهانه سياست آزاد سازي اقتصادي را در مـحـدوده     
روابط كارگري به پيش برند. در اين زمينه معاون وزير كار در يـك       
مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري فارس اواخر آذر ماه يعني همزمان با 

در سـال    ” اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها يادآوري كرده بـود:     
گذشته با بهترين تفاهم ميان كارگران و كارفرمايان با نظارت دولـت    
حداقل دستمزد كارگران تعيين شد و امسال با تـوجـه بـه شـرايـط          
هدفمندي يارانه ها ... وزارت كار براي آن (تعيين دستمزد) تـدابـيـر           

از سوي ديگر يكي از اعضاي هيات مديره كانون عـالـي   “ خاص دارد.
دي مـاه اعـالم      12كارفرمايان جمهوري اسالمي به خبرگذاري مهر 

درصـد   15داشت، ميزان احتمالي افزايش دستمزد سال آينده كارگران 
 خواهد بود.

با توجه به اين سخنان و اجراي برنامه آزاد سازي اقتصـادي از هـم       
اكنون مي توان حدس زد، چه ميزان افـزايشـي بـراي دسـتـمـزد             
زحمتكشان مقرر خواهد شد. در همين حال كميته مزد استان تـهـران    
پس از بحث و بررسي نظر نهايي خود را اعالم نمود. خبرگزاري ايسنا  

با بررسي هايي كه ” بهمن ماه از قول رييس اين كميته گزارش داد:   9
انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كاالي 
اساسي بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حمل و نـقـل و انـرژي        

تومان در تهران زير خط فقر  435و  359ميليون و  1دستمزد كمتر از 
محسوب مي شود .... در تعيين حداقل دستمزد سال آيـنـده بـحـث            
هدفمندسازي يارانه ها را نيز بايد در نظر گرفت، در صورتي اين حقوق 
تحقق مي يابد كه هدفمند سازي يارانه ها باعث افزايش بـي رويـه       

 “قيمت ها نشود.
نظر و پيشنهاد كميته مزد استان تهران زماني انتشار مي يـابـد كـه        

درصدي ودولت و تشكل هـاي   15كانون عالي كارفرمايان بر افزايش 
زرد وارتجاعي در خدمت آن مانند كانون شوراي عالي كار و انجـمـن   

دي    18درصد را تبليغ مي كنند. ايلنا     20تا  18هاي اسالمي ميزان 
ماه با اشاره به تالش وزارت كار براي ناديده گرفتن نرخ واقعي تورم و 

كارگران نيز ” سبد هزينه كارگران در تعيين حداقل دستمزد نوشته بود:  
نيك مي دانند اميدهايي كه به افزايش چشمگير (عادالنه) حقوق شان   
دارند واهي و دور از دسترس است ... در صورتي كه براساس سنت هر   

هزار توماني امسال كـارگـران افـزوده       303درصد به حقوق  20ساله 
هزار تومان خـواهـد    363شود حداقل دستمزد كارگران در سال آينده 

 ...“بود 
كارگران وزحمتكشان به حق خواستار تعيين حداقل دستمزد بر مبناي 
نرخ واقعي تورم، سبد هزينه ها و نيز تاثيرات ناشي از حذف يارانه هـا  
بر سطح زندگي خود هستند. نكته قابل تامل اينجاست كه وقتي طيف  
هاي مختلف جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن ما با موضعگـيـري   
هاي خود خواستار افزايش عادالنه دستمزدها مطابق با نـرخ واقـعـي      
تورم و توجه به پيامدهاي حذف يارانه ها هستـنـد، كـانـون عـالـي           
شوراهاي اسالمي كار رودر روي جنبش سنديكايي و درست در نقطـه  

 20تـا       15مقابل منافع كارگران با حمايت دولت كودتا بر افزايـش    
درصدي تاكيد مي كند. منطق مسئوالن اين تشكل ضـد كـارگـري       
براي جلوگيري از افزايش واقعي و عادالنه دستمزدها تفاوتي با نـظـر   
دولت كودتا ندارد. نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار در    

دي ماه با رد افزايش مزد مطابق با نـرخ   15گفتگو با خبرگزاري مهر 
در مورد دستمزد كارگران واقع بين باشيم، با ” واقعي تورم تاكيد نمود:  

وجودي كه ممكن است سبد هزينه هاي خانوار خيلي بيشتر از ارقـام    
فعلي دستمزد باشد ولي اين پيشنهاد ها قابل اجرا نيست ... مسايـلـي      

ميليون توماني براي كارگران مطرح مي شود،  1كه بعضا در مورد حداقل دستمزد 
قابل اجرا نيست، تحقق اين امر با تعديل نيروي كار و همچنين ضعـيـف شـدن      

 “بنگاه ها همراه خواهد شد.
همين استدالل را معاون وزيركار، رييس اتاق بازرگاني، وزير رفاه و كانون عـالـي   

 كارفرمايان نيز بيان كرده و مي كنند. 
مطابق آمار رسمي در سال گذشته ميانگين كل هزينه خالص ساليانه يك خانـوار  

هزار ريال بوده است، كه معادل آن د رمـاه     191ميليون و  99در مناطق شهري 
 هزار تومان مي شود.  900حدود 

پايگاه اطالع رساني كلمه در اين زمينه با تاكيد بر ميانگين كل هزينه سـالـيـانـه     
رييس مركز آمار ايران در آسـتـانـه      ” خانوارهاي شهري خاطرنشان ساخته است:  

هفته آمار اعالم كرد، در سال گذشته متوسط كل هزينه خالص ساليانه يك خانوار 
هزار ريال بوده است، اين رقم نسبت به عدد  191ميليون و  99در مناطق شهري 

 “درصد رشد داشته است. 5/ 3مشابه سال گذشته آن 
حال اين ارقام رسمي را با ميزان دستمزد كارگران و زحمتكشان مقايسه كنـيـد؟!   
بي جهت نبود در بيانيه شش سنديكاي كارگري در خصوص افزايش دستمزدها با 

زندگي در زير خط فقر براي ما و خانواده هايمان غـيـر     ” تاكيد يادآوري شده بود:  
 “قابل تحمل است.

آيا آناني كه افزايش عادالنه دستمزدها برپايه نرخ واقعي تورم و سبد هزينه هـاي  
معرفي مي كنند، معناي زندگي دردناك زير بار فقـر را    “  غير قابل اجرا” زندگي را 

 درك مي كنند و آيا خود وخانواده هايشان طمع تلخ فقر را چشيده اند؟!
همچنين برخي سنديكا و تشكل هاي صنفي موجود به درستي اعالم كرده اند كه 
پرداخت نقدي يارانه ها بي هيچ رو نمي تواند موضوع افزايش دستمزدها را منتفي 

درحال حاضر ميان مزدكارگران و هـزيـنـه    ” بهمن ماه گزارش داد:   11سازد. ايلنا  
درصدي وجود دارد كه بعيد است بتوان با همين شيوه  40زندگي آنها يك شكاف 

 ...“محاسبه مزد، اين شكاف را به كمك يارانه ها پر كرد 
آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها تاثير مستقيم بر امنيت شغلي و سطح زندگي 
و قدرت خريد طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان دارد. بنابر اين مبارزه براي افزايـش   
عادالنه دستمزدها مطابق با نرخ واقعي تورم جداي از مبارزه براي تامين امـنـيـت    

 شغلي زحمتكشان نمي تواند باشد.
توليدي دچار -هزار واحد صنعتي 2، 1388بهمن ماه، در سال  4برپايه گزارش ايلنا 

واحد از اين تعداد وضع وخيم تري داشته و بسياري از آنـهـا    600بحران بوده كه 
موقت يا دايمي تعطيل شده و كارگران بدون دريافت حقوق خود بيكار گرديده اند. 
اين مساله با ادامه اجراي آزاد سازي اقتصادي دامنه گسترده تري به خود خواهـد  

 گرفت.
برنامه دولت ضد ملي و كارگر ستيز احمدي نژاد براي جلـوگـيـري از افـزايـش          
دستمزدها را بايد افشاء و اعتراضات كارگري در اين خصوص را با دقت و پيگيري 
سازمان دهي كرد. كارگران خواستار افزايش عادالنه دستمزد مطابق با نرخ واقعي  

 تورم با توجه به پيامدهاي اجراي آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها هستند.
هرگونه تعيين حداقل دستمزد بدون رعايت اين نكات و خواست هاي بـه حـق       
كارگران غير قابل پذيرش بوده و ادامه زندگي در زير سايه سنگين فقر قلمداد مي 

 شود!
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بود كه در نـوشـتـه       -ژانويه)   19دي ماه (  29 -همين يازده  روز پيش 
از “ ، نوشـتـم:      “ زمان آن فرا رسيده است كه كاري كنيم” ديگري با عنوان 

  همه بدتر اين است كه راهكارهاي ممكـن تـا حـد زيـادي بـه اقـدام                
ترين كشورها بستگي دارد، يعني كشورهايي كه بـه   ثروتمندترين و پيشرفته

روي قرار نيست با آن مواجه شـونـد،     رسند كه در واقع به هيچ وضعيتي مي
اند شكل دهند ... پيرامون آنها فرو ريزد... و        كوشيده   مگر آن دنيايي كه مي

آن وضعيت به فاجعه خواهد انجاميد. منظورم جنگ نيست كه پيامـدهـا و      
خطرهاي آن از سوي مردمي دانا و بااستـعـداد، از جـملـه بسـيـاري از               

ها، در همه جا منتشر شده است. منظورم بحران مواد غذايي است   آمريكايي
هاي اقتصادي دنيا منشأ دارد كه ظاهراً  كه درتغييرات آب و هوايي و واقعيت

ناپذير شده است، ولي به هـر     ها بازگشت اكنون در نتيجه اعمال خود انسان
صورت انديشمندان وظيفه دارند كه هر چه زودتر براي مقابله با آن فكـري  

هاي آن ها را    هايي هستيم كه نمونه بكنند... امروزه، به يكباره شاهد پديده   
فـرسـا،      توان ديد: موج گرمـاي هـواي طـاقـت          هاي دنيا مي در همه قاره

ها، و نابودي كشت و كارها در روسيه، كه قربانيان زيادي  سوزي جنگل آتش
آسا يـا     هاي سيل گرفته است؛ تغييرات آب و هوايي در چين، از جمله باران

هاي بيش از حد، و كاهش فزاينده ذخاير آب در هيمـالـيـا كـه        خشكسالي
زندگي مردم در هندوستان، چين، پاكستان و كشورهاي ديگر را تـهـديـد        

كند؛ بارش بيش از اندازه باران در استراليا كه تقريباً يك ميليون كيلومتر  مي
هاي آن كشور را زير آب برد؛ موج سـرمـاي نـامـعـمـول و            مربع از زمين

نامتناسب با فصل در اروپا كه تأثير قابل توجهي بر كشـاورزي ايـن قـاره        
باراني و خشكسالي در كانادا، و سرماي بيش از حد در آنجا  داشته است؛ كم

 “و در اياالت متحد آمريكا.
سابقه باران در كلمبيا، ونزوئال و برزيل اشاره كردم.  همچنين به بارش بي

توليد گندم، سويا، ذرت، برنج و بسياري انـواع    ” در آن نوشته اشاره كردم :  
دهند  اي مردم جهان را تشكيل مي ديگر غلّات و سبزي كه مواد غذايي  پايه

جهاني كه بر اساس محاسبات انجام شده، امروزه جمعيت سـاكـنـانـش        -
شـود، و       ميليارد نزديك مـي  7ميليارد رسيده و به رقم تازه  6/  9تقريباً به 

به طور  -بيشتر از يك ميليارد تن در آن به گرسنگي و سوء تغذيه مبتاليند 
شوند، كه معضلي جدي در دنيا بـه     جدي به تغييرات آب و هوايي دچار مي

 “آورد. وجود مي
ژانويه)، در بولتن خبري اينترنتي يي كـه مـن      29بهمن ماه (  9روز شنبه 

منتشر شده بود كه پيـش   “ لستر براون“يي از   كنم، مقاله روزانه دريافت مي
“ Via Organica“ژانويه) در پايگاه اينترنتي  10دي ماه ( 20تر در روز 

اي پـخـش      منعكس شده بود. به نظر من، آن مقاله را بايد به طور گسترده 
بوم شناس (اكولوژيست) معتبرآمريكايي و بـرنـده      كرد. نويسنده مقاله زيست 

   جايزه است، كه پيوسته درباره خطر افزايش ميزان دي اكسـيـد كـربـن      
(CO2) پمپ مي شـود،     و حجم عظيمي از اين گاز كه به درون اليه جو

هشدار داده است. من در اينجا فرازهايي از اين مقاله بسيار مستند را كه  به  
 روشني ديدگاه هاي نويسنده اش  را  توضيح  مي دهند ، بر مي گزينم : 

 
با شروع سال نو، بهاي گندم به باالترين نرخي رسيد كه تا كنون سابقه ” 

 “نداشته است....
تا كنون تقريباً دو برابر شـده اسـت، و        1970جمعيت جهان از سال ”... 

 219شود. همين امشب     ميليون نفر به آن اضافه مي 80هنوز هم هر سال 
هزار دهان جديد به جهان اضافه خواهد شد كه به غذا نيـاز دارنـد، و از         

 219هاي خالي استقبال خواهد شد. فردا شـب        بسياري از اينان با بشقاب
هزار تن ديگر به ما اضافه خواهد شد. زماني فرا خواهد رسيد كه اين رشـد   

امان، هم از حد توان و مهارت كشاورزان و هم از حدود منابع آب و خاك  بي
 “زمين خارج خواهد شد....

يي كـه    افزايش مصرف گوشت، شير و تخم مرغ در كشورهاي پيشرفته” 
سابقه بوده است... در اياالت متحد آمريكـا، كـه در           رشد سريعي دارند، بي

ميليون تُـن   119ميليون تن غلّات برداشت كرد،  416به ميزان  2009سال 
هاي توليد اتـانـول      غله،  براي توليد سوخت مورد نياز خودروها، به كارخانه

 350(الكل اتيليك) فرستاده شد. اين مقدار غله كفاف تغذيه يـك سـال            
هـاي   گذاري عظيم و حجيم آمريكا در كارخانه كند. سرمايه  ميليون نفر را مي

توليد اتانول، دنيا را به عرصه رقابت مستقيم خودروها و مردم براي دستيابي 
كند. در اروپا، كـه بـيـشـتـر خـودروهـا                به محصول غلّات دنيا تبديل مي

پايـه وجـود      -يي براي سوخت ديزلي گياه   سوزند، تقاضاي فزاينده گازوئيل
هاي كشـاورزيِ     ويژه از روغن نخل. اين تقاضاي زياد براي فرآورده  دارد، به

هاي قابل استفاده براي تولـيـد    روغني، نه تنها موجب كم شدن سطح زمين
هاي استوايي در اندونزي و    شود، بلكه تسطيح جنگل هاي غذايي مي فرآورده

 “كند. مالزي را به منظور كاشت نخل تشديد مي
ميليون  21دو برابر شدن افزايش ساالنه مصرف غلّات دنيا از ميانگين ”...  

ميليون تُن در سـال   41، به 2005تا  1990هاي  تُن در سال، در فاصله سال
....  بخش بزرگي از اين افزايش عظيم را  ناشي     2010تا  2005هاي  در سال

هاي توليد اتانول در آمريـكـا در      گذاري لگام گسيخته در كارخانه از سرمايه
 “مي توان دانست. 2008تا  2006هاي  فاصله سال

شـد،     در حالي كه رشد ساالنه تقاضا بـراي غـلّـات دو بـرابـر مـي                ” 
شد، آن هـم در     اي بر سر راه عرضه اين مواد ايجاد مي هاي تازه محدوديت

شد. همان طـور    اي مثل فرسايش خاك تشديد مي شرايطي كه عامل ديرينه
هاي كشاورزي دنيا، ميـزان از دسـت        شد، در يك سوم زمين كه برآورد مي

گـيـري خـاك         تر از ميزان شكل رفتن خاك مولد (خاك رويي) بسيار سريع
وري ايـن       جديد در روند طبيعي است، كه روشن است موجب كاهش بهره

شود. در حال حاضر دو غباركاسه عظـيـم در دنـيـا در حـال                ها مي زمين
گيري است: يكي در شمال غربي چين، مغولستان غربي، و آسـيـاي         شكل

هاي گـرد و غـبـار         مركزي، و ديگري در آفريقاي مركزي [اشاره به توفان 
آسا ناشي از فرسايش شديد زمين، كم آبي و خشكسالي، نبود گياهانـي   غول

كه مانع از گرد و غبار شدن خاك بشوند، و بادهاي شديد]. غـبـاركـاسـه و         
در آمريكا، در مقابل اين دو غـبـاركـاسـه      1930هاي غبار شديد دهه  توفان

 كند. جديد بسيار كوچك جلوه مي
هاي گرد و غبـار را     اي، جريان مداومي از اين توفان هاي ماهواره عكس” 

انـد، و هـر يـك             دهند كه از اين دو منطقه به بيرون در حركت نشان مي
برند... در عـيـن حـال،              ها تُن خاك قيمتي كشاورزي را با خود مي ميليون

هاي سنگي و شني زير زمـيـنـي (سـفـره          كاهش ميزان آب موجود در اليه
هاي كشـت آبـيـاري [=            خيز) به سرعت موجب كاهش مساحت زمين  آب

فارياب، در مقابلِ ديم] در بسياري از نقاط دنيا شده است؛ اين پديده نسبـتـاً    
هاي مكانيكي بـراي بـاال كشـيـدن          تازه ناشي از استفاده گسترده از پمپ

هاي زيرزميني است. امروزه، نيمي از مردم دنيا در كشورهايـي زنـدگـي        آب
خـيـز،      رويه و تخليه سفره هاي آب   كنند كه در آن ها به علت پمپاژ بي مي

هاي زيرزميني آب در حال پايين رفتن است. زماني كـه يـك         سطح سفره
گيـري   شود، امكان پمپاژ آب ضرورتاً تا حدي كه آب خيز تخليه مي سفره آب

خيز فسيلي  يابد، مگر در مورد سفره هاي آب مجدد صورت بگيرد كاهش مي
گيري و پر شدن مجدد) كه در آن صورت پمپاژ آب بـه طـور       (غير قابل آب 

هاي آب زيـرزمـيـنـي      شود. اما دير يا زود افت سطح سفره  كامل متوقف مي
 “موجب افزايش قيمت مواد خوراكي خواهد شد.

 تأمالت رفيق فيدل كاسترو
 بحران جدي مواد غذايي

      10ادامه در صفحه 
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هاي آبياري شده در خاورميانه رو به كاهـش دارد،     مساحت زمين” 
ويژه در عربستان سعودي، سوريه، عراق و احـتـمـاالً يـمـن. در            به

عربستان سعودي كه در آن خودكفايي در توليد گندم كامالً متكي به 
خيز فسيلي بود كه اكنون تخليه شده است، توليد گـنـدم در      يك آب

، تـولـيـد    2010تا سال  2007سراشيبي تند سقوط قرار دارد. از سال  
 “گندم عربستان سعودي بيشتر از دو سوم كاهش يافت.

خاورميانه عربي نخستين منطقه جغرافيايي است كه در آن كمبود ” 
فراگير آب موجب كاهش برداشت غلّات شده است. اما كمبود براستي  

ويژه در هندوستان قابل توجه است كه در آن، بر اساس  عظيم آب، به
كند كه   يي تغذيه مي  ميليون نفر را غله 175هاي بانك جهاني،  داده

ديـگـر      -رويه توليد شده است... در آمريكا     با آب حاصل از پمپاژ بي
هاي آبياري شـده در     مساحت زمين -كشور پيشتاز در توليد غله دنيا 

 “هاي عمده  زراعي  مثل كاليفرنيا و تگزاس، رو به كاهش دارد. ايالت
افزايش دما نيز در راه گسترش سريع ميزان برداشت غله دنيا، پـا  ” 

زاي ديگـري   سابقه امروزي، مانع دشواري به پاي افزايش تقاضاي بي
هـاي     بوم شناسان (اكولوژيست هاي) كارشناس فرآورده   است. زيست 

كشاورزي، حساب سرانگشتي خود را دارند: به ازاي هر يـك درجـه      
سلسيوس باال رفتن دما از دماي بهينه در فصلِ داشت، بازدهيِ غلـه  

 “درصد كمتر خواهد شد. 10
كند، آب شدن  ديگر روند نوظهوري كه امنيت غذايي را تهديد مي” 

ويژه در هيماليا و فـالت     كوهستاني است. اين پديده به  هاي  يخچال
تبت موجب نگراني شده است. در اين ناحيه، آبِ ناشي از ذوب شدن  

هـاي   هاي خشك به استمرار جريان رودخانه ها نه تنها در ماه يخچال
هاي زرد    تسه، و رودخانه اصلي آسيا مثل سند، گنگ، مكونگ، يانگ

ها را نيز  هاي آبياري متكي به اين رودخانه كند، بلكه شبكه كمك مي
هاي ميرنـده،   كند. در نبود اين آب حاصل از يخچال  تغذيه و حفظ مي

ها هم به هـمـان    برداشت غله دنيا به شدت افت خواهد كرد و قيمت
 “نسبت باال خواهند رفت.

هاي يخ در گرينلند و  و باالخره اينكه در دراز مدت، آب شدن اليه” 
ها، ايـن     مناطق غربي قطب جنوب همراه با انبساط گرمايي اقيانوس

 180فـوت (       6خطر را دربر دارد كه در همين قرن، سطح درياها تا 
متر) باال رود. حتي اگر سطح آب درياها نصف اين ميزان هـم       سانتي

زارهاي بنگالدش زير آب فرو خـواهـد رفـت.       باال رود، نيمي از برنج
همچنين، بخش اعظم دلتاي مكونگ زير آب خواهد رفت كه نيمـي  

در آنجا به بـار   -دومين توليد كننده بزرگ برنج دنيا  -از برنج ويتنام 
دلتاي رودخانه توليد برنج در آسيا هستند كه  19رفته،  هم آيد. روي  مي

باال رفتن سطح آب درياها موجب كاهش چشمگير برداشت برنج در   
 “آن ها خواهد شد.

هاي اين چند هفته گذشته فقط اول كـار اسـت.      طغيان و ناآرامي”
هاي  كند ديگر نه نبرد ميان ابرقدرت آنچه آينده جهان ما را تهديد مي

تا بن دندان مسلّح، بلكه كمبود فزاينده مواد خوراكي و افزايش سريع 
هاي سياسي ناشي از آن اسـت.     بهاي آن ها، و نابساماني و كشاكش

را بازتعريـف نـكـنـنـد و          “ امنيت”ها هر چه زودتر مفهوم  اگر دولت
گذاري در تخفيف آثار تغييرات آب  هاي نظامي را صرف سرمايه بودجه

و هوايي، از ميان بردن كمبود آب، حفظ خاك، و مـتـعـادل كـردن       
يي مواجه خواهد بود كـه      جمعيت نكنند، به احتمال زياد دنيا با آينده

 “در آن وضعيت آب و هوا و قيمت مواد غذايي ناپايدارتر خواهد بود.
نظم كنوني ، در پايان جنگ جهاني دوم از سوي اياالت مـتـحـد      
آمريكا به دنيا تحميل شد، و همه حقوق و امتيازها را بـراي خـود         
محفوظ نگاه داشت. اوباما هم راهي براي سر و سـامـان دادن بـه         

اند، ندارد. چند روز پيش   اي كه خودشان به وجود آورده وضعيت آشفته
دولت تونس سقوط كرد؛ تونس كشوري است كه آمريكا نوليبراليسـم  

يـي    را به آن تحميل كرده بود و از برقراري چنان بهره كشي سياسي
خرسند بود. واژه دموكراسي در آن كشور از صحنه حذف شـده بـود.      

بينيم وقتي مردم بهره  انگيز و باور نكردني است كه مي اكنون شگفت
كنند، واشنگـتـن    ها حمله مي دهند و به فروشگاه كشي شده خون مي

كس نيز فراموش  كند. و هيچ نسبت به سقوط دولت ابراز خرسندي مي
كند كه آمريكا مصر را به متحد اصلي خود در دنياي عرب تبديل  نمي
 كرد.

اي كـه از سـوي        چند ماه پيش يك ناو هواپيمابر بزرگ و يك زيردريايي هسته
شدند، از كانال سوئز گذشتند و  هاي جنگي آمريكايي و اسراييل اسكورت مي كشتي

المللي در  هاي بين به سوي خليج فارس حركت كردند، و اين در حالي بود كه رسانه
افزارهاي اين دو، يـك   خبري محض نگه داشته شده بودند. مقصد محموله جنگ بي

ها جوان مصري بيكار و    كشور عربي بود. به علت وضعيت اقتصادي جهان، ميليون 
شوند و در اين ميان واشنگتن حمايت خود را  از دسترسي به مواد غذايي محروم مي

شود كه از يك طرف  دارد. ماكياوليسم واشنگتن از اينجا معلوم مي  از آنان اعالم مي
المللـي ايـاالت      دهد، و از طرف ديگر بنگاه توسعه بين تسليحات به دولت مصر مي

كند. آيا آمريـكـا     ) به مخالفان دولت مصر كمك مالي مي USAIDمتحد آمريكا ( 
 يي كه جهان سوم را به لرزه درآورده است متوقف كند؟  خواهد توانست موج انقالبي

ي تبـديـل   “ برج بابِل” ، كه به تازگي به پايان رسيد، به “ داووس“نشست معروف 
شد كه در آن ثروتمندترين كشورهاي اروپايي به سركردگي آلمان، بـريـتـانـيـا و          

صدا بشوند. امـا اصـالً جـاي          فرانسه، فقط توانستند در عدم موافقت با آمريكا هم
نگراني نيست؛ وزير خارجه اياالت متحد بار ديگر قول داد كه آمريكا به بـازسـازي   

 هائيتي كمك خواهد كرد.
 

 فيدل كاسترو    
 )2011ژانويه  30بهمن ماه ( 10

 ادامه تأمالت رفيق فيدل كاسترو...

 ما سركوبگري رژيم سودان را 
 محكوم مي كنيم!

بهمن ماه، درباره  تشديد اقدامات سركوبگرانه دولـت     14حزب توده ايران،  روز 
ارتجاعي سودان نسبت به جنبش دانشجويي اين كشور و همچنين اقدام اين دولت 
براي متوقف كردن فعاليت هاي افشاء گرانه حزب كمونيست سودان به مقام هـاي  
رسمي اين كشور اعتراض كرد.  حزب توده ايران ضمن محكوم كردن اقدام هـاي   
سركوبگرانه رژِيم سودان از سران اين كشور خواست تا فوراً اقدام هاي ايذائي خـود  
بر ضد حزب كمونيست سودان را متوقف كنند و مانع انتشار روزنامه الميدان، ارگان 

 مركزي حزب كمونيست سودان نشوند.
بر اساس اطالعيه هاي منتشر شده از سوي حزب كمونيست سودان نـيـروهـاي    

بهمن ماه به تظاهرات رشد يابنده  13الي  10پليس و امنيتي اين كشور در روزهاي 
اعتراضي جوانان و دانشجويان سوداني در رابطه با شرايط نا بسامان كشور، گرانـي،  
فقر و نبود دموكراسي، حمله و تعدادي از دانشجويان را دستگير كردند.  در جريـان   
حمله نيروهاي وابسته به رژيم تعدادي از دانشجويان به شدت مضروب، زخمـي و    
يكي از آناني بنام محمد عبدالرحمن، كه در دانشگاه االهليه خارطوم تحصيل مـي    
كند، به شهادت رسيد.  از جمله دستگير شدگان اين درگيري هـا رفـيـق عـمـر             
محجوب عضو هيئت اجرائيه اتحاديه دانشجويان سودان است.  دامنه اين تظاهرات  
اعتراضي حداقل به سه دانشگاه در پايتخت سودان، از جمله دانشـگـاه االهـلـيـه،        
دانشگاه امدورمان و دانشگاه خارطوم كشيده شد.  اعتراض دانشجويان در رابطه بـا   
گراني هزينه هاي زندگي، محدوديت هاي دموكراتيك، عدم ارائه خدمات درماني و 
تحصيلي، و از همه مهمتر ادامه ديكتاتوري مذهبي وحشيانه اي است كه كشور را   

 به بحران عميقي فرو كشانده است.
با انتشار خبر اعتراض هاي دانشجويي و برخورد خشونت بار پليـس بـا آن در         

بهمـن   13روزنامه الميدان، ارگان حزب كمونيست سودان، نيرو هاي امنيتي در روز 
با حمله به دفتر روزنامه و دستگيري رفيق كمال كرار، سردبير و چـنـديـن عضـو         
تحريريه و كارمندان روزنامه از انتشار الميدان جلوگيري كردند.  در ميان دستگـيـر    

 رفيق زن عضو حزب كمونيست سودان نيز به چشم مي خورد.   5شدگان اسامي 
در نامه اعتراضي حزب توده ايران، اقدام رژيم در سعي به تعطيل آزادي بيان در   
كشور، و نقض حقوق شهروندان  به اعتراض قانوني و صلح آميزبه شرايط نابسمان 
كشور به فعاليت هاي سياسي شديداٌ محكوم شده است.  حزب توده ايران خواهـان   
آزادي تمامي زندانيان سياسي و از جمله اعضاي تحريريه و كاركنان الـمـيـدان و      

 خاتمه يافتن تمامي اقدام هاي سركوبگرانه بر ضد روزنامه الميدان است.  
 
 
 



1389بهمن ماه   25شنبه  دو   11   862شمارة  

دالر از آمريكا كه در حمايت آن از منافع اياالت متحده  شك نمي توان كرد 
بهمـن مـاه،      23(سخنگوي شوراي عالي نيروهاي مسلح در بيانيه يي، شنبه 

اعالم كرد كه مصر به همه معاهدات بين المللي و منطقه اي ايـن كشـور       
پايبند خواهد بود)

، براي سـازمـان   
دهيِ كشـور بـا     
آينده يي مستقل، 
دموكراتـيـك و     
عدالت جـويـانـه    
اطمينان داشـتـه   

 باشند. 
قيام مردم مصر 
و پيروزي آنان در 
به پائين كشيـدن  
حسني مبارك در 
بــردارنــده درس   
هاي مهمي براي 
تمامي كوشندگان 
راه رهايي خـلـق   
ها، و از جـملـه       
مبارزان در ميهن 

ما ايـران، اسـت      
ــورد       ــه در م ك

يكايك  آن هـا     
بايد بـا بـاريـك      

بيني برخورد شود. از جمله اين درس ها  نقش نيرو هاي مردمي در مخالفت  
با  “ عقال” و  “ ريش سفيدان” صريح با بند و بست و مصالحه كميته موسوم به 

رژيم است، كه در نيمه بهمن ماه قبول كرده بود كه وعده و وعيدهاي حسني 
مبارك را مبناي بازگرداندن مردم به خانه هاي هاي قرار دهـد، و اجـراي         

نـيـروي    9بهمن ماه، بيانيه  17اصالحات را از عمر سليمان بخواهد!  در روز  
مردمي حاضر در جنبش مردمي، از جمله حزب كمونيست مصر، اين توطئه را 
با اعالم اينكه: مردم تا بركناري حسني مبارك از قدرت و دستيابي به خواسته 
هاي خود، دست از مبارزه نخواهند كشيد، با شكست روبه رو كرد.  روز بعـد،   

بهمن ماه، يزرگ ترين تظاهرات اعتراضـي در مـيـدان         18يعني سه شنبه 
آلتحرير و همه شهر هاي مصر برگزار شد.  اين تظاهرات عظيم در سـرعـت    

بهمن ماه نقشـي   22و  21بخشيدن به روند تحوالت، و سرانجام، رخدادهاي 
 22عمده داشت.  حزب كمونيست مصر، در اشاره به اين مسئله، در بيانـيـه      

بهمن ماه خود، اظهار مي دارد: مردم مصر در طول اين سه هفته با شـكـوه      
تجربه انقالب مصر، همچنين با توطئه ها ي بزرگي از براي روزهاي پس از   
سقوط ديكتاتور روبه رو بودند و توانستند با پايمردي، استقـامـت، بـه ويـژه         

 شجاعت و از خود گذشتگي جوانان، و نيز درايت انقالبي، بر آن ها غلبه كنند.  
حقيقت اينكه،  نيروهاي راست و وابستگان به منافع امپرياليـسـم سـعـي       
خواهند كرد تا آنجا كه ممكن است انقالب مردم مصر را در همان مرحله اول 
آن متوقف كنند.  سران كشورهاي سرمايه داري جهان، از اياالت مـتـحـده       

انتقال قـدرت بـا       ” گرفته تا انگلستان، فرانسه و آلمان، همگي خواستار يك 
انـد.   “  هرج و مرج سياسـي ” و ممانعت از ايجاد خالء قدرت و “  نظم و ترتيب

اين واژه ها همواره  به مانند اسم رمزي به منظور  مهار قـدرت از سـوي          
نيروهاي حامي منافع امپرياليسم و خدشه دار نشدن ساختار واقـعـي قـدرت      

“ شوراي عالي نيروهـاي مسـلـح     ” است. واگذاري قدرت از سوي مبارك  به  
مصر كه در وابستگي اعضاي اصلي آن به اياالت متحده شكي نيـسـت، در     
اين راستا مي تواند باشد. ارتش مصر تا آخرين لحظه به مبارك وفادار بود،  و  
اينكه در درگيري هاي روزهاي قيام مانند پليس و نيروهاي امنيتـي عـمـل      
نكرد، به دليل نقش نوبتي يي بود كه با صالحديد ايـاالت مـتـحـده و در           
هماهنگي با آن، به عهده گرفته بود.  اينكه در اولين بيانيه هـاي پـس از          
سقوط مبارك، مقامات دولت كنوني تمامي قراردادها و از جمله موافقتـنـامـه    
ننگين با دولت اسرائيل را به رسميت شناخته و مورد احترام شمرده اند، افشاء 

 كننده اين واقعيت است.
روز طوفـانـي،    18مردم مصر خواستار سقوط كليت اين نظام است. در اين  

مردم مصر در جريان تظاهرات باشكوه خود در ميدان التحرير و در خـيـابـان    

هاي مصر، اوج انسانيت، رفتار مدني،  و غرور ملي خود را به نمايش گـذارده   ادامه مصر در آستانه دگرگوني هاي بزرگ ...
است.  آنان به چيزي كمتر از باز پس گيري كامل اهرم هاي كنترل دولت از  
آناني كه كشور را به فقر و فساد و وابستگي به بيگانه كشانده اند، رضـايـت     
نمي دهند. آنان خواسته هاي خود را در قالب شعارهايي براي استقـرار يـك      
رژيم سياسي دموكراتيك و نو از طريق برگزاري انتخابات آزاد و عـادالنـه و     
زير نظارت قضايي به صراحت اعالم كرده اند. مردم مي گويند براي ايـنـكـه     
چنين مهمي قابل اجـرا    
باشد، قانـون اسـاسـي      
كشور كه در طول دهـه  
ها حـاكـمـيـت رژيـم        
ديكتاتوري وابسته مـورد  
ــاي       ــاري ه ــك ــت دس
جنايتكارانه قرار گرفـتـه   

 است، بايد تغيير يابد.
گرچه اين امر نگـران  
كننده است كه، حسنـي  
مبارك سعي كرد تا بـا    
سپردن قدرت به دسـت  
سران ارتـش كـه تـا          
آخرين لحظه ها به رژيم 
وفادار بودند و در راستاي 

مورد نـظـر      “ نقشه راه” 
اياالت متحده در رابطـه  

گذار صلح آميـز بـه     ” با 
عمل مـي    “  دموكراسي

كردند، مـانـع سـقـوط       
يكپارچه رژيم بشود، اين 
نيز حقيقتي است كه كناره گيري رئيس جمهوري  قدرقدرت رژيـم در زيـر       
فشار جنبش اعتراضي مردم مطمئناٌ پيامدهاي  مشخـصـي بـراي  كشـور           
دربرخواهد داشت. نيروهاي مردمي در اين مقطع تاريخي بـا آگـاهـي بـه            
مسئوليت خود به سرعت در راستاي سازمان دهي و تشـكـل تـوده هـا و           
زحمتكشان عمل كرده و مي كنند.  اوج گيري جنبش كارگري و پـيـوسـتـن      
كارگران صدها كارخانه و مركز توليدي، كمپاني كانال سوئژ، كارخانه فـوالد    
سوئز، و ادارات دولتي كه نقشي عمده در به زانو درآوردن رژيم و تصـمـيـم      
سياستگذاران اصلي آن به قبول خواسته كليدي تظاهر كنندگان داشت را بايد 
در اين راستا ارزيابي كرد.  در اين روزهاي سرنوشت ساز، اتـحـاديـه هـاي          
كارگري مستقل شروع به اعالم موجوديت كردند، و با جديت  به  سـازمـان     
دهيِ  كارگران پرداخته اند.  مردم مصر در سه هفته گذشته گام هاي بلند و    
مصممانه يي در راستاي آماده شدن براي به دست گرفتن مهار سـرنـوشـت      
كشور برداشته اند.  حضور سازماندهي شده و آگاه توده ها در تحوالت هفتـه   
 هاي آينده نقشي كليدي در تعيين سرنوشت انقالب مردم مصر خواهد داشت.

توده هاي مردم مصر در اين خيزش، امر بزرگي را در راستاي عملي كردن 
آرمان هاي مردمي و ميهني خود  به راه  صلح، آزادي، اسـتـقـالل مـلـي،          

رسانده اند .  قيام باشكوه هفته هـاي     مدموكراسي و عدالت اجتماعي به انجا
اخير مردم مصر نمونه موفقي از مبارزه يي مردمي است كه بـر رغـم عـدم        
توازن نيرو، و همچنين بهره گيري سبعانه رژيم از ماشين نـظـامـي، تـرور         
حكومتي، و سيستم عظيم تبليغاتي، بر پايه اعتقاد و پايمردي و با دادن صدها 

 قرباني توانست پيروزي قانونمند توده ها را به اثبات رساند.   
حزب توده ايران، همراه با همه نيرو هاي مترقي جـهـان، بـه مـردم و             

نيروهاي انقالبي مصر به مناسبت پيروزي عظيم شان تهنيت مـي گـويـد،                                                                        
و مبارزه و پايمردي آنان، مبارزان از جان گذشته ميدان التحرير(آزادي) قاهره، 

حزب توده ايـران،  را مي ستايد و همبستگي خود را با آن ها اعالم مي دارد.   
از مبارزه قهرمانانه مردم و زحمتكشان مصر در راستاي اصالحات بنيادين در   
سيستم سياسي، اقتصادي، و اجتماعي اين كشور، و پايان دادن بـه رژيـم         
ديكتاتوري فاسد و وابسته به امپرياليسم آمريكا، و همچنـيـن از اسـتـقـرار          

 دموكراسي واقعي، حقوق بشر، و عدالت اجتماعي، قاطعانه حمايت مي كند.
 



خود در طول سه دهه حاكميت نظاميان، رژيمي را كه به دلـيـل     
فساد گسترده و حاكميت پليسي، همه نيرو هاي اپـوزيسـيـون را      
غيرقانوني كرده و با دستكاري هاي رسوا پيروزي يكپارچه و تقلبي 
در همه انتخابات هاي دهه هاي گذشته را بال استثنا براي حـزب  

حاكم تضمين كرده است، غير قابل اعتماد و اصالح مي دانـنـد.      
هدف مردم زحمتكش مصر از اين خيزش پر شكوه، گذاردن نقطه 
پايان بر فساد بي سابقه و چپاول ثروت هاي ملي كشور است كـه  
بر زمينه حاكميت مستبدانه نظاميان امكان پذير بوده است، و در     
نتيجه، از سوئي به انباشت ثروت هاي افسانه اي نخبگان سياسي 
حاكم بر كشور، حسني مبارك، و خانواده اش، و از ديگر سـو بـه     
ويراني كشور و فقر فراگير اكثريت مردم منجر شده است.  هـدف   
سياسي اعالم شده از سوي اين خيزش عظيم، رهانيدن كشور از   
وضعيت سرسپردگي سياسي، عقب ماندگي، و حكومت رعـب و      
وحشت بوده است، يعني خالص شدن از بختكي كه نزديـك بـه     

 چهار دهه بر زندگي مردم و امور كشور مستولي بوده است.  
بهمن مـاه، پـيـروزي       22حزب كمونيست مصر در بيانيه خود، 

بزرگ و تاريخي مردم مصر را در پايان دادن بـه ديـكـتـاتـوري،        
استبداد و فساد  كه اولين مرحله آن به پائين كشيدن ديكتاتـور و    
همراهان آن از اريكه قدرت بود، تهنيت  گفت.  حزب كمونيسـت   
مصر در اين بيانيه تاريخي، ضمن قدرداني از همبستگي خلق ها و 
نيرو هاي سياسي در جهان عرب و ديگر كشورهـاي جـهـان از        
خيزش مردم توده هاي مصري، تعهد خود را به ادامه انقالب تـا    
عملي شدن همه خواسته هاي مردم و دستـيـابـي بـه حـقـوق           

 دموكراتيك، اجتماعي و ملي آنان اعالم كرد. 
نخستين و كليدي ترين خواسته اين انقالب مردمي و انسـانـي   

به وضوح اعالم شده بود، حذف رژيم اسـت.  كه از همان روز اول 
به باور مردم و زحمتكشان مصر، اين رژيم در عملكرد تك تـك    
همه چهره هايي كه دهه ها در رأس  نهاد هاي قدرت بوده اند، و 
پايگاه قدرت را تشكيل مي داده اند، و بر مبناي اين قدرت، همـه  
نهادهاي قانوني و نيز همه قوانين و مقررات كشور را در خـدمـت   
منافع گروه كوچكي از نخبگان و بر خالف منافع كل ملت، قـرار    
داده اند، تجلي يافته است.  مردم مصر نمي توانـنـد بـه نـظـام           

رئيس دستگـاه مـخـوف       -حكومتي يي به رهبري عمر سليمان 
و دولتي متشكل از سرسپردگـان و گـمـاردگـان          -امنيتي كشور
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حزب توده ايران، پيروزي تاريخي مردم مصر را در وادار كـردن      
حسني مبارك به كناره گيري از قدرت، به توده هاي كار و زحمت، بـه  
جوانان و زنان مبارز، به روشنفكران و هنرمندان مردمي مصر، و بـه      
همه نيروهاي مترقي و دموكرات مصر تهنيت مي گويد. پيروزي مردم  
مصر در بركنار كردن رئيس جمهوري ديكتاتور مصر كه با حـمـايـت    
امپرياليسم و ارتجاع منطقه، به مدت سي سال مصر را به زندان ترقي 
خواهان و نيروهاي دموكرات و مردمي، و نيز به پايگاهـي از بـراي       

و به ويژه مردم ستمـديـده    -توطئه و تجاوز بر ضد ملت هاي منطقه 
 –تبديل كرده بود، فصل جديدي را در حيات سـيـاسـي       -فلسطين 

اجتماعي منطقه خاورميانه و همچنين مسير مبـارزه بـراي صـلـح،         
دموكراسي و عدالت اجتماعي گشوده است.  تحوالت روزهاي اخير در 
مصر نويد بهاري خجسته و روزهايي روشن درمبارزه ملت هاي منطقه 

  را به همراه دارد.
 

روز حماسه آفرين، صفحه ديگري از تـاريـخ    18قيام پرشكوه مردم مصر، پس از 
مدرن مصر را رقم زد: ديكتاتور مصر بر رغم تمامي تالش هايـش بـراي عـقـيـم           
گذاردن خواسته هاي توده هاي رنج و زحمت، چاره يي جز كناره گيري از قـدرت      
نيافت. ديكتاتور مصر، پنجشنبه شب  در سخناني از راديو تلويزيون كشور متفرعنانـه   
اعالم كرد قصد دارد تا شهريور ماه آينده بر صندلي رهبري باقي  بماند و گذار قدرت 
به جانشين خود را نظارت كند. اين نكته تكبر آميز از سخنراني اش، سخنراني يـي     
كه در آغاز برانگيختنِ احساسات شفقت آميز مردم نسبت به او را هدف قـرار داده      
بود، خشم سوزان توده هاي ميليوني مردم اعتراض كننده را برانگيخت، و در حـالـي   
كه تظاهرات شان با شور و حرارت بيشتري اوج تازه مي يافت، قصد خـود را بـه         
حركت به سوي ساختمان مركزي راديو تلويزيون و سپس كاخ رياست جمهوري بـه  

 24منظور پائين كشاندن ديكتاتور سخت جان  از اريكه قدرت اعالم داشتند. كمتر از 
ساعت پس از اعالم عزم توده هاي جان بر لب رسيده به فرو كشاندن ديكتاتـور و    

، مستبد مصر همراه با خانواده خود قاهـره را    “) الشعب يريد اسقاط النظام ” نظامش( 
ترك كرد. عمر سليمان، معاون رئيس جمهوري مصر، در بيانيه يي كـوتـاه در روز        

بهمن، خبر كناره گيري حسني مبارك، ديكتاتور مصر و عامل سرسـپـرده    22جمعه 
امپرياليسم آمريكا را از راديو تلويزيون مصر اعالم كرد، و در ادامه افزود كه، رئيـس  

سپرده است. ديكتاتور و     “ شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر” جمهوري قدرت را به 
حلقه نوكران و اربابان وي، با توجه به عزم راسخ توده ها به سرنگوني ديكتـاتـور و     
احتمال بسيار قوي از كف دادن كامل مهار دگرگوني هاي جاري و نـيـز در حـال        
امكان در كشور، صالح را در كناره گيري رهبر (نه با اعالم خود، بلكـه بـا اعـالم         

 معاون وي) و انتقال قدرت به ارتش ديدند.  
مردم مصر، جوانان و تحصيل كردگان، زنان و كارمندان، كارگران و دهـقـانـان،      
فعاالن اتحاديه هاي كارگري و نيروهاي سياسي مترقي و دمـوكـرات مصـر، در          

بهمن ماه، در قاهره و اسكنـدريـه تـا سـوئـز و             5نمايشي تحسين برانگيز از روز 
شهرهاي ديگر مصر، عزم استوار خود را براي خاتمه دادن به حكومت حسني مبارك 
اعالم كرده بودند. مردم ايجاد تغيير هاي پايه اي در سيستم سياست گذاري هـاي     
اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور را خواستار بودند. آنان بر پايه تجربه مشـخـص    
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سرنگونيِ حسني مبارك، و آغاز پايانِ رژيم 

 ديكتاتوري در مصر!

     11ادامه در صفحه 


